
DIARI DE SESSIONS DEL
PLE

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D.L.P.M. 770-1987 Fq.Con.núm.33/27 IV Legislatura Any  1999 Número 151/fascicle 1

Presidència
del Molt Honorable Sr. Joan Huguet i Rotger.

Sessió celebrada dia 29 i 30 de març del 1999.

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I.- DEBAT DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ TERRITORIAL, del Projecte de llei RGE núm. 440/99,
de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries. 6558

DEBAT I APROVACIÓ, si n'és el cas, pel procediment de lectura única, del Projecte de llei RGE núm. 1942/99, relatiu a
la creació del Col•legi professional de protètics dentals de les Illes Balears. (Inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia a
petició de tots els grups parlamentaris) Fascicle 4

II.- PREGUNTES:

1) RGE núm. 1988/99, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inauguració de l'àrea recreativa de Can Marroig. Fascicle  5



6558 DIARI DE SESSIONS / Núm. 151 / fascicle 1 / 29 i 30 de març del 1999

2) RGE núm. 1914/99, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
remodelació del Pont Vell de Santa Eulàlia. Fascicle 5

3) RGE núm. 1984/99, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professors britànics del C.P. Sa Graduada. Fascicle 5

4) RGE núm. 1929/99, presentada per l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a instal•lacions militars desafectades. Fascicle 5

5) RGE núm. 1935/99, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a informació i propaganda. Fascicle 5

6) RGE núm. 1910/99, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a incendi a les aules de l'escola de Llucmajor. Fascicle 5

7) RGE núm. 1911/99, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a manteniment de les aules de l'escola de Llucmajor. Fascicle 5

8) RGE núm. 1912/99, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a aules prefabricades procedents de Felanitx. Fascicle 5

9) RGE núm. 1955/99, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a situació de precarietat de la plantilla del Govern de les Illes Balears. Fascicle 5

10) RGE núm. 1981/99, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a contracte de l'oficina d'informació educativa. Fascicle 5

11) RGE núm. 1982/99, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compliment dels requisits necessaris per part d'Unió Temporal d'Empreses MASER-GSB. Fascicle 5

12) RGE núm. 1983/99, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a documentació sol•licitada sobre adjudicació de l'oficina d'informació educativa. Fascicle 5

III.- DEBAT DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS, de la Proposta
de la Comissió Tècnica Interinsular, RGE núm. 796/99, relativa a proposta d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives. Fascicle 5

IV.- DEBAT DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS, de la Proposta
de la Comissió Tècnica Interinsular, RGE núm. 797/99, relativa a proposta d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania. Fascicle 6

V.- INFORME ANUAL DE LA COMISSIÓ DE PETICIONS de l'any 1998 i de la part corresponent de la present
legislatura de l'any 1999. Fascicle 6

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam
aquesta sessió plenària. Jo demanaria en primer lloc un poquet
d'atenció, per ordenar el que serà el debat.

Tots els portaveus -i si no és així, a aquesta presidència li
agradaria que se l'indiqués- supòs que deuen tenir el seguiment
del debat tal com se substanciarà al plenari entre avui i demà,
sobretot pel que fa referència a les Directrius d'Ordenació
Territorial.

I.- Debat del Dictamen de la Comissió d'Ordenació
Territorial, del Projecte de llei RGE núm. 440/99, de les
Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de
mesures tributàries.

Al dictamen es mantenen 346 esmenes i 39 vots
particulars, que estan distribuïts de la següent manera:

 24 esmenes del Grup Parlamentari Mixt signades pel
portaveu titular. S'ha de fer constar que l'esmena 1239,
referida a l'article 16.1, i l'esmena 1241, referida a l'article
18, que anuncia la portaveu titular d'aquest grup no poden
tenir aquesta consideració, en aplicació de l'article 120 del
Reglament de la Cambra, ja que aquestes esmenes varen ser
aprovades en la sessió de la comissió de dia 17 i 18 de març.
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49 esmenes del Grup Parlamentari Mixt signades pel
portaveu suplent. També en aquest cas fer constar que l'esmena
1139, referida a l'article 15; i 1179, referida a l'article 62, que
anuncia la portaveu titular d'aquest grup, tampoc no poden tenir
aquesta consideració, en aplicació de l'article 120 del
Reglament d'aquesta cambra, ja que aquestes esmenes varen ser
aprovades en la sessió de la comissió de dia 17 i 18 de març.
Així mateix l'esmena 1199, referida a l'article 87, tampoc no es
pot mantenir, ja que fou subsumida amb l'esmena 1452, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i aprovada també
en comissió.

72 esmenes i 3 vots particulars del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. En aquest cas fer constar
al portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida que
l'esmena 1303, referida a l'article 46, fou retirada pel grup
proposant al tràmit de ponència, així com les esmenes 1345,
1346, 1347, 1348, 1349 i 1350, que anuncia el portaveu
d'aquest grup, no poden tenir aquesta consideració, en aplicació
de l'article 120 del Reglament de la Cambra, ja que varen ser
declarades decaigudes per l'absència del portaveu en la sessió
de la comissió de 17 i 18 de març passat, per tant no poden ser
mantengudes.

137 esmenes i 19 vots particulars del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Fer constar en aquest cas que
l'esmena 1417, referida a l'article 38, que anuncia el portaveu
d'aquest grup, no pot tenir aquesta consideració, en aplicació
també de l'article 120 del Reglament de la Cambra, ja que fou
retirada pel grup proposant en tràmit de ponència. I finalment
fer constar que els vots particulars que anuncia a la disposició
addicional tercera, disposició transitòria quinzena, no poden
tenir aquesta consideració, ja no foren debatudes ni votades en
la sessió de la comissió.

64 esmenes i 17 vots particulars del Grup Parlamentari
Socialista, sense que en aquest cas es faci cap consideració.

De conformitat amb la petició formulada pels diferents
portaveus, es duran a terme cinc debats, els quals es distribuiran
de la següent manera:

Primer debat, correspondrà a la defensa i posicionament de
les esmenes i vots particulars que es mantenen al títol
preliminar, conceptes generals, títol I, les àrees homogènies de
caràcter supramunicipal, títol II, sistema d'infraestructures i
equipaments, títol III, la gestió territorial, del dictamen. Es
tracta del debat de tot l'articulat del dictamen, de l'article 1 a
l'article 87.

El segon debat correspondrà a la defensa i
posicionament de les esmenes i vots particulars que es
mantenen des de la disposició addicional primera a la
disposició addicional dotzena del dictamen.

El tercer debat correspondrà a la defensa i posicionament
de les esmenes i vots particulars que es mantenen des de la
disposició addicional tretzena a la disposició addicional 23
del dictamen.

El quart debat correspondrà a la defensa i posicionament
de les esmenes i vots particulars que es mantenen des de la
disposició transitòria primera a la disposició transitòria
catorzena del dictamen.

El cinquè i darrer debat correspondrà a la defensa i
posicionament de les esmenes i vots particulars que es
mantenen des de la disposició transitòria setzena -es recorda
que la disposició transitòria quinzena ha quedat sense
contingut- a la disposició transitòria setzena, i la disposició
derogatòria i disposicions finals primera i segona, i els
annexos primer, matriu d'ordenació del sòl rústic, i
exposició de motius del dictamen.

Fetes aquestes consideracions, i una volta hagin conclòs
els cinc debats, es procedirà a la votació.

Inicialment, sense que açò sigui més que una
aproximació, i en cap cas no es pot prendre al peu de la
lletra, aquesta presidència entén que entre el debat d'avui
capvespre i avui vespre es podran substanciar els cinc
debats, i que les votacions es podrien iniciar demà dematí,
tan just recomencem aquesta sessió plenària. Dit en unes
altres paraules, perquè ningú no es dugui a engany, les
votacions tindran lloc, tal com varen sol•licitar els
portaveus, per prest demà dematí en començar la sessió
plenària. Així que avui no es preveu fer cap votació. La
sessió plenària de demà començarà a les 11. Per tant, s'ha de
tenir en compte aquesta consideració.

Passam al primer debat: títol preliminar, conceptes
generals, títol I, àrees homogènies de caràcter
supramunicipal, títol II, el sistema d'infraestructures i
equipaments, i títol III, la gestió territorial, del dictamen.
Consisteix, per tant, en el debat de l'articulat del dictamen,
de l'article 1 a l'article 87.

Per defensar les 20 esmenes del Grup Parlamentari Mixt
signades per la portaveu titular, té la paraula la Sra. Maria
Antònia Munar.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Les
Directrius d'Ordenació Territorial són, a l'entendre d'Unió
Mallorquina, una eina fonamental per tal d'ordenar el nostre
territori. Són unes directrius que haurien de ser aquí
reivindicades, debatudes amb entusiasme, amb ganes, per tots
i cadascun dels portaveus dels diferents grups. Jo diria que això
no serà avui així, ni tan sols defensarà amb valentia, amb ganes,
ni el propi grup parlamentari que avui li donarà suport.

Jo crec sincerament que aquestes directrius neixen totalment
deslegitimades, que ni tan sols aquells que les impulsen
realment hi creuen, que es presenten en un moment en què es
troba un Partit Popular dividit, sense ànim, sense ganes, amb
uns diputats que no saben si van al llista -qualcun dels que riuen
no hi anirà-,

(Rialles)

i que partint d'aquesta base.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Com es nota, els ànims estan caldejats, i és que vénen
eleccions. Vénen eleccions, i això fa que el Partit Popular hagi
presentat aquestes Directrius d'Ordenació Territorial. El que és
fonamental en aquesta comunitat es decideix dos mesos abans
d'unes eleccions. Les Directrius d'Ordenació Territorial en són
una bona mostra, el mateix que la Llei de Turisme. I és que és
estrany que durant 16 anys de govern no hi hagi hagut ningú
que hagi volgut presentar aquestes mesures territorials, que
durant 16 anys a ningú li hagin preocupat, que durant 16 anys
i 4 legislatures ningú hagués previst en els programes electorals
unes mesures com les que avui aquí el Partit Popular pretén
aprovar.

Com a mínim s'ha de dir que hi havia per part d'aquest
parlament un mandat, era la Llei 8/87, d'ordenació territorial,
que deia que s'havien de presentar unes Directrius d'Ordenació
Territorial. Això s'havia d'aprovar, segons va dir aquest
parlament, a l'any 1988, i estam ja a l'any 1999. Han passat
onze anys, i no tan sols no s'han aprovat, sinó que no hi havia
cap clara voluntat. Vostès, senyors del Partit Popular, enganen
el seu electorat aprovant aquestes Directrius d'Ordenació.
Vostès no ho tenien al programa. Hi ha hagut fins i tot qui ha
dimitit per no haver-les de votar, i era la persona que
encapçalava la candidatura que va guanyar les eleccions.

Dit això, queda clar que realment no seran unes directrius
que es defensin amb entusiasme, ni per part del partit que les
presenta, ni tampoc per part de l'oposició. La veritat és que un
tema tan important com unes Directrius d'Ordenació Territorial,
que s'entén que han d'afectar els propers 25 anys, i que afecten
el futur econòmic d'aquestes illes, seria lògic haver-les aprovat
al principi d'una legislatura, quan se saben quins seran els
resultats, amb diferents partits polítics. Puc entendre que no
puguin obtenir el consens del cent per cent, però seria
interessant que com a mínim haguessin intentat tenir el consens
d'alguns partits, o el partit majoritari, o el partit més proper. El
que és estrany és que cap dels altres partits de l'oposició, ni el
PSOE, ni el PSM, ni Esquerra Unida, ni els Verds, ni Unió
Mallorquina, ningú no hagi pogut arribar a un acord sobre un
tema tan fonamental com és aquest.

Jo diria que endemés s'ha de tenir en compte que es fa
aquesta aprovació no només fora de temps, sinó d'una
manera molt precipitada, molt ràpida, amb una divisió jo
diria que patent. Per què en aquests moments? Per què sense
que al seu propi grup hi estigui tothom d'acord? Per què
amb la dimissió del número 1? Per què pel tercer president
dins una legislatura, totalment deslegitimat, que no l'ha
votat ningú i que estava el cinc o sis de la llista? Tots
aquests fets jo crec que com a mínim han de merèixer una
resposta per part del partit que vol aprovar un tema tan
fonamental i a 25 anys vista.

Puc dir que Unió Mallorquina comparteix la filosofia i
la necessitat d'aprovar unes Directrius d'Ordenació
Territorial, si bé crec que no podem compartir aquestes
Directrius d'Ordenació Territorial, entre d'altres coses
perquè ningú no ens les va presentar ni ningú no ens va
demanar quina era la nostra opinió. Clar que jo sé per què
ho feien, perquè els interessava més que hi anàs el
representant d'un altre partit, amb allò que era majoritari. Jo
estic convençuda que no em volien d'interlocutora, i vostès
sabien molt bé per què. El que passa és que si a un no el
volen d'interlocutor, difícilment després pot discutir el tema,
tenir opció a proposar qualque cosa, i jo no vull dir que les
milloràssim molt, però qualque millora hauríem trobat els
diferents grups de l'oposició. De la mateixa manera que
vostès no ho fan tot bé, encara que s'ho pensin, l'oposició no
ho fa sempre tot malament, perquè per llei de possibilitats,
tan difícil és una cosa com l'altra.

Dic que nosaltres no podem compartir aquestes
Directrius d'Ordenació Territorial, encara que ens pareix bé
que s'aprovin unes directrius, perquè pensam que aquestes
directrius són el resultat del derrotisme, el resultat de dir
"aquí se'ns acaba tot, deixarem de governar, per tant el
nostre candidat ha de dir qualque cosa, ha d'explicar
qualque cosa als ciutadans; així que el millor que podem fer,
atès que en aquests moments hi ha la sensació de tota la
societat en general que hi ha massa ciment, que hi ha
saturació, direm que nosaltres hem aprovat unes Directrius
d'Ordenació Territorial". Però la veritat és que tots els
ciutadans saben que això no és ver, que vostès no creuen en
això, que és mentida, que vostès no tenen cap afany
proteccionista, per què? Doncs perquè les coses no basta
escriure-les damunt el paper. L'important és el que un partit
polític pensa, i sobretot el que un partit polític fa. Avui al
Consell de Mallorca n'hem tengut un claríssim exemple:
Avui vostès podien protegir de veres el territori de la nostra
illa, el territori de Mallorca. Avui es podia protegir es
Pujols, una urbanització que encara no ha començat, un mal
que encara està per fer. I si vostès en els anuncis diuen que
volen protegir, que no volen que es creïn nous nuclis de
població, que no volen nuclis que estiguin devora la costa,
que no volen a través del Pla hidrològic que es consumeixi
més aigua perquè és imprescindible aquest recurs. Si diuen
tot això, avui per què han votat que no a protegir es Pujols.
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Vostès tenen un doble llenguatge, i el ciutadà a la llarga
entén aquest doble llenguatge. No poden fer tantes excepcions
com vostès estan fent en aquest moment, perquè això d'avui
dematí amb es Pujols i Santanyí és un exemple, però els en
podria posar molts més, perquè a Llucmajor avui mateix vostès
estan d'acord perquè el seu batle, del Partit Popular, ha aprovat
una nova urbanització. Vostès saben perfectament quina
política quina política duen amb s'Estanyol i el seu port
esportiu, amenaçant fins i tot les persones que tenen una barca
allà que els posaran multes de 5 milions de pessetes. Això no és
protegir el territori, Sr. Conseller, i vostè ho sap perfectament.

Per a Unió Mallorquina el que avui presenten aquí és
totalment electoral. Vostès volen dir que són proteccionistes,
però la veritat és que està totalment buit de contingut i buit de
convicció. El Sr. Matas no creu en unes Directrius d'Ordenació
Territorial de manera certa i vertadera, perquè si hi cregués no
permetria que els batles dels seus propis municipis estiguin
encimentant dia a dia com estan encimentant a Llucmajor, o
com estan fent-ho a Santanyí, o com pretenen fer a altres
municipis com Campos. Si realment hi cregués, el que farien és
que els seus propis batles impedirien que s'urbanitzàs de nou.
Però sí, els fa creure que tots hi aniran, que tots seran a la llista,
que no es preocupin, i que ara convé que tots siguem molt
proteccionistes, i amb aquesta convicció persones que sempre
han estat depredadores del territori, i sempre s'han basat en
l'especulació, i si no, convindria que explicassin al candidat
d'on treien aquestes campanyes electorals tan ben dotades
econòmicament. El túnel de Sóller n'és un exemple, però, com
vostès saben, hi ha hagut molta gent que ha finançat el seu
projecte, i precisament no els financen el projecte els Verds, o
Greenpeace, o el GOB; els financen els projectes aquells que
volen continuar especulant i urbanitzant, és a dir aquells que
volen encimentar totalment la nostra comunitat i la nostra illa.

Per això els ciutadans d'aquestes illes crec que seran
conscients del que fan vostès, un doble llenguatge. Una cosa és
el que diuen als anuncis de la televisió, que el PP és
proteccionista, i una altra molt diferent és el que fan:
contínuament encimentar, parlar a l'opinió pública de protegir,
i als seus amics i als que els financen, parlar-los que si vostès
guanyen podran continuar fent allò que sempre han fet. Aquesta
és la clau per entendre aquestes Directrius d'Ordenació
Territorial, per entendre el seu articulat, en què es parla de
protecció. Però després s'ha d'aprofundir en el tema, mirar les
disposicions addicionals, són realment les interessants, i també
les transitòries. Són aquestes on s'introdueixen els elements
d'excepcionalitat, aquelles excepcionalitat que casualment
afecten sectors propers, perquè aquests els interessa a vostès
que continuïn votant-los, que els continuïn presentant
candidats, i que els continuïn finançant.

Per aquesta raó és perquè Unió Mallorquina ha presentat
diferents mesures que el que pretenen bàsicament és
eliminar les excepcions, perquè aquesta llei realment el que
té de greu és que té moltes excepcions, sempre excepcions
a favor del Partit Popular; i donar també coherència al
desenvolupament legislatiu d'aquesta comunitat, d'acord
amb el que és la nostra realitat institucional i territorial.

Unió Mallorquina creu que tant Mallorca com Menorca
com Eivissa han de poder decidir quin és i quin volen que
sigui el seu model territorial; i que ni Menorca pot dir el que
s'ha de fer a Mallorca, ni Mallorca el que s'ha de fer a
Eivissa, ni viceversa. Aquest parlament ha de parlar de
temes genèrics, però el model territorial és una cosa que
s'ajusta perfectament que sigui cadascuna de les illes i sigui
el seu propi govern el que decideixi quin model vol
territorial i quin model vol de creixement...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada , per favor.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

També creim que és important dotar Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera dels instruments precisos per
escometre aquesta assignatura, la d'aquest país, l'ordenació
del nostre territori, un instrument que al nostre entendre
hauria de ser vàlid com a mínim per als propers 25 anys. És
per això que Unió Mallorquina manté vives diferents
esmenes, i per raons de temps no podré defensar de manera
particular i d'una en una. Però crec que la filosofia general
és aplicable a totes i cadascuna d'elles. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Balanzat. Sí, Sr. Flaquer? Un
momentet.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sr. President, per una qüestió d'ordre. Nosaltres voldríem
precisar si estam davant un debat a la totalitat d'aquest
projecte de llei.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, si se'm permet. Quan hi ha agrupació de debats,
i es fan cinc debats de caràcter general, són cinc debats de
caràcter general on queden agrupades aquestes 400 esmenes, no
particularitzades en la defensa d'una en una, i per tant el
contingut de la intervenció general de cadascun d'aquests
debats correspon al portaveu. Aposta per açò vostè també tindrà
un torn com a portaveu del Grup Parlamentari per substanciar
la seva intervenció en torn de les explicacions que han donat els
diferents grups parlamentaris. Per tant, aquesta presidència
entén que no es dóna la qüestió d'ordre. Sr. Balanzat, té vostè
la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Arribam avui al darrer tram, al darrer pas per aprovar
definitivament aquestes DOT, aquestes famoses Directrius
d'Ordenació Territorial, que tanta propaganda i tanta publicitat
han provocat per part del Govern balear, per part del Partit
Popular, per tal de presentar-se davant la societat amb el vernís
seu de verd. 

Però anem a veure, en aquest primer debat els Verds
mantenim 38 esmenes, i òbviament com que tinc molt poc
temps, em centraré en dos o tres blocs principals. Un d'ells,
òbviament, és el tema del creixement. Es parla a l'articulat que
en 10 anys es pot créixer un cert percentatge, sembla que més
o menys el Govern ha calculat que poden arribar a viure a les
nostres illes amb aquest tant per cent en 10 anys 200.000
persones més de les que ara mateix viuen a les nostres illes. Des
dels Verds consideram que aquesta quantitat és molt, molt
elevada, però així i tot la cosa no queda clara, perquè durant
mesos, i especialment durant les darreres setmanes, hem hagut
d'assistir a una vertadera cerimònia de la confusió en el tema de
les xifres, sostre de població, milions de persones que surten
per aquí, que entren per allà. La veritat és que ningú no sap, ni
tan sols el Govern ni el conseller de Medi Ambient ha estat
capaç d'aclarir d'una manera clara quin serà el sostre de
població que marquen aquestes Directrius d'Ordenació
Territorial. Es parla de xifres sobre sostres de població realment
irreals, contradictoris, i aquest apartat, especialment en aquest
article, si mal no record l'article 31, parla d'un creixement
aproximadament entre un 10 i un 12%, depèn de les illes, en 10
anys. Però, clar, exclou tot el que és el sòl rústic, i exclou el sòl
urbà. Per tant, aquest creixement de 200.000 persones amb
aquest 10 o 12% es veurà augmentat amb el creixement que
tendrà lloc en altres tipus de sòls, com els rústics o els urbans.
Per tant, les esmenes que hem presentat nosaltres van
lògicament en el sentit de reduir dràsticament la possibilitat de
créixer a les diferents illes. Per tant, a aquest 10-12% previst en
el dictamen de la llei, nosaltres proposam reduir aquesta
possibilitat de creixement només entre l'1,5 i el 3%, depenent
de l'illa de què parlam.

Hi ha un altre apartat important en aquest debat, que és
el dels plans directors sectorials. En principi no queda gens
clar que els plans directors sectorials que ja s'han anat
aprovant aquests darrers anys hagin de passar
necessàriament una ITV, diguem, per veure si s'adapten
realment a les DOT que sortiran. Com que això no queda
clar, nosaltres demanam que en el moment en què s'aprovin
aquestes DOT se suspenguin provisionalment, cautelarment,
es congelin, diguem, aquests plans directors sectorials, per
tal de donar temps a revisar-los a la llum com quedin les
DOT, i millorar-los, perquè nosaltres creim que molts de
plans directors sectorials no s'ajusten a les DOT que
probablement sortiran d'aquest parlament, i seria una bona
oportunitat per intentar esmenar alguns desgavells que
inclouen alguns d'aquests plans directors sectorials.

Nosaltres en algunes de les esmenes proposam nous
criteris per a la redacció del Pla, per exemple de transports,
d'energia, de residus, però no només això, sinó que a més
proposam altres plans directors sectorials que no estan
prevists, que no estan contemplats en aquest projecte de llei,
com per exemple el Pla director sectorial d'infraestructures
i serveis culturals, o el Pla director sectorial
d'infraestructures i serveis socials. Això és possible
incloure-ho a la llum de la Llei d'ordenació territorial, i
pensam que seria interessant que així s'aprovàs, i per això
tenim unes esmenes relacionades amb això.

En el tema relacionat amb energia, amb el Pla director
d'energia, que s'haurà d'aprovar algun dia, ja duim molts
d'anys parlant-ne, vull cridar l'atenció sobre dues esmenes
que hem presentat els Verds i que varen ser rebutjades en
comissió curiosament. I dic curiosament perquè com a
mínim a Eivissa, no tant a les altres illes, però especialment
a Eivissa aquests darrers anys hi ha hagut un debat molt
important sobre les esteses elèctriques i telefòniques,
especialment esteses elèctriques d'alta tensió que creuen tot
el sòl rústic, unes immenses torres, o projectes que estan en
marxa, que han provocat una frontal oposició d'importants
sectors de la societat eivissenca. El Partit Popular d'Eivissa
ha dit sempre en públic, a Eivissa, curiosament a Eivissa, no
aquí, que ells estan treballant des de fa temps per intentar
que hi hagi una normativa que empari el soterrament
d'aquestes esteses elèctriques, i que per tant no causin
l'impacte visual, l'impacte estètic i la degradació al medi
rural. Per tant, amb aquesta esperança vaig presentar dues
esmenes que fan referència que les esteses de distribució
elèctriques i telefòniques seran subterrànies en sòl rústic, i
una altra esmena que preveu que el Pla director sectorial
establirà l'enterrament de les xarxes elèctriques i
telefòniques existents. Curiosament el Partit Popular no va
votar favorablement aquestes esmenes, fins i tot hi havia
membres del Partit Popular d'Eivissa i varen votar en contra,
amb la qual cosa no sé com podran explicar a la població
pitiüsa aquest canvi d'actitud.
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Per altre costat vull parlar una mica de Formentera.
Nosaltres hem reclamat i continuam reclamant que Formentera
ha de tenir un pla territorial diferenciat i separat del d'Eivissa,
perquè els formenterers ja ens han fet a saber moltes vegades
que estan farts que sempre se'ls fiqui al mateix sac que els
eivissencs, i sempre queden discriminats, mai no se'ls fa un
tractament diferenciat, com és lògic. Per tant nosaltres
mantenim una sèrie d'esmenes en el sentit de fer un tractament
diferenciat per a Formentera, per tal que hi hagi un pla
territorial específic per a Formentera, i no simplement que quan
es faci el Pla director d'Eivissa i Formentera es tenguin en
compte les peculiaritats de Formentera, això no és suficient.

Per altre costat hi ha moltes altres esmenes que hem
presentat, i que ara no explicaré, simplement diré que moltes
d'elles, la majoria, el que intenten és introduir criteris
ambientals, criteris de sostenibilitat en tot l'articulat d'aquestes
Directrius d'Ordenació Territorial. Res més, gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar les 54 esmenes i 2
vots particulars que manté el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, té la paraula el seu portaveu, Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Jo estic content que el Sr. Huguet
tengui una interpretació una mica liberal del contingut d'aquest
debat, perquè en definitiva en aquest debat s'agrupa un
percentatge molt important de les esmenes de tots els grups; és
el primer, i pràcticament les esmenes que fan referència a
aquest debat d'alguna manera ja expressen, almanco pel que fa
a Esquerra Unida, tot el contingut de les nostres esmenes i dels
nostres emperons a aquest projecte de llei.

Aquestes Directrius d'Ordenació Territorial formen un cos
amb la Llei general del turisme i la Llei del sòl rústic. Les tres
lleis, aprovades durant el període del Govern Matas, formen el
que seria la definició d'un model de desenvolupament propi del
Govern que actualment hi ha a la Comunitat Autònoma, formen
un tot coherent. Quin és aquest model de desenvolupament
Matas? Idò bàsicament el mateix model de desenvolupament
Cañellas, introduint-hi algunes modificacions de caràcter
accidental que de qualque manera facin més païble el projecte
i el model per al conjunt de la població. Però no hi ha en cap
d'aquestes tres lleis, no hi ha en el conjunt del model de
desenvolupament Matas una diferència substantiva respecte del
model de desenvolupament depredador que ha patit aquesta
comunitat autònoma durant els 16 anys d'autonomia.

Quan s'ha plantejat el debat sobre les DOT, s'ha fet d'una
banda abusant de mala manera de la bona fe de l'opinió pública,
facilitant dades incorrectes als mitjans de comunicació; s'ha
centrat el debat sobre un tema que per a nosaltres no és el
fonamental, que és el tema de les desclassificacions
automàtiques, i s'ha intoxicat l'opinió pública amb tota una sèrie
de gràfics, d'hectàrees que apareixien, desapareixien, columnes
de població que augmentaven i disminuïen. La veritat és que
aquest debat és tan confús i, a més, l'opinió pública està tan
intoxicada ja, a més per una campanya publicitària de la qual jo
som cofinançador, que ja la cosa és una mica greu, en som
cofinançador a través dels meus imposts, que crec que no té
sentit discutir-li les respostes a les preguntes que el Govern ha
plantejat. 

Jo crec que s'han de canviar les preguntes i, des del nostre
punt de vista, les preguntes són les següents: Permet aquest
model representat per aquestes tres figures legislatives un
creixement quantitatiu de la nostra oferta turística?;
evidentment sí que ho permet. Protegeix el sòl rústic aquest
conjunt de lleis d'un procés imparable d'urbanització i
d'ocupació per a usos residencials?; no protegeix el sòl
rústic. Limita o modula el creixement de població en sòl
urbà?, que dins aquests famosos 4 milions de persones
teòricament sostenibles per l'actual planejament ocupen una
bona part d'això, el sòl urbà ho modula?, es fiquen en això
les DOT?; no s'hi fiquen. Continua permetent aquest model
Matas el fet que es facin camps de golf enmig de sòl rústic
associats a oferta hotelera complementària, tal com preveu
la Llei dels camps de golf?; ho continua preveient, es poden
continuar fent camps de golf enmig de sòl rústic associats a
oferta turística complementària. Preveu una modificació,
aquest model Matas, del Pla de carreteres fins ara vigent,
del Pla de pedreres, del Pla de ports esportius, del Pla
d'ordenació de l'oferta turística, de totes aquestes figures
dels plans directors sectorials que d'alguna manera haurien
d'haver estat el desenvolupament de les Directrius
d'Ordenació Territorial?; d'alguna manera això es preveu
dins les mateixes DOT, que ara serà revisat a la llum de les
DOT, o es beneeixen aquests plans directors?; el que fa és
beneir els plans directors antics, no es preveu de cap de les
maneres una revisió. Aturarà aquest model Matas el consum
progressiu d'aigua, el consum progressiu d'energia, la
producció de residus molt per sobre ja de la mitja estatal?;
de cap de les maneres.

Per tant aquí, en una paraula, continuarem tenint cada
vegada més turistes, cada vegada més consum de territori,
el desenvolupament en sòl urbà continuarà disparat. Ara
mateix en el Consell Insular de Mallorca a la Comissió
Insular d'Urbanisme hi ha una allau de sol•licituds de
llicències de construcció en sòl urbà. Particularment
l'Ajuntament de Calvià està desbordat perquè efectivament
té unes previsions de desenvolupament larvades en sòl urbà
impressionants, i tot això està disparat, és a dir, les grues a
les quals al•ludia el Sr. Matas es multiplicaran per quatre o
per cinc, i les DOT eren l'oportunitat que aquestes grues no
es posassin en marxa.

Aquí continuarem tenint un pla d'autopistes i no un pla
de carreteres, aquí no tendrem la necessària protecció del
litoral i aquí, en definitiva, els recursos naturals continuaran
essent sotmesos a una pressió insostenible. Per això el
model Matas no serveix, per això el model Matas no
significa més que donar una mica d'aigua a una persona que
necessita aigua, menjar, vitamines i fer una mica de llit;
significa simplement arreglar les qüestions més caòtiques de
l'actual model de desenvolupament, del model Cañellas,
però de cap manera canviar de model.
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Cap a canviar de model s'encamina, en qualsevol cas,
Esquerra Unida i les esmenes que presentam. N'hi ha una que
jo crec que supòs que serà acceptada, que és la introducció del
concepte de sostenibilitat, que sempre queda bé, maldament no
se'n faci cas després. Supòs que no han volgut acceptar-lo fins
ara per poder-lo acceptar en el plenari. Hi ha esmenes relatives
a la necessitat d'activar l'adaptació dels plans municipals a les
DOT, o és que ens passarà el mateix que ha passat amb el Pla
d'ordenació de l'oferta turística, que passa un any i un altre any
d'ençà de la data teòrica d'adaptació i continuen els plans
municipals, en la seva immensa majoria, sense adaptar-se al Pla
d'ordenació de l'oferta turística? 

Es tracta també de reclamar per als consells insulars -i
aquesta és una esmena molt política i molt de concepció del que
és la distribució competencial a la nostra comunitat autònoma-
la reclamació per als consells insulars de la redacció i
l'aprovació dels plans territorials parcials. Ja té aquest
parlament la possibilitat de fer legislació, de fer les Directrius,
de fer la Llei del sòl rústic..., deixem als consells insulars
aprovar els seus plans territorials parcials.

Hi ha esmenes relatives a l'increment de les àrees de
protecció territorial al voltant de la xarxa viària. Hi ha
l'eliminació d'una excepció -naturalment parlam d'excepcions-
relativa a la famosa franja dels 500 metres: per què darrere un
port hi ha d'haver una projecció ortogonal on es prevegi el
desenvolupament urbanístic?, per què darrere un port
necessàriament hi ha d'haver desenvolupament urbanístic?, per
què no hem de protegir efectivament aquestes franges que estan
darrere els ports de la nostra comunitat?

Evidentment hi ha una esmena relativa al tema dels camps
de golf i una esmena, que és extraordinàriament potent, relativa
als habitatges en sòl rústic. El sòl rústic no és sòl residencial;
els habitatges en sòl rústic han de limitar-se a aquelles que
estan associades a allò per què serveix el sòl rústic: l'activitat
agrícola, l'activitat ramadera i l'activitat forestal, cosa que no
és, evidentment, cap concepció extraordinàriament
revolucionària, és el que diu la Llei del sòl de l'Estat; això és el
sòl rústic, aquells sòl associat als usos agrícoles, forestal o
ramaders, i nosaltres feim del sòl rústic sòl residencial, i
nosaltres hem fet -nosaltres?- la majoria d'aquest parlament ha
fet una llei de sòl rústic que permet un sostre de població teòric
en sòl rústic de 500.000 persones, un autèntic despropòsit, un
autèntic despropòsit. I efectivament nosaltres tenim, en matèria
turística i en matèria d'ús residencial de sòl rústic, demanda
infinita: tant com permetrem fer es farà, tant com permetrem fer
es farà, i és una greu irresponsabilitat acabar de fet amb el que
és el sòl rústic de les Illes Balears. S'ha de ser valent en aquest
sentit. El Sr. Ramis em deia en un altre debat: "És que si hi ha
un senyor que té 14.000 metres i vol fer un habitatge no passa
res", i jo li he de contestar: evidentment no passa res, i si n'hi ha
dos, i si n'hi ha tres, i si n'hi deu, o vint, o cent que tenen 14.000
metres i volen fer un habitatge no passa res, però si n'hi ha
100.000, Sr. Ramis, llavors ens hem de començar a preocupar.
Aquest és el problema, aquest el problema que vostès no tenen
el coratge d'afrontar.

I després hi ha una esmena, naturalment, relativa a
aquesta necessitat de modular el creixement del
desenvolupament del que seria el sòl urbà, i els ajuntaments
tenen extraordinàries dificultats per fer-ho des de la seva
pròpia autonomia i des de la seva pròpia competència. Si
des d'aquest parlament no donam una mà a aquests
ajuntaments que vulguin rebobinar el que serien les
possibilitats de desenvolupament del sòl urbà en el seu
municipi no ho podran fer, i és essencial que aquestes
Directrius d'Ordenació Territorial entrin en un àmbit que
deixen absolutament verge que és el tema del sòl urbà.

I després s'ha de dir una altra cosa: que aquí a les Illes
Balears, amb una oferta turística saturada, no té sentit, no té
cap sentit continuar destruint territori, continuar construint
per incrementar l'oferta turística. Quin sentit té això? A mi
els usos residencials en realitat m'importen poc; un
residencial no de segona residència, no en sòl rústic, sinó un
residencial, això es regula tot sol. Ni pots tenir el mercat
ofegat, amb uns habitatges disparats quant al preu, i tens la
tranquil•litat o tots podem tenir la tranquil•litat que no
s'executarà més d'allò que el mercat hagi d'absorbir perquè
cap promotor vol tenir els habitatges buits. Això es regula
pràcticament tot sol; aquí el problema que hi ha és la
destrucció i el consum de sòl per incrementar l'oferta
turística, perquè això també té demanda infinita, perquè, a
això, tant se li dóna tant absorbirà i, per tant, s'ha de dir
clarament que no s'ha de continuar construint a les nostres
Illes Balears per incrementar l'oferta turística; l'oferta
turística s'ha de reconvertir, s'ha d'incrementar la seva
qualitat, s'han d'esponjar les zones, s'ha de fer el que s'hagi
de fer, s'ha d'eliminar places obsoletes, crear places de
qualitat, però no continuar ocupant territori per incrementar
l'oferta turística perquè és una oferta turística que ja està
saturada, quin sentit té? Però naturalment aquesta és una
opció que des del projecte de les DOT ni es contempla.

Nosaltres, ingenus, hem presentat una esmena per fer
més restrictiu el tema dels nuclis aïllats; dèiem que hi ha
d'haver contacte entre el sòl urbà i el nou polígon o sector
perquè no es consideri nucli aïllat. Vostès han fet
exactament el contrari amb una esmena al seu propi projecte
a la qual nosaltres hem fet un vot particular. Una vegada
més els 500 metres, els nuclis aïllats, s'han convertit en
una..., jo crec que és el més positiu que com a idea tenien
les DOT, els 500 metres i els nuclis aïllats, però està tan ple
de forats tot, està tan excepcionat, que en realitat és pura
retòrica i avui matí, efectivament, ho hem vist en el tema
dels Pujols, que no se li donat llum verda en contra de les
DOT, no, no, l'Ajuntament de Santanyí actua d'acord amb
la lògica de les DOT. Què han dit les DOT, que ha dit el Sr.
Ramis, que ha dit el Govern Matas a l'Ajuntament de
Santanyí?: "Si tu m'aproves el projecte d'urbanització abans
que es promulguin les DOT, llum verda als Pujols". I què ha
fet l'Ajuntament de Santanyí?, ha aprovat el projecte
d'urbanització; si està absolutament dins la lògica de les
DOT. És un nou forat, és una nova prova del fet que en
realitat això dels nuclis aïllats és més retòrica que realitat.
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Per anar aviat, hi ha diverses qüestions que simplement
voldria esmentar. Quant als criteris del Pla territorial de
Mallorca, una esmena que simplement diu que els criteris han
de ser els que ja va aprovar el Consell Insular de Mallorca a
finals de l'any passat. Hi ha, respecte al Pla territorial de
Menorca, tota una sèrie d'esmenes que m'és impossible ni tan
sols ressenyar, i sí que hi ha una esmena que m'agradaria
simplement fer-hi esment, que és el tema dels plans directors
sectorials. Aquí es diu que efectivament tots els aprovats, tots
els que estan en tramitació, s'han de revisar per adequar-los al
model territorial de les DOT; clar, al que nosaltres tenim al cap,
al que està reflectit en aquestes esmenes i que efectivament és
incompatible amb les actuals redacció. 

I, efectivament, hi ha d'haver protecció integral del litoral,
hi ha d'haver un increment de les proteccions respecte a les
previstes al Pla de ports esportius, hi ha d'haver una política de
millora de la seguretat, de la comoditat de les carreteres, de les
sortides, dels annexos, de les sortides i les entrades, etc., etc.,
per evitar, naturalment, infraestructures com les autopistes, que
no tenen cap sentit a les Illes Balears. Hi ha tota una política de
residus que s'explica en aquesta esmena i que no té res a veure
amb la política de residus que es practica, etc., etc., etc.

I els dos vots particulars -i acab ja, Sr. President- és un,
efectivament, per intentar eliminar aquest nou forat que vostès
varen introduir en el tema dels nuclis aïllats, i un altre que
simplement hem volgut expressar perquè es vegi una mica el
tarannà de moltes d'aquestes esmenes in voce que s'han introduït
en comissió. Deien les Directrius d'Ordenació Territorial en el
seu projecte primitiu que els plans territorials parcials establiran
els objectius, els criteris urbanístics, les característiques i les
limitacions de l'oferta turística possible en sòl rústic. A algú se
li han posat el pèls de punta: què vol dir això de limitar l'oferta
turística en sòl rústic?, i han fet vostès una esmena respecte a
aquest text que no obliga, de fet, a res, per evitar aquesta
paraula maleïda, aquesta paraula inquietant de limitar l'oferta
turística en sòl rústic.

Si aquestes DOT fossin bones jo no em fiaria de la seva
aplicació, no me'n fiaria, perquè la seva pràctica diària els
contradiu. Però és que no són bones, Sr. Ramis, són
absolutament inútils per contenir la destrucció del nostre
territori i dels nostres recursos naturals. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar les 89 esmenes i 5
vots particulars que manté el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el seu portaveu Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, estam davant un debat llargament esperat en aquest
parlament, un debat que hauríem d'haver tengut fa 20 anys.
De fet, han passat 35 anys d'ençà que la Llei de zones i
centres d'interès turístic de Manuel Fraga, fundador d'AP,
donava tot de facilitats per urbanitzar el litoral i sorgien els
primers planejaments ultradesenvolupistes. Han passat més
de 25 anys d'ençà que el Pla provincial l'any 1973
consideràs el litoral illenc gairebé com un continu urbà. A
l'altra plat de la balança afortunadament el mateix any
neixia el Grup Balear d'Ornitologia, el GOB, i em sembla de
justícia avui fer esment a la seva valuosíssima tasca de
reivindicació i conscienciació mediambiental. Però ni el
creixent sentiment ecologista ni tan sols l'arribada de la
democràcia suposen una reacció decidida per part del poder
polític. 

El reconeixement de l'autogovern arribà tard en aquest
país, però precisament l'urbanisme és una de les primeres
matèries transferides i ja fa més de 15 anys que tenim un
estatut d'autonomia que reconeix competències exclusives
en matèria territorial i urbanística. Les reaccions, no obstant
això, han estat toves i de caràcter sempre puntual,
conseqüència de llargues i tenaces reivindicacions populars:
sa Dragonera, es Trenc, s'Albufera des Grau... El resultat em
sembla que està a la vista de tots: un model conegut arreu.
La Llei d'espais naturals de l'any 91 és, sens dubte, la
digníssima excepció i suposa un fita important en el camí
correcte. 

Però la LEN avui ens resulta insuficient; reben una allau
de visitants que, a més, ja no es conformen, ja no es limiten
en equipaments hotelers, sinó que demanen tota mena de sòl
residencial. Gabriel Cañellas, el fundador d'AP aquí, ha
reeixit en la seva estratègia de convertir les Illes Balears en
la segona residència d'Europa. Els acòlits hi continuen.
Només quan el Consell de Mallorca és governat per un
pacte de progrés es reacciona contra un creixement abusiu
i, a la fi, -curiosa coincidència, com a mínim- el PP se'n
recorda que una llei d'ordenació del territori de l'any 87 deia
que en vuit mesos s'havia d'aprovar un avanç de directrius.
S'elabora, efectivament, un primer document, el de les
hipòtesis, que al nostre parer fa una diagnosi bastant
correcta: es parla de rururbanització, del fet que l'illa de
Mallorca és com una gran àrea metropolitana i de
hongkonització, no de balearització, sinó d'un procés de
hongkonització de les Illes Balears.
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Avui en aquest parlament tenim, gaudim de la
responsabilitat història d'apostar per un canvi de model, de
complir amb el nostre deure envers les generacions futures.
Però duim tot el camí de tudar una altra vegada aquesta ocasió.
Diu el Govern, en defensa d'aquest projecte de llei, que surt al
pas de desenvolupaments futurs. Jo crec que hem de reconèixer
que en bona part té raó, però arribam tard: patim una situació
tan irracional que ens és precís ja salvar el present. No basta
limitar els nous creixements, cal evitar que s'implementin els
previstos, sobretot en aquells indrets especialment valuosos; ho
necessitam com el pa, però en aquest punt, com veurem, la llei
falla estrepitosament. Sabem que això és molt més complicat,
però sempre serà més senzill que esbucar construccions
inadequades. L'urbanisme preventiu és sempre més fàcil, molt
més barat i menys traumàtic que l'urbanisme quirúrgic. Els
plànols són molt bons de rectificar, en canvi les construccions
i els drets que hi ha al darrere consolidats són molt poc
versàtils. Crec que avui hi ha d'haver aquesta reflexió per part
de les senyores diputades i dels senyors diputats: si ens
equivocam protegint massa serà un error molt bo de corregir;
l'error contrari és gairebé irreversible en un temps d'escala
humana, com a mínim.

Però passaré a defensar aquest centenar d'esmenes. Confio
en l'aquiescència del Sr. President per poder-ne fer un breu
repàs. A l'article 4 mantenim una esmena que pretén eliminar
la distinció entre articles de la llei que són d'immediata
aplicació d'uns altres que no ho són. No podem entendre que hi
hagi articles d'una llei que no siguin de directa aplicació, que
són articles virtuals, quina és la seva virtualitat. 

Segueixen una dotzena d'esmenes que conformen un nou
capítol de la llei, un capítol dedicat a la protecció del patrimoni
natural i cultural, de la qualitat ambiental i del paisatge. Són
bàsicament transsumptes, incorporacions textuals de textos que
venien a l'avanç de Directrius, un avanç de Directrius que
dedicava quatre capítols llarguíssims, amb molt d'espai a
l'exposició de sa Llonja dedicat a aquest tema però que avui han
desaparegut sense cap explicació convincent. Són articles que
advoquen per un desenvolupament sostenible: inclouen mesures
per a la defensa de la flora i la fauna com la necessitat de
corredors biològics, s'estableix l'obligació de catalogar els
jaciments geològics o paleontològics, la protecció de les zones
humides i de la costa, amb especial esment a la regeneració de
les platges o la protecció de les prades de posidònia amb el
compromís del Govern de crear reserves maritimoterrestres. Es
concreten mesures contra tota mena de contaminació:
atmosfèrica, acústica, lumínica, per abocaments, etc. Mesures
també per protegir o recuperar el paisatge, tant rústic com urbà,
prohibint, per exemple, la construcció en els punts culminants
del terreny i posant limitacions als elements publicitaris.
Etcètera, etcètera.

Una esmena important sobre el sòl rústic pretén garantir
el deure constitucional de socialitzar la plusvàlua
urbanística, que se'n genera molta avui en el sòl rústic, en
aquest cas generada per autoritzacions d'usos no agraris.
Demanam també que les zones forestals, les zones
d'especial protecció per a les aus i les zones humides siguin
sòl rústic protegit, com també pensam que ho han de ser les
àrees d'interès agrari i les àrees de transició, les quals
sembla lògic, sembla molt raonable que es preservin de l'ús
residencial. Però, sobretot, volem garantir que els
ajuntaments puguin ampliar, sense cap mena d'entrebancs,
el sòl protegit, i aquestes directrius converteixen això en una
cursa d'obstacles. El PP ha donat la volta a la regulació
clàssica tradicional del sòl rústic; abans s'havia de justificar
molt l'ús residencial; ara s'ha de justificar molt tot el
contrari. Ens sembla un despropòsit i una veritable
imprudència atès com és cobejat tot el sòl rústic per a ús
residencial a les Illes Balears.

En la mateixa línia, a l'article 21 demanam que quedi
clar que la llei és una llei de mesures mínimes de protecció,
però que els ajuntaments i els consells podran adoptar
mesures més proteccionistes. Una de les greus paradoxes
d'aquesta llei és que sota una pàtina de llei proteccionista
prohibeix protegir, un lema que pot fer servir sempre el
Partit Popular: "PP, prohibit protegir". 

Una de les mancances més greus d'aquesta llei, un gran
dèficit que té és que no entra en la definició de sòl urbà. Per
tant, haurem de continuar mantenint la definició de sòl urbà
de la Llei del 1976, la qual cosa vol dir que si dibuixam una
zona en la qual les dues terceres parts estan consolidades
com a urbanes, l'altre terç també és urbà, encara que no hi
hagi res de res, és el sòl urbà per consolidació. Vet aquí una
de les bretxes més aparatoses on es poden escolar bona part
de les previsions positives d'aquesta llei. Els batles de les
Illes Balears han après que si volen urbanitzar sense
entrebancs senzillament han d'obviar una figura tan
racional, tan assenyada com la del sòl urbanitzable; es
limiten a la declaració directe de sòl urbà; ses Covetes, cala
Tuent, sa Marina de Magalluf, cala Aixada, poden il•lustrar
sobre el modus operandi. És una greu passa enrere. Crec que
a tots ens convendria reivindicar l'Institut Urbanístic del sòl
urbanitzable perquè ara sembla maleït.

Insistesc, per la seva importància, sobre aquest punt. Les
Directrius d'Ordenació del Territori, contràriament a tot allò
que s'ha dit des del Govern -s'han dit moltes mentides sobre
aquest tema- no preveuen cap racionalització del sòl urbà,
cap ni una, i vull recordar que segons el mateix conseller en
aquest moment hi ha una capacitat d'habitació de sòl urbà de
3.500.000 habitants. És, per tant, impossible rebaixar
aquesta xifra desorbitada amb aquest projecte de llei.
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Així dons, la llei només limita l'aparició de nous sòls
urbanitzables, i si hi hagués hagut una llei de mesures cautelars
prèvia raonable, per ventura l'hauria limitat significativament.
Ara, tal i com s'ha fet és molt mal de saber en què consisteix
aquesta disminució, el Govern no ho sap, però sembla que si
n'hi ha serà mínima. En primer lloc, perquè el numerador sobre
el qual s'aplica el creixement del 10% o del 12% és molt gran;
avui tampoc no el coneixem, però superarà les 25.000
hectàrees. Per altra banda, perquè dins aquest límit del 10% no
entren els grans equipaments, no hi entren els camps de golf, no
hi entren els camps de polo, per tant tot el creixement pot ser de
sòl lucratiu. Això pot significar realment, per tot el que estan
disposats a utilitzar els promotors com a equipaments, que es
pugui créixer absolutament tot el que hi ha previst i fins i tot
més. Avui ningú a les Illes Balears pot dir si això és així o no.
Per paga, en el cas de Mallorca, els sòls que aquesta disposició
podria haver afectat estan suspesos ja pel Consell Insular.

Tampoc no compartim els criteris del PP sobre com s'ha de
repartir el possible creixement. Per a nosaltres està clar que s'ha
de garantir en tot cas el dret a l'habitatge que tenen tots els
residents i, estratègicament, que creixin els nuclis de l'interior.
Però la llei recull un criteri inversemblant: la necessitat de
segones residències a l'hora de repartir el 10% d'augment, és a
dir, que es pot potenciar créixer precisament en el litoral; és ben
representatiu dels veritables plantejaments del PP.

Un altre tema clau d'aquesta llei havia de ser la prohibició
de l'aparició de nous nuclis de població. És una mesura que
celebram, tot i que, com hem dit, pensam que arriba tard; fins
i tot ha animat a córrer perquè no afectàs, per exemple, als
Pujols, que el PP vol, fort i no et moguis, que s'urbanitzi. A més
mantenim un vot particular perquè el PP, en una esmena in voce
de les cèlebre esmenes in voce, va empitjorar notablement la
redacció de l'article 32. Si en el projecte quedava més o menys
clar que els nous nuclis havien de quedar perfectament cosits a
la trama urbana existent ara ja no cal, bastarà que tenguin un
cordó umbilical, per estret que sigui, perquè es permetin nous
nuclis, és a dir, que qualsevol batle que vagi un poc viu podrà
trobar una manera perquè qualsevol observador extern vegi,
percebi una nova urbanització de nova planta, un nucli aïllat,
però que no ho serà per mor de la llei, i en picaresca urbanística
en aquest país ja està tot inventat.

Un altre tema cabdal és aclarir què passa amb les possibles
indemnitzacions derivades del canvi del planejament. El que
sembla raonable, fàcil i simple és aplicar la normativa vigent,
i punt. En aquest cas les quanties pensam que serien mínimes
i bàsicament per compensar les despeses efectivament
realitzades. En urbanisme s'ha d'aplicar el principi de Job: "El
Senyor m'ho ha donat, el Senyor m'ho ha llevat; lloat sigui el
Senyor", mutatis mutandis naturalment, substituint el Senyor per
l'autoritat urbanística, perquè al cap i a la fi els promotors no
han fet res per merèixer la plusvàlua que els ha donat el simple
fet de traçar una línia sobre un plànol. Però el PP té massa
interessos i massa amistats en el món immobiliari com per
atendre aquestes consideracions, i per això ens introdueix dos
articles absolutament nous en la història urbanística europea:
els ajuntaments, abans de desclassificar i malgrat que aquesta
desclassificació estigui imposada per la llei, hauran de pactar
les indemnitzacions amb els propietaris i el Govern; si no ho
fan així, si es limiten a complir la llei, el Govern no es farà
càrrec de les despeses d'indemnització. Després dels 3.000
milions pagats gratuïtament a Mondragó, creim que ens podem
posar a tremolar si el PP ha de gestionar aquest article; Déu ens
en guard!

Per un altre vent, les DOT continuen en la línia
antiinsularista que ha practicat el PP durant tots els anys de
(...) govern i que ara ha intensificat. La Llei d'Ordenació del
Territori preveu que els plans territorials parcials i els plans
d'ordenació del medi natural poden ser redactats pels
consells o pel Govern. Tot duia a pensar que com més
maduràs l'autonomia més es donarien aquestes atribucions
als consells insulars, perquè fossin els representants
democràtics dels ciutadans de cada illa els que decidissin el
seu desenvolupament. Idò arriba el PP i diu tot el contrari:
El Govern i només el Govern podrà redactar els plans de
cada illa. Per quina regla de tres? És simple: perquè el PP
necessita la balearitat per continuar balearitzant. Si per
mantenir la balearització s'ha de ser insularista, el PP -ja ho
pronosticam- esdevindrà insularista, però avui és balearista.

Demanam també -miraré d'anar abreujant- que s'ampliï
la protecció de la vorera de les carreteres per no tornar-nos
a trobar amb el fet que no es poden eixamplar cap de les
carreteres perquè estan construïdes a cada costat. Les
carreteres han de ser vies de comunicació i no mostradors
comercials.

També defensam que no sigui edificable la franja de
protecció dels torrents, que és d'uns cent metres. Per cert ens
deia el PP que el PTP recolliria aquests cent metres, fins i
tot ens vàrem posar unes messions amb el Sr. Flaquer. Fa
ben poc, ha estat aquestes setmanes, la Junta d'Aigües i el
mateix Govern balear han considerat que es podia fer una
urbanització a 40 metres d'un torrent tan important com el
dels Caülls, com el que passa devora els Caülls a Marratxí.

La regulació dels camins és també ben decebedora.
Vivim una problemàtica extraordinària d'apropiació i
tancament de camins públics o amb servituds de pas
històriques. El PP es limita a dir que hi haurà recorregut
paisatgístics, sempre dins la xarxa pública existent, que
comuniquin béns d'interès de titularitat pública. Per cert,
encara no sabem què és un bé d'interès paisatgístic de
titularitat pública: o és que el paisatge és públic o és privat?
També defensam la creació d'àrees recreatives, que figurava
a l'avanç i ara ha desaparegut. També la limitació de les
activitats turístiques, com ja s'ha defensat, en el sòl rústic.

A les àrees de reconversió territorial m'hi hauré de
referir en una altra intervenció, però no és de rebut, en
absolut, que es digui en un PTP en el qual no participen els
consells, quines actuacions hauran d'aprovar, hauran de
finançar els consells. Tampoc no sembla raonable que
tothom pugui fer àrees de reconversió i no quedi aclarit qui
les pot aprovar ni com. Sobre les nostres aportacions als
PTP ja no hi podré tampoc cap esment; tan sols apuntar que
demanam que la Serra de Tramuntana sigui declarada parc
natural, que es protegeixin ses Salines a Eivissa i es defensi,
es reivindiqui el Camí de Cavalls.
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També defensam dos vots particulars perquè no sigui
impossible introduir una segona pista de vol a l'aeroport de
Menorca i a l'aeroport d'Eivissa, per tant, que es mantengui el
text originari del projecte de llei. 

No podré entrar en la regulació dels plans directors
sectorials, un tema tan important i tan estratègic per a aquest
país, naturalment. Destacaré, però, necessàriament, per la seva
importància, les esmenes que pretenen prohibir o impedir la
creació d'una tercera pista de vol a Son Sant Joan. Escarrufa
pensar l'allau de visitants que pot permetre aquesta tercera pista
si amb dues ja arribam gairebé als 20 milions de visitants, de
moviments anuals. També pretenem evitar la construcció de
nous ports esportius o que s'utilitzin les zones portuàries com
a excusa per fer zones residencials, com el cas del poblado de
pescadores en el pecat urbanístic que representa la promoció
d'Alcudiamar en el Port d'Alcúdia.

Sobre el Pla director sectorial de residus és un despropòsit
que es mantenguin els plans existents quan, en el cas de
Mallorca, s'exigeix el cent per cent d'incineració dels residus.
Això és el que diu el pla actual de Mallorca que aquesta llei
eleva a categoria legal. Sobre el Pla hidrològic -i acab- insistim
en la regulació de les aigües privades, en la prohibició de regar
els camps de golf amb aigua potable, una promesa feta pel
Govern balear des de fa anys i que no arriba a complir,
declaració d'aqüífers sobreexplotats i d'altres aportacions. 

Òbviament hauran quedat, del centenar d'esmenes
presentades, moltes sense poder resoldre. Acabaré apel•lant les
senyores i els senyores diputats a no deixar perdre aquesta
oportunitat de protecció real del patrimoni, del territori, no
sense lamentar que hi hagi hagut tan poc esforç i tan poc interès
en consensuar mesures tan important per al futur d'aquest país.
Creim que cadascú ha de votar en consciència aquestes
reflexions i el futur ja ens jutjarà a tots. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Socialista es
mantenen 22 esmenes i 3 vots particulars. Per defensar-les té la
paraula el diputat Sr. Quetglas i Rosanes.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, onze anys esperant les Directrius d'Ordenació del
Territori han estat onze anys de constant decepció, una
decepció que culmina amb la presentació d'aquest projecte que
representa quelcom més que una decepció, representa una
profunda i absoluta frustració. És -ja s'ha dit aquí- un
instrument al servei de la perpetuació d'un model, encara que
les circumstàncies objectives han canviat totalment, si no
totalment sí de manera substancial, el Partit Popular, el Govern
del Partit Popular, continua entestat en el fet que el model de
depredació territorial d'aquests darrers setze anys continuï
vigent a través de les Directrius d'Ordenació del Territori.

Són aquestes, però, unes vertaderes Directrius d'Ordenació
del Territori?, és aquest l'instrument suprem d'ordenació del
territori de les nostres illes? Jo personalment crec que no.
L'avanç presentat s'hi semblava més, era un intent
d'aconseguir instruments concrets amb els quals podies estar
més o manco d'acord, però hi havia mesures concretes de
cara al territori. Això no, això és una llei urbanística, això és
una llei urbanística amb algunes pinzellades d'ordenació
territorial que té tres objectius fonamentals: el primer,
controlar les institucions, que ningú no s'insubordini, que no
hi hagi cap consell insular i que no hi hagi cap ajuntament
que intenti anar més enllà, sobretot si aquest més enllà és en
el camí de la conservació o de la preservació del model del
Partit Popular; primer objectiu fonamental, primer, controlar
les institucions. 

Segon objectiu fonamental: impedir els increments de
protecció sorgits, o bé d'un consell insular, o bé d'un
ajuntament; aquesta uniformització, l'especial
uniformització que es fa de tot el sòl rústic obligant els
plans territorials parcials a assumir les matrius d'usos de sòl
d'aquesta llei de Directrius d'Ordenació del Territori sense
poder-les millorar i l'obligatorietat també que els plans
generals, que les normes subsidiàries municipals hagin
d'assumir i no puguin superar les determinacions dels plans
territorials parcials, suposa una uniformització a la baixa, a
la baixa, de les mesures proteccionistes. Es pot donar el cas,
fins i tot, que determinats ajuntaments que tenen plans
generals, normes subsidiàries avui vigents amb elevats
graus de protecció, es vegin, a partir de l'entrada en vigor
d'aquesta llei, obligats a rebaixar la seva protecció, obligats
per llei, i això, una lectura atenta, detallada, del contingut
d'aquesta normativa revela clarament que això és així.

Per tant, quan el Partit Popular, quan el Govern surt i
diu: "Venim a defensar el nostre model; això és el nostre
model", i ens rebutgen les nostres esmenes, els nostres
intents d'aportació dient: "No, això és incompatible amb el
nostre model", cal demanar-se: model?, quin model?; de
quin model estan parlant? 

Jo crec que qualsevol model territorial a les Illes Balears
hauria de partir d'una veritat eufemística, una veritat de
Perogrullo, que és que som un arxipèlag compost per illes.
La paraula "illes" resulta tan repulsiva per al redactor
d'aquesta llei que els diu "àrees homogènies de caràcter
supramunicipal". Això és el nom que, segons aquesta llei,
tenen les illes, "àrees homogènies de caràcter
supramunicipal". Per què tenen aquesta por a reconèixer que
la unitat territorial d'un arxipèlag es diu illa? Quina és
aquesta por? És molt senzill, és fàcil d'explicar: que les illes
no s'insubordinin, que no hi hagi cap iniciativa de caràcter
insular que intenti anar més enllà del que aquestes DOT
volen limitar, i per això s'estableix un criteri uniformitzador,
s'estableix un criteri a la baixa, de tal manera que ningú el
sobrepassi. Aquestes DOT servirien per a qualsevol territori
que tengués continuïtat territorial. No hi ha un
reconeixement, més que al final, en relació als plans
territorials, però no s'atreveix ni tan sols a dir-los plans
insulars. No existeix un reconeixement que ens obligaria a
aplicar una lògica molt elemental: tenim unes Directrius
d'Ordenació del Territori que són les regles de joc, que són
les grans línies 
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Segon nivell: plans territorials insulars que protagonitzen,
elaboren, redacten i aproven els òrgans de govern insulars, així
està en el nostre estatut. Quins són els òrgans de govern
insulars?, els consells. Això és la lògica de l'ordenació
territorial a un arxipèlag. És aquesta la lògica que presideix
aquesta llei?, en absolut, en absolut; les illes estan sotmeses, i
jo diria més: la situació actual dels consells insulars en matèria
urbanística i d'ordenació del territori és manco autònoma a
partir d'aquesta llei que abans. Ara estan més sotmesos a
controls, estan més sotmesos a subordinacions, estan més
sotmesos a directrius, reglaments, desenvolupaments,
autoritzacions, facultats, que els ha de donar el Govern. Això és
anar cap enrere en lloc d'anar endavant en el camí de donar un
vertader protagonisme als òrgans que el mereixen per respondre
a una articulació territorial com volen ser les Directrius a la
realitat de la nostra comunitat autònoma, que és la realitat
illenca.

Ja no s'hauria de parlar de plans territorials parcials, hauríem
de tenir la valentia de reconèixer i parlar aquí, ja, en aquesta llei
i per sempre, de plans insulars, plans territorials insulars, que és
el que són o haurien de ser.

I entrant ja a l'anàlisi de les esmenes en concret que aquesta
crítica (...) representa, començarem per les excepcions en les
qüestions de les àrees de protecció territorial, les àrees de
protecció territorial, àrees al voltant dels nuclis existents que,
en principi, s'han de reservar, segons diu la mateixa llei, perquè
el creixement urbà dels nuclis existents es faci en aquesta àrea
i no creï nuclis aïllats. Molt bé; hi ha un parell de coses que no
s'entenen; la primera és: per què en cas de conflicte entre les
àrees de protecció i les àrees d'urbanització preval la
urbanització?, per què? No hi ha una prova més clara de quina
és la filosofia d'aquestes directrius que aquest petit detall: quan
hi ha una superposició de retxes no és la retxa que protegeix la
que comanda, la que comanda és la retxa que urbanitza. Segona
pregunta: per què els ports, els ports per ells mateixos, existint
fins i tot en un supòsit enmig, darrere de sòl rústic, han de
donar dret a generar una urbanització o sòl urbanitzable?, per
què?, quina és la raó, quina és la lògica territorial d'aquesta
qüestió?, i, sobretot, amb quin límit?, fins a on funcionen les
dues línies perpendiculars a la línia de la costa?, fins al límit del
terme municipal?, perquè no hi ha cap limitació a això i ens
podria dur a situacions vertaderament curioses, projectant línies
llargament.

Hem fet un vot particular al nou article 21. El nou article
21, tal com deia abans i han altres portaveus que m'han
precedit, és l'article, és el nou article que elimina el caràcter
de mínim de la protecció que donava al sòl rústic la Llei de
sòl rústic o que reconeixia la mateixa llei d'espais naturals.
Aquí teníem una tradició en matèria legislativa en qüestions
d'ordenació del territori que jo crec que era molt saludable.
Deies: "Bé, aquestes són les regles del joc per la protecció
d'un territori; el municipi que vulgui més protecció la pot
fer, no pot baixar d'aquí, aquest és el límit mínim", i això
era interpretat i era usat per distintes sensibilitats municipals
d'una manera que a mi em sembla que era estimulant per
caminar cap endavant en el camí de la protecció i no cap
enrere. Ara hem romput aquesta tradició, ara decidim que
les mesures de protecció, els nivells de protecció no són
mínims sinó que són uniformes, i d'una manera molt
especial en el sòl rústic, la qual cosa produirà sens dubte -ja
ho he dit abans- que els plans territorials parcials s'hagin de
subjectar a la matriu de sòl rústic que demà la majoria
aprovarà, de la mateixa manera que els plans generals
s'hauran d'adaptar als plans territorials parcials, no hi haurà
cap possibilitat que els instruments de planejament
municipal incrementin la protecció. Això és un terrible pas
enrere en el camí de la protecció del nostre territori i és un
greu error d'aquestes directrius.

L'article 28 assenyala que els plans territorials parcials
que són aprovats pel Govern, segons el projecte,
determinaran quins programes de reconversió territorial han
de ser finançats pels consells insulars. Vostès ho han llegit
bé, ho diu així, ho diu literalment així: Els plans territorials
parcials que aprova el Govern diran quins són els programes
de reconversió territorial que han de ser finançats pels
consells. És incomprensible. Jo crec que és una prova
suficient de la precipitació, de la manca de reflexió, de la
invasió competencial que té aquest projecte, que realment
mereixeria -una vegada més s'ha de dir- ser tornat al corral
de toros.

Es consagra la supremacia del Pla d'ordenació de l'oferta
turística sobre els plans territorials parcials. Això és un altre
error, un error monumental i, a més, una incongruència
jurídica. Primer, perquè l'ordenació territorial ha de primar
sobre l'ordenació sectorial i no al revés, aquesta és la lògica,
tret de supòsits tremendament excepcionals: parlam de
qüestions que afecten la defensa, l'estratègia territorial molt
sensible, però el turisme no ho és, el turisme forma part
normal de la nostra activitat quotidiana, no és una situació
excepcional. Per què el Pla d'ordenació de l'oferta turística,
que s'aprova i modifica per decret, preval sobre aquesta
llei?, perquè la llei diu que el Pla d'ordenació de l'oferta
turística és a part, el Pla d'ordenació de l'oferta turística
preval sobre el contingut del que diuen les Directrius
d'Ordenació del Territori i els instruments que d'ella
deriven, com els plans territorials parcials. Absurd, però és
així; per què?, no ho sé, supòs que dins el Govern el lobby
turístic de la Conselleria de Turisme haurà tengut capacitat
per dir que el Pla d'ordenació de l'oferta turística no es toca,
però resultarà que el dia que el Govern vulgui alterar o
modificar el Pla d'ordenació de l'oferta turística de rebot
modificarà lleis. És una incongruència absoluta.
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Continuam. Hi ha dues qüestions d'aquest projecte de llei
que efectivament, ja ho ha dit el Sr. Grosske, eren atractives,
eren positives. Una és la protecció de la franja de 500 metres,
que realment ha estat molt segada per excepcions, ha estat
minvada perquè la protecció per habitatges unifamiliars s'ha
reduït de 500 a 250 amb les grans pressions que han sofert el
Govern i el Partit Popular arrel de l'anunci del projecte, etc.,
etc., aquesta és una, que era una de les poques coses
interessants que quedaven, i la segona era la prohibició de
nuclis aïllats. Eren dues qüestions que, efectivament, jo crec
que estaven recollides, eren la base de la moratòria del Consell
de Mallorca, zones costaneres i nous nuclis de població i deixar
la preocupació per a urbanitzables que no oferien perill, i
sembla idò una d'aquelles coses que dius: "Bé, això està bé". 

Però durant la tramitació en comissió s'ha introduït una
esmena in voce que a mi me sembla especialment significativa,
especialment greu, que tergiversa la voluntat de prohibir nous
nuclis de població i fa que aquesta propaganda que tots veim
cada dia per la televisió, pels mitjans de comunicació, que els
nous nuclis de població estan prohibits, esdevé simplement
falsa per una petita esmena que canvia una petita frase.
Comparem les dues versions d'allò que diu, quines són les
excepcions, quins és el model de creixement a partir d'un nucli
existent. La versió antiga diu: "No hi podran quedar espais de
sòl rústic intermedis"; això s'entén perfectament: tenim un nucli
i, efectivament, el creixement no permetrà que entre el nou
creixement i el nucli antic tengui sòl rústic. Ara la versió
moderna diu: "No tots els espais intermedis poden estar
classificats com a sòl rústic"; mirin quina diferència, subtil,
petita, però significa ni més ni manco que la desvirtuació
completa d'aquest article, perquè basta l'existència d'un petit,
d'un petitíssim cordó umbilical; en coneixem qualcun, la
urbanització Chopin i George Sand de Valldemossa estan
unides per un cordó umbilical que és un urbanitzable que uneix
aquestes dues. Aquest és el model que aquesta petit i innocent
esmena permet, és a dir, la desvirtuació pràctica de la
prohibició de nous nuclis de població.

El temps estreny i haurem d'abreviar les argumentacions.
Nosaltres proposam que per obtenir la població a partir del
creixement territorial s'utilitzi una densitat mitjana de 75
habitants per hectàrea i no els 100 del projecte, perquè posar en
el projecte que mirarem a través de 100 habitants per hectàrea
significa convidar el planificador, els planejadors, a posar
aquesta densitat mitjana, que sense cap mena de dubte és
excessiva, tan excessiva que el propi pla d'ordenació de l'oferta
turística posa una densitat mitjana de 75, que és la que nosaltres
proposam. 

Continuam parlant de creixement. Quin és el punt de partida
actual per assenyalar quin serà el creixement futur? Sembla
que la lògica, el sentit comú, qualsevol primera aproximació
a aquest tema diu que si hem d'assenyalar límits al
creixement partirem de la situació actual i, a partir de la
situació actual, assenyalarem quins són els creixements
possibles. Això seria el sentit comú; partim d'això?, partim
de la situació actual? No, no, partim de la situació actual
més els urbanitzables possibles..., i tot això computa i, a
partir d'aquí, assenyalarem el creixement. Quina perversió
significa això? Una cosa molt senzilla i l'entendran tot
d'una: es premien els municipis desenvolupistes que han
accelerat els tràmits d'aprovacions inicials d'urbanitzables;
ja està, els donam el premi de dir que no tan sols es podrà
fer això sinó que a més tendran el premi que això els
computa a l'hora d'establir el creixement futurs. Fantàstic!,
hem fet de la torta un pan, és a dir, es castiga amb menys
possibilitats de creixement aquells municipis que han anat
alerta, que han tengut un control sobre el creixement dels
seus urbanitzables, dels seus nuclis urbans, i premiam
aquells que han fet urbanitzables a dojo i que tenen una
capacitat de creixement ja considerable. És senzillament
absurd.

L'esmena 1522 fa referència a les indemnitzacions
derivades de les possibles desclassificacions, de les escasses
desclassificacions que sorgiran d'aquesta llei. Diu que el
Govern balear pagarà les indemnitzacions; és correcte, més
que parlar del Govern balear hauríem de dir els pressupostos
generals de la Comunitat Autònoma, que són els que ho
paguen, no?, però a través d'un mecanisme de conciliació.
I si no hi ha conciliació, què passa? Si no hi ha conciliació
no diu qui paga. Efectivament a mi em sembla que
subordinar la desclassificació a l'existència d'acords i
conciliacions em sembla que significa posar un entrebanc
molt seriós a l'èxit de les desclassificacions. Crec que com
a mínim s'hauria de reconèixer la necessitat de fer front
també a les indemnitzacions derivades d'una sentència
judicial, per exemple; no està recollit. A mi em preocupa
que això no estigui recollit en el text del projecte.

Demanam -no podia ser d'altra manera- la incorporació
dels criteris del Pla territorial de Mallorca aprovats pel
Consell Insular el dia 23 de desembre del 98. En aquest
parlament sabem, coneixem perfectament que tant el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera com el Consell
Insular de Menorca han duit els seus criteris, s'han debatut,
alguns s'han desvirtuat, però en qualsevol cas s'han elaborat
des del seu consell insular, a Mallorca no hi ha hagut
aquesta possibilitat i, en canvi, els criteris de Mallorca estan
aprovats. Per tant pensam que per col•locar els tres consells
en la mateixa línia, amb igualtat de condicions, s'han
d'incorporar, de la mateixa manera que s'incorporen en el
text del projecte els criteris de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, s'han d'incorporar els criteris de Mallorca. Ens
sembla d'especial importància.
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També creim que hauríem de ser valents: hauríem de dir que
els plans territorials són insulars, plans territorials insulars, i
aleshores hauríem d'aprofitar aquesta llei per fer una cosa que
a mi em sembla que una vegada que hem dit que els plans
territorials parcials són plans insulars, els plans de la Serra de
Tramuntana i dels Amunts d'Eivissa haurien de deixar de ser
plans territorials parcials i haurien de passar a ser plans
d'ordenació del medi natural; que això significa una correcció
de la Llei d'espais naturals?, bé, d'acord, se'n fan d'altres; crec
que aquesta és de sentit comú perquè no té cap sentit ni cap
lògica que les Directrius diguin que els plans territorials
parcials tenen àmbit i abast insular, i després a continuació
diguem que els Amunts d'Eivissa i la Serra de Tramuntana han
d'estar ordenades per un pla territorial parcial. No és un
assumpte excessivament greu i jo crec que donaria lògica al
sistema.

Per últim...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, ja acab, Sr. President. Només vull citar dues esmenes.
Una d'elles demana subsumir els procediments de tramitacions
del Pla d'ordenació del medi natural i dels plans directors
sectorials a allò que diu la Llei d'ordenació del territori de les
Illes Balears, no inventar procediments nous que complicaran
i que dificultaran els processos administratius i, per últim,
exigim, demanam que el Pla director sectorial d'energia suposi
un impuls al soterrament de les xarxes elèctriques, tant d'alta
com de baixa tensió. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, a la vista
del fet que ha estat un debat general sobre el model territorial
que pretenen aquestes Directrius d'Ordenació del Territori, amb
la vènia del president i d'aquesta presidència també fixarem,
naturalment, no només la nostra posició sobre aquest conjunt
d'esmenes, sinó també una defensa raonada d'aquest model
d'ordenació territorial que el Govern de les Illes Balears
presenta avui en aquesta cambra: Una ordenació integral del
territori que no té res a veure -i ho volem deixar ben clar i així
s'ha de dir- amb actuacions a la carta; tampoc no té res a veure
amb proclames d'intencions de compliments impossibles o amb
el joc conjuntural d'aquells que anuncien sempre i en tot lloc i
amb un to apocalíptic el col•lapse de la nostra terra i del nostre
sistema sense donar mai en cap moment una sola pista per on
han d'anar les solucions, sempre només oferint la cara oculta,
la cara desagradable, la cara negativa de la nostra gent i de la
nostra terra.

Al contrari de tot això aquest és un model, són unes
directrius que distingeixen clarament o volen establir un
model de creixement de cara al futur de la nostra comunitat.
Distingeixen de forma clara i nítida quin tipus de sòl
s'exclou del creixement urbanístic: 500 metres de litoral,
nous nuclis aïllats; tendrem temps d'ocupar-nos d'aquestes
matèries; quin tipus de sòl s'assigna al creixement futur urbà
i, a més, amb uns percentatges, amb una intensitat de futur
creixement d'un 10% per a Mallorca, un 12% de Menorca,
un 10% a Eivissa i Formentera amb un límit de 10 anys;
determina tota una sèrie de criteris que aquí pràcticament no
se n'ha parlat en relació als sistemes d'equipaments i a les
infraestructures, tan important com allò anterior i que el que
fan és relacionar aquestes infraestructures i aquests
equipaments, la resta d'elements del territori, pretenen donar
serveis als ciutadans i, com no?, estructurar la gestió del sòl
i del territori.

Davant aquest model l'oposició avui, ni tan sols en el dia
del debat de la totalitat de les esmenes va presentar -al
nostre mode de veure- un model alternatiu ni una proposta
clara i distinta de la presentada per aquest govern.

Entrant puntualment a les esmenes que s'han intentat
defensar -moltes d'elles no s'han defensat per qüestió de
temps- començarem per Unió Mallorquina. Ha parlat -quasi
tots els grups ho han fet- de la publicitat, de l'excessiva
publicitat d'aquestes directrius. Jo em remet senzillament a
unes paraules que deia el Sr. Triay fa una sèrie de mesos a
l'Agencia EFE: "Estamos ante un muerto insepulto, las DOT.
El Govern no ha hecho ningún esfuerzo para divulgar las
directrices". Per un costat se'ns critica la falta de publicitat,
la falta de difusió, i després, el dia que es divulguen, el dia
que es difonen és quan ens critiquen aquest excés de
publicitat.

Sra. Munar, les directrius anaven en el programa del 95,
li puc assegurar, en el programa electoral de l'any 95. On no
anaven era en el del 91, en aquell any en què anàrem
coaligats amb vostès; en aquests sí que no hi anaven; en el
del 95 sí que hi anaven les Directrius d'Ordenació
Territorial. Li puc ben assegurar perquè és un programa que
he llegit, cosa que dubt que vostè hagi fet. 

Home!, ens critica perquè avui, en el tram final d'aquesta
legislatura, aprovam aquestes Directrius d'Ordenació
Territorial. Si no les haguéssim aprovat ens hagués criticat
perquè no les aprovam, i avui ens critica perquè les
aprovam. Jo el que li faria és una proposta: vostè ens ha de
dir en quin període del Parlament és realment bo per
aprovar o no aprovar coses i, fins i tot, li podria suggerir que
avui aprovàssim aquí una modificació del Reglament que
digués que tot el que s'aprova el darrer any no val, no
compta, no serveix. Nosaltres entenem que la legislatura, els
agradi o no, acaba dia 13 de juny i, en conseqüència, aquest
és un model, unes directrius, que aquest govern ha elaborat
durant tots aquests anys, que s'hi ha fet una feina amb un
avanç i amb un diagnòstic; d'aquest diagnòstic i d'aquest
avanç han sortit uns models i unes directrius i avui és un dia
tan bo com un altre per aprovar-les, de les quals,
naturalment, com a membre d'aquest grup i en nom d'ell
mateix, me'n sent especialment orgullós.
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La veritat, posicionar-me sobre les seves esmenes no vaig
tenir ocasió de sentir el seu contingut i la seva defensa en
ponència i en comissió perquè vostè no hi va participar, perquè
hi havia el representant del Grup Mixt, i avui realment hi ha
hagut de tot menys una defensa puntual d'aquestes esmenes. En
conseqüència, no conec realment què pretén amb elles. 

Quant al grup de Els Verds, he de dir d'entrada que
acceptarem l'esmena 1127 al projecte. Home!, no pot continuar
parlant vostè com ha fet en ponència i en comissió tot el temps,
del fet que és importantíssim que els plans directors sectorials
existents a l'entrada en vigor d'aquestes directrius s'adaptin a les
Directrius d'Ordenació Territorial. Miri, llegeixi la disposició
transitòria segona; la disposició transitòria segona és claríssima:
diu el que vostè ve demanant en els tràmits de ponència i
comissió i que avui torna a insistir aquí, en el Plenari, però jo
no sé com explicar-li ja el que diu la disposició transitòria
segona. Miri, li llegiré un altre pic encara que m'hagi
d'estendre: "Els plans directors sectorials aprovats
definitivament en el moment d'entrar en vigor aquesta llei -el
que vostè esmenta- hauran d'adaptar-se a les determinacions
d'aquestes directrius en el termini màxim de dos anys des de la
seva vigència". Jo ja no sé que ens demana, Sr. Balanzat.

Home!, allò del soterrament elèctric, perquè hi ha moltes
coses que després les agruparé perquè les han plantejat molts de
grups, allò del soterrament elèctric nosaltres entenem que això
és un tema més propi del Pla director sectorial energètic que no
de les pròpies directrius, i naturalment que no descartam que
aquestes actuacions de soterrament elèctric es pugui incorporar
a aquests plans directors sectorials.

Quant a Esquerra Unida, la veritat un altre pic visions
catastrofistes, apocalíptiques, de la situació d'aquesta terra i
d'aquesta comunitat. Devem viure en països distints; nosaltres
som conscients dels problemes, de les dificultats, del fet que no
tot és tan guapo com ho voldríem pintar, que s'han de posar
remeis, que s'han de posar solucions, però no en feim una visió
apocalíptica. Això sense cap dubte ens diferencia radicalment
a nosaltres de vostès, gràcies a Déu. Miri, el sol urbà no són
aquestes directrius, les que hi entren; ja fa molta estona que hi
ha uns decrets de població, de sostres poblacionals als qual
s'han d'ajustar els ajuntaments i, en conseqüència, l'actuació
dins el sòl urbà dins aquests decrets és perfectament possible;
el que no farem serà, naturalment, envair la propietat privada.
Vostè si el que vol és que entrem directament en un solar per
llevar les seves expectatives a un senyor dins el sòl urbà, això
no ho farem. Ara, rebaixar-li les seves densitats de població,
per això hi ha ja decrets aprovats per aquest govern i que són
plenament aplicables en aquest moment, i per aquesta via i per
aquest camí hi ha molta possibilitat de reduir el sostre
poblacional possible d'aquestes illes.

Creixement quantitatiu de l'oferta turística. Jo no vull
reproduir aquí el debat que hi va haver fa dues setmanes
quant a la Llei general turística. O vostè no ha entès el
model d'aquesta Llei o crec que l'hem explicat malament.
Vostè sap que a partir d'ara no es pot crear una nova plaça
turística si no se'n dóna de baixa una altra . El creixement
quantitatiu, no el veig, en tot cas, desplaçament d'una oferta
turística de baixa qualitat cap a una oferta turística d'alta
qualitat que entrarà en el seu lloc, però aquest no és un
creixement quantitatiu, o almanco jo no ho veig així.

No ens posarem d'acord, Sr. Grosske, naturalment, el seu
grup amb nosaltres, quant als camps de golf, una qüestió de
filosofia, de política, i que nosaltres assumim plenament.
Nosaltres entenem que l'oferta turística complementària per
a desestacionalització, vostès que reclamen tanta
desestacionalització, per fer més estable la contractació
laboral, perquè no hi hagi tanta precarietat, perquè
l'estacionalitat no sigui tan grossa, tiren pedres contra
aquells elements que avui en dia fan que el nostre turisme
es pugui allargar cada vegada més, com són els camps de
golf, entre altres coses. Nosaltres entenem que un camp de
golf amb una oferta d'allotjament controlada, racional, i amb
unes instal•lacions de depuració d'aigua que puguin fer el
reguiu d'aquest camp són plenament compatibles amb el
model que instauren aquestes Directrius d'ordenació
territorial. És una qüestió, no li ho discutesc, de política i de
filosofia.

Al final, el seu negativisme el duu a concloure
categòricament, a apostolar, que si aquestes Directrius
fossin bones tampoc no les voldrien ni tampoc hi votarien
a favor. És claríssim, tot el que surti d'aquí és dolent, tot el
que surti d'aquí és bo. Jo no m'apunt a això; m'apunt a, de
veritat, entre tots, dibuixar i crear un model d'ordenació
territorial per a la nostra terra, per a la nostra comunitat, no
perquè vengui d'aquí és dolent o perquè vengui d'aquí desà
ja és millor.

Quant al Partit Socialista de Mallorca, ja hem tengut
temps de discutir en ponència i en comissió moltes coses.
L'aplicació directa de les normes, jo cerc que ja ho hem
discutir en ponència i el comissió, el que passa és que hi ha
unes normes que són directament aplicables l'endemà i n'hi
ha d'altres que s'han de desenvolupar, que s'han de desplegar
reglamentàriament, i són les que no tenen en aquest moment
una precisió exacta, que és la que entenem nosaltres que se
subratlla en aquestes disposicions d'immediata aplicació.
Nosaltres ho entenem així, creim que això no té cap tipus de
contrasentit jurídic ni tot el contrari.
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Allò dels mínims i la protecció, de què també parla el
PSOE, la veritat és que em sona, a vegades, a una certa burla,
perquè aquesta és una esmena, Sr. Alorda, que vostè, com
recordarà, la va retirar, la va tornar a entrar i la va tornar a
retirar, i per què?, per què? Perquè tampoc no ho tenen clar,
perquè vostès, allò de l'autonomia municipal, ho veuen sempre
amb un doble criteri, que quan ens interessa, els batles són
bons, i els batles poden fer més que allò que se'ls demana a un
lloc o a un altre, i no podem desconfiar dels batles, per què hem
de desconfiar dels batles?, però després hem de desconfiar, per
altres coses, dels batles, i desconfiam dels batles quan allò dels
nuclis aïllats, un batle podrà fer un nucli aïllat allà on no n'hi
ha, un batle podrà fer un camp de... Aquí hem de tenir sempre
un criteri clar i respectar l'autonomia municipal sempre i en tot
cas, no quan ens convé i quan no ens convé. En aquest sentit,
nosaltres entenem que fins i tot a efectes d'homogeneïtzació de
la normativa territorial d'aquestes illes, és bo que aquí no es
marquin uns mínims, que es marqui una normativa com és
aquesta, que ja és suficientment proteccionista, al nostre mode
de veure-ho, que venguin uns PTP i que es desenvolupin més
i que, naturalment, els ajuntaments hagin d'estar vinculats per
aquesta ordenació territorial.

I realment aquest és un tema que han plantejat bàsicament
el PSM i el PSOE, és d'allò que més bandera han fet en
ponència, en comissió i també en aquest plenari, perquè no dir-
ho, sobre la base de càlcul, és a dir, el creixement futur. Aquí
el que realment preocupa, és ver, i nosaltres ho acceptam, és el
creixement futur d'aquesta comunitat autònoma, i hem de dir
que a Mallorca hi ha un creixement del 10%; a Menorca, el
12%, i a Eivissa, el 10%, sobre una base de càlcul, i aquí posen
el crit al cel, perquè la base de càlcul no és la correcta, vostès
hi han ficat, aquí dins, els aprovats inicialment, només hi
havien d'haver ficat els aprovats definitivament, això és el
coladero, aquí els ficaran tots, aquí és on creixerà tot el que
nosaltres no voldríem que cresqués. Aquest és realment el gran
problema d'aquestes Directrius, el gran mal...

Sr. Quetglas, jo he procurat ser respectuós quan vostè
parlava.

...i durant la Comissió, va ser el gran cavall de batalla de les
seves intervencions.

Molt bé, és tan important, és tan important, Sr. Quetglas
i Sr. Alorda, això que vostès n'han fet batalla durant la
tramitació, i avui, en aquest plenari, és tan important, que
els acceptarem les esmenes. Fixin-se si és important, els
acceptarem les esmenes, la 1410 del PSM i la 1520 del
PSOE, i modificarem la base de càlcul, i en lloc de comptar
els aprovats inicialment, comptarem només els aprovats
definitivament, i han aconseguit vostès, cregui'm, tot el
món. Miri, base de càlcul, d'això que han fet bandera tots
aquests dies, base de càlcul dels aprovats inicialment, que
és el que nosaltres dèiem, 2.823 hectàrees, 2.823 hectàrees
i base de càlcul amb aprovats definitivament, el que vostès
han reclamat com la gran panacea a tots els mals, 2.756, una
diferència de 67 hectàrees, la qual han de posar a deu anys,
o sigui, 6'7 hectàrees cada any a tot l'illa de Mallorca; a
Menorca, a Eivissa i a Formentera els nombres són molt
semblants. Aquesta és la gran batalla, la gran arma, aquestes
DOT són un coladero, hi entrarà de tot, per al creixement
futur, només hi han ficat els aprovats inicialment, i és clar,
com que hi han ficat els aprovats inicialment, s'hi ficarà tot.
Aquí ho tenen, aprovades aquestes dues esmenes, i ja veuen
què significa, un creixement de 5'7 hectàrees per any a l'illa
de Mallorca.

Un altre gran cavall de batalla en nom del consens, del
diàleg i de la col•laboració entre els distints grups polítics
va ser, i ha sortir aquí avui també per part del PSM, la gran
tragèdia, el gran drama de les segones residències, les
segones residències no poden ser mai el criteri de conducció
del nou creixement, etc., etc. Molt bé, és aquest el consens
que vostès reclamen, l'anterior i això? Molt bé, idò,
l'Esmena 1411, del PSM, també l'acceptam. Si vostès
creuen que amb això ho solucionam, també l'acceptam.
Eliminam el criteri de la segona residència com a còmput de
creixement dels nous urbanitzables i del creixement futur.

El tema dels indemnitzatoris, de les indemnitzacions, la
veritat,  no l'han entès. Quan es parla de processos de
conciliació, nosaltres no volem que un ajuntament,
directament amb un propietari, es posi d'acord, digui que
això val tant, ho pagam, i després hagi de venir el Govern
de Balears a pagar. No té cap lògica això, no té cap sentit,
i parlam d'un procés de conciliació perquè, efectivament, hi
hagi un procés reglat, allà on hi hagi unes negociacions,
unes discussions, en que el Govern pugui participar, i arran
d'aquestes negociacions i d'aquest procés de conciliació, hi
haurà un acord o no, i si n'hi ha, naturalment, es pagarà, i si
no n'hi ha, no es pagarà.
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Jo no vull entrar massa en el tema de l'antiinsularisme, que
vostès critiquen tant, d'aquestes Directrius d'ordenació del
territori, no hi vull entrar perquè nosaltres, i sobretot a tants
pocs mesos d'aquestes eleccions que vénen, la veritat, no en
fem una bandera. Nosaltres entenem que la Llei d'ordenació del
territori és claríssima les competències d'ordenació del territori
són del Govern, l'urbanisme és dels consells insulars. Afegim
a qualque disposició addicional, si no me'n record malament, a
la 18, un instrument de participació per damunt de les seves
competències del Consell Insular de Mallorca, que pugui
adoptar mesures cautelars quan hi ha una sèrie de tramitacions,
i em pareix que és una esmena del PSM que el rebutja, em
pareix que'és una esmena del PSM que rebutja una de les
mesures d'aquestes Directrius allà on es fomenta l'insularisme,
la possibilitat que els consells insulars pugui prendre mesures
cautelars, hi ha una esmena del PSM que rebutja aquesta
disposició addicional 18, una esmena de supressió;  en el debat
oportú, quan arribem a les disposicions addicionals, hi
tornarem.

No es pot dit que no hi ha col•laboració dels consells
insulars en la redacció dels plans territorials parcials, això és
fals. S'estableix en aquestes Directrius tot un procés de
col•laboració, de coordinació entre totes les administracions, la
municipal, la insular i l'autonòmica, cada una dins el seu lloc i
dins les seves competències, naturalment.

Ha estat un resum molt per damunt, no pot ser exhaustiu,
perquè només tenim, com aquell que diu, el mateix temps per
contestar a cinc grups, i es fa realment difícil comprimir
aquestes exposicions.

Quant a la intervenció del Sr. Quetglas: Sr. Quetglas, vostè
ha de ser un poc més coherent, només un poquet. Ara avui
resulta que l'avanaç i diagnòstic de les Directrius d'ordenació
territorial era el súmmum, era una cosa extraordinària, ha dit,
era el model, era el que tots desitjàvem, i vostè aquí, en el
Parlament, va dir de tot contra aquesta base i contra aquesta
diagnosi, i ara resulta que el que és dolent són les Directrius i
que allò altre era bo, ho ha dit, Sr. Quetglas, ho ha dit.

Miri, allò de la projecció ortogonal dels ports és una altra
mesura que nosaltres entenem que és necessària, que és
convenient. Nosaltres entenem que darrera un port no hi ha...,
evidentment que hi pot haver valors a protegir, i si n'hi ha,
seran, protegits, però no necessàriament hi ha un valor
intrínsecament a protegir, en conseqüència, és perfectament
possible que el creixement vengui darrera un port, no hi veim
cap problema. Quin límit tendrà el creixement? Ja l'hi hem dit
mil vegades, el 10%, el 10% en deu anys, si l'hi hem dit mil
vegades, fins i tot li he donat els números que tant li
preocupaven i que tants maldecaps li han donat.

Sr. Quetglas, llegeixi's bé les lleis. Miri, article 29, allò que
diu del POOT, del Pla d'ordenació de l'oferta turística, del PTP,
si podrà anar en contra del PTP, llegeixi'l bé, article 29: "Sense
perjudici del que estableixin els plans territorials parcials", o
sigui, sense perjudici, fent prevaler això, fent prevaler els plans
territorials parcials, "el desenvolupament urbà als nuclis
regulats per un POOT s'efectuarà d'acord amb les disposicions
d'aquest", però si no va en contra del Pla territorial parcial,
sense perjudici, llegeixi'l bé, llegeixi bé i no hauríem de perdre
el temps amb aquestes qüestions de lectura.

I acabaré amb el tema dels nuclis aïllats. Nosaltres
continuam mantenint que el model territorial futur d'aquesta
comunitat autònoma sigui un model territorial de contiguïtat
als nuclis urbans ja existents, i perquè el Govern creia en
això i hi creu, va crear l'article 33, on es parla precisament
de la prohibició de creació de nous nuclis aïllats, una
prohibició que es fonamenta, bàsicament, en el compliment,
per a nous futurs creixements, de tres requisits, i entenem
que tots i cada un d'ells fan que aquests nuclis aïllats no
siguin possibles; primer, hi ha d'haver contacte, jo crec que
no fa falta indagar massa ni explicar ni precisar massa més
què significa contacte, hi ha d'haver un contacte entre el que
ja hi ha i el que farem; hi ha d'haver una connexió viària,
perquè ajunti la zona ja existent, la zona consolidada, amb
la que volem crear, i després, el que dèiem abans de
l'esmena, el que dèiem, i ho vull explicar claríssimament
perquè ja no hi hagi més dubte, és que entre el que hi ha
d'antic i el que hi ha de nou no hi pot haver gens de sòl
rústic, enmig, això és el que dèiem, a més, era normal que
diguéssim això, i tenia la seva lògica, el que passa és que
quan fas una norma general com aquesta, no pot preveure,
naturalment, qüestions orogràfiques, geogràfiques, multitud
de coses que es produeixen a cada un dels municipis, i hem
de ser plenament conscients que és pràcticament impossible
que no ens trobem amb supòsits o amb casos on entre el que
hi ha i el que hem de crear hi hagi un torrent, una ANEI, hi
vulguem deixar qualque cosa momentàniament per si en el
futur aquest nou polígon ha de necessitar un equipament
educatiu, sanitari, el que sigui, que en aquest moment
encara no el podem dibuixar dins el planejament, i en
conseqüència és necessari que en qualque moment hi pugui
quedar qualque franja, qualque petit espai, que no sigui sòl
rústic protegit, i li dic per què, perquè pot ser un torrent,
perquè pot ser una ANEI, perquè pot ser, com li dic, la
necessitat futura, perquè nosaltres volem preveure el futur,
que s'hi hagi de fer una escola, que s'hi hagi de fer un
equipament sanitari, que s'hi hagi de fer el que sigui, i això
queda de moment reservat com a sòl rústic, que en el futur
serà dibuixat i classificat com un equipament sanitari,
educatiu o del tipus que sigui.

Aquest és, realment, el sentit i la justificació de
l'esmena, no ses Talaioles i les bubotes que vostès hi hagin
volgut cercar, aquest és el sentit de l'esmena. Només
lectures esbiaixades, lectures negatives, lectures de qui
cerca coses allà on no n'hi ha, poden dur a aquestes
interpretacions. 

En resum i en conclusió d'aquest primer debat allà on
hem discutit l'articulat, entenem que el model que el Govern
ha presentat és un model coherent, és un model que durà
aquesta comunitat autònoma cap a una política territorial
que entenem que és la necessària durant aquests pròxims
anys, i el que realment nosaltres hauríem demanat a
l'oposició és qualque aportació positiva, perquè, com han
vist, les que realment ho podien, ser les hem acceptades en
aquest tràmit de plenari, però, com saben també en els de
comissió i ponència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.
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Per favor, si és tan amable, Sr. Diputat, com que haurem
d'ordenar després les votacions, jo he pres nota de l'esmena
1127, del Grup Parlamentari Mixt, de la 1410, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, em falta la...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

La 1520, del PSOE.

EL SR. PRESIDENT:

La 1520. 

Volen tornar a intervenir els altres grups? Sra. Munar, té
vostè la paraula.

Perdoni un momentet, Sra. Munar.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sr. President, també l'esmena 1411, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista; no sé si l'ha apuntada.

EL SR. PRESIDENT:

1411. Moltes gràcies.

Sra. Munar, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair al portaveu
del Partit Popular que hagi aprovat una esmena als Verds, veig
que també ho ha fet al PSOE i al PSM, es veu que els únics
desencertats hem estat Unió Mallorquina, a qui no se'ns ha
aprovat cap esmena.

Diré que s'estranya el representant del Partit Popular que
l'oposició parli de desastres, és que és la nostra obligació, quan
n'hi ha denunciar-los, i que parlam de col•lapse, és que hi ha
hagut col•lapse en aquesta comunitat, i especialment durant els
mesos d'estiu, i vostès en són ben conscients, hi ha hagut
col•lapse als aeroports, hi ha hagut col•lapse a les nostres
carreteres, als ports esportius, a les nostres platges,
impossibilitat de sortir d'aquesta illa, i jo crec que ha estat
precisament aquest col•lapse i el fet que el ciutadà sentís aquest
col•lapse allò que ha dut el seu Govern, almanco
publicitàriament, a parlar de protegir el nostre territori i a no
créixer més; el que passa és que una cosa és el que es diu i
l'altra, el que es fa, i intentaré explicar-li per què li dic això.

Vostès parlen que no es podrà construir a 500 metres del
litoral, però és que, senyors del Partit Popular, cada dia queda
menys litoral, hi ha ja molt poc litoral, i el que ens preocupa no
és el que diu la norma en general, sinó quan vostès, i jo fan en
cada ocasió, parlen de les excepcions a la norma, excepcions en
els 500 metres, excepcions en els nuclis de població,
excepcions o qualsevol cosa que signifiqui protegir.

Diuen que hi ha un creixement del 10% i es queden tan
feliços, és que un creixement del 10% és realment
preocupant, i és preocupant perquè s'ha de tenir en compte
que en aquest moment hi ha capacitat construïda, segons el
propi Govern, per a 1.400.000 persones. En aquest moment
vostès diuen que hi ha capacitat perquè visquin en aquesta
illa 1.400.000 persones. En canvi, es contradiuen, perquè
diuen que volen un augment, d'aquí a deu anys, de tan sols
el 10%, però que serà d'1.700.000 persones. Jo crec que
d'1.400.000 a 1.700.000, n'hi ha 300.000, i això no és el 10,
sinó el 20. És clar, vostès es contradiuen entre el que
escriuen als papers i el que altres membres del Govern
diuen. Crec que seria important que es coordinassin i que
diguessin el mateix els representants d'uan conselleria i els
representants d'una altra.

Després vostè diu que figurava en el seu programa de
govern que vostès farien les Directrius d'ordenació
territorial. Jo li dic aquí, en aquesta tribuna, que això no és
cert, i l'emplaç que ens ho demostri, i que ens dugui el
programa, i que el vegem conjuntament amb els portaveus
i els mitjans de comunicació, perquè em consta, i a vostè
també, Sr. Flaquer, que això no és així. I si és així, em
pregunto quin justificant té que el cap de llista del seu partit
hagi dimitit perquè estava en contra d'això, i perquè això no
era el que anava al seu programa. Què és, que el cap de
llista del Partit Popular no s'ha llegit el que diu el seu
programa? Em pareix un poc fort, i sobretot crec que ens ho
haurà d'aclarir, perquè estam ben segurs que això no és així.

Després ha parlat també que és lògic que s'aprofiti la
legislatura fins al final. Estic totalment d'acord, és lògic que
s'aprofitin les legislatures fins al final, i que quan un té dins
el seu programa de govern un tema, l'aprovi i el dugui. Però,
primer, aquest tema vostès no el tenien al programa, i en
segon lloc, no és normal que un tema tan important com el
futur territorial de les nostres illes es presenti a aquest
parlament sense poder-se debatre en profunditat, sense que
s'hagi pogut veure en profunditat, perquè una cosa és que
donin a conèixer les Directrius d'Ordenació Territorial als
diferents grups i sectors socials, que hi hagi un debat sobre
el tema; i l'altra molt diferent és que ho publicitin, és a dir
que facin la venda de cap a l'exterior i de cap al votant d'allò
que és agradable de cara a l'opinió pública. No és el mateix
debatre les Directrius d'Ordenació Territorial
parlamentàriament, i a aquells que ho entenen, a aquells
indrets i fòrums on és imprescindible fer-se, i l'altre és que
li donin publicitat al tema, són dues coses molt diferents.
Vostès han publicitat el tema, però no l'han donat a conèixer
en profunditat. I li repetesc que no entenem cap dels
portaveus aquí representant, però tampoc no entén el ciutadà
d'aquestes illes, que vostès vulguin aprovar el futur del que
és l'ordenació del territori de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, a dos mesos d'unes eleccions i quan les perden.
Això no s'ho creu ningú, ningú no pot pensar que vostès
tenen realment voluntat que hi hagi una autèntica ordenació
del territori. 
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Vostès el que fan és vendre a l'opinió pública allò que no
pensen fer, perquè si vostès creguessin en la protecció del
territori, l'haurien protegit, perquè han tengut 16 anys de
Govern per protegir-lo, i no ho han fet mai, perquè vostès estan
a favor de l'especulació i de la construcció, perquè d'aquí els
vénen els seus vots i el seu finançament, i ho hem de dir clar i
llampant.

Les esmenes d'Unió Mallorquina ha dit vostè que no eren
clares. Jo crec que són claríssimes. Unió Mallorquina demana
que no hi hagi excepcions, demana que no es digui que es vol
protegir el territori, però que es faci a Valldemossa una
urbanització tan gran com el poble de Valldemossa. Demanam
que a Santanyí es Pujols avui haguessin votat a favor de
protegir-lo, i que no vulguin desprotegir un espai que en aquests
moments és verge, i demanam que a s'Estanyol no es faci un
port esportiu per a 2.000 places, i demanam que no es parli en
general de protegir, però que concretament en tots i cadascun
dels casos en què els deim que protegeixin, acaben vostès
votant a favor d'urbanitzar. Això és el que els demanam amb les
nostres esmenes; el mateix que els demanam que demanam que
cada consell pugui fer el seu propi pla territorial, perquè no
entenem per què s'ha mobilitzat el Govern just quan el Consell
de Mallorca tenia el seu model territorial. Han tengut 16 anys
de Govern, no han fet res, i justament quan el Consell de
Mallorca decideix quin model volem per a Mallorca, es
desperta el Govern que ha de fer directrius, que ha de fer
models, que a més els ha de decidir en el Parlament, i endemés
de tot això, que el de Mallorca ha de quedar el darrer.

Això és el que diuen les nostres esmenes, d'una manera molt
clara: per què Mallorca, que és el 80% de la població, ha de
quedar el darrer a l'hora de fer el pla territorial? No hi veim cap
justificació, si no és que no els agrada qui governa en aquest
moment en el Consell de Mallorca.

Han parlat també en diferents...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, que és un torn de contrarèplica.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí, Sr. President. En definitiva, vostè ha dit, Sr. Flaquer, que
li agradaria que es pogués fer entre tots un nou model territorial
per a aquesta illa. Li puc assegurar que des d'Unió Mallorquina
també ens hagués agradat que entre tots haguéssim pogut fer un
nou model territorial, un model territorial diferent del que és el
model del Partit Popular, un model en què hi hagi la possibilitat
d'un creixement moderat, que el faci sostenible, i que no es
converteixi aquesta illa en una illa de ciment. A vostès avui
estic convinçuda que aquí no ho aconseguiran, no tindran el
suport més que de part dels seus diputats, i no la tenen en
absolut dels seus batles, que fan just tot el contrari del que
vostès diuen que volen fer amb aquestes Directrius d'Ordenació
Territorial. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Unida, Sr. Grosske,
té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Flaquer, el nostre discurs no
és un discurs apocalíptic. És un discurs absolutament
racional, i que comparteix un segment cada cop més ample
de la població. Tothom s'adona que la pressió a la qual s'està
sotmetent el territori i els recursos naturals d'aquestes illes
és una pressió insostenible, i que si aquesta pressió es
perpetua, anirà en detriment greu de la nostra qualitat de
vida, i en detriment greu de les possibilitats de
supervivència en termes d'eficàcia de la nostra indústria
turística, és a dir de la nostra principal font de generació de
riquesa. Això ho entén molta gent, i no cal disfressar-se de
profeta apocalíptic. Però en qualsevol cas jo el que ja no li
admet és que em repeteixi el que supòs que des de la
direcció general corresponent li passen a vostè i al Sr.
Ramis de manera permanent en forma de nota: que no hi ha
alternativa, "a aquests els heu de dir que no tenen
alternativa". Home, no; jo li he explicat, però en tot cas
vostè amb la seva intervenció em dóna peu perquè li
repeteixi.

L'alternativa, Sr. Flaquer, passa pels següents dos punts:
Primer, no hi ha d'haver destrucció de sòl per afavorir el
creixement quantitatiu de l'oferta turística, i vostès ho
permeten. I vostè diu aquí una mentida bastant grossota i
bastant grollera quan diu "però si tothom sap que amb la
Llei general del turisme una plaça amortitzada és condició
necessària per crear una nova plaça", i això no és ver. Hi ha
segments molt dinàmics de l'oferta turística que estan fora
del tema de les relacions plaça creada-plaça amortitzada.
Però fins i tot en els segments afectats per aquesta relació
plaça amortitzada-plaça creada, la ratio no és d'un a un. Per
tant, vostès a la Llei general del turisme preveuen
creixement quantitatiu de l'oferta turística, i a les Directrius
d'Ordenació Territorial preveuen destrucció del territori per
fer créixer quantitativament l'oferta turística, i nosaltres
deim que això no és sostenible. Per tant, primer punt de la
nostra proposta alternativa.

Segon punt, hem de detenir el que a l'avanç de les
Directrius es deia "rururbanització", ocupació residencial
del sòl rústic. Això s'ha de detenir, vostè no m'ha dit res
d'aquest tema, però és imprescindible fer-ho, i sabem que té
un cost a nivell de confrontació amb interessos de ciutadans
que són legítims, però és que no pot ser. El nostre sòl rústic
no aguanta 500.000 persones sense que deixi de ser sòl
rústic, sense que es converteixi en un magma
semiurbanitzat, mal urbanitzat, que vessa les seves aigües
directament a pous negres, en definitiva al camp, que omple
el camp de xarxes elèctriques, i en definitiva que deteriora
el nostre paisatge i el nostre medi ambient.
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Tercer punt de l'alternativa, sòl urbà. Sr. Flaquer, si dels 4
milions de persones que preveu el nostre planejament la
immensa majoria estan en sòl, urbà, no m'ha de remetre a un
decret de densitat de població per regular una qüestió que és
absolutament candent, absolutament dramàtica. El Sr. Alorda
ha fet referència a temes de Calvià, com és la Marina de
Magalluf, com és el tema de devora Santa Ponça, tot això que
té un potencial de creixement urbanístic colossal, i que en
aquest moment és sòl urbà, Cala Tuent, Cala Aixada, totes
aquestes qüestions, no em pot remetre al decret de densitat de
població.

Camps de golf,  vostè diu "estan incorporats al nostre
model", bé, doncs ja ens dóna una idea, creixement de l'oferta
turística en sòl rústic associada als camps de golf, a una illa que
té problemes de recursos hídrics. Fantàstic. La nostra proposta,
quarta idea, és el tema que no hi pot haver la Llei de camps de
golf en els termes en què està actualment aprovada.

A vostè no el preocupen les carreteres, les pedreres.  Aquí
s'han vist coses concretes. L'altre dia vèiem les pedreres de Son
Corp i Son Corpet; té cap tipus de sentit aquest tipus
d'explotacions? I estan emparades per la normativa vigent, ja
ens ho deia el Sr. Ramis. Idò hem de canviar la normativa, no
hem de poder permetre aquest tipus de coses. Hem de revisar
la nostra política respecte de pedreres, carreteres, i ports
esportius. Cinquè punt de la nostra alternativa.

I sisè -i acab, Sr. President- hi ha el tema d'anar a una gestió
en termes de sostenibilitat dels nostres recursos, de l'aigua, de
l'energia. A vostè no li preocupa aparentment que en termes de
recursos hídrics nosaltres ja anem amb respiració assistida a
dues de les illes de la nostra comunitat autònoma, que
tanmateix en té quatre. Eivissa i Formentera ja estan darrera
aquesta qüestió. Mallorca ara per tenir aigua l'haurà de fabricar.
Menorca d'aquí a set, vuit, nou anys. A vostès no els preocupa
anar amb respiració assistida a efectes de recursos hídrics? A
nosaltres sí.

I jo no he dit que malgrat m'agradassin les DOT jo votaria
que no. Ha estat una manipulació. Si m'agradassin les DOT,
que no m'agraden, ni a prop fer-s'hi, evidentment votaria que sí,
però no em refiaria de la gestió d'aquestes DOT, i efectivament
avui matí hem tengut un exemple magnífic al Consell Insular
de Mallorca, quan s'ha votat la votació d'es Pujols, que forma
nucli aïllat, i que en definitiva no va en contra de les DOT, com
he dit abans, perquè les DOT obren la porta a l'Ajuntament de
Santanyí, ha fet el que ha fet; sinó contra l'esperit en tot cas, o
l'enunciat o la retòrica amb la qual es venen les DOT de no
voler nuclis aïllats, i que fa el grup de consellers del Partit
Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Acab immediatament, Sr. President. ...que fa vot en
contra. És que sempre que els feim la prova del 9, ja sigui
amb les pedreres, amb una urbanització concreta, vostès
sempre donen errada i suspens en matèria de protecció.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Flaquer, jo crec que si s'ha pensat que la nostra
oposició es basava en l'esmena que ens han aprovat, és que
no ha entès res de res, cosa que per altra banda tampoc no
ens estranya, perquè no ens ha escoltat gaire.

Miri, el primer problema que deim és que ja hi ha massa
desenvolupaments previstos, no que no es pugui créixer,
sinó que hi ha massa desenvolupaments previstos. Ens deia
el conseller a una compareixença que hi ha 3,5 milions de
capacitat de població actual en sòl urbà. Ara s'amplia el
10% sobre el sòl urbà existent. Urbà, urbà, 20.000 hectàrees
i 3,5 milions d'habitants en sòl urbà; no ja urbanitzable, ja
no hi he volgut entrar. Per tant el gran problema és que hi ha
massa desenvolupaments previstos fins i tot d'unitats
d'execució, i fins i tot de mesures en urbanitzables que no
són afectats per aquest article 33 a què vostè feia referència.
I quan la gent surt al carrer per demanar prou
d'urbanitzacions, els inclou totes, no va amb subtileses, Sr.
Flaquer, demana prou, prou, sobretot als llocs més sensibles
i més importants. I el PP està votant a favor de tots els
desenvolupaments, tots els que s'han aprovat durant aquest
mandat, quan pel que es veu hi havia un mandat del seu
propi programa electoral, de racionalitzar-ho; tots, tots, avui
matí el darrer cop. Per tant, no sé canviar "inicial" per
"definitiu", si es pensa que això arreglarà res. Ho celebram,
però realment el percentatge no suposa gran diferència.
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Un altre punt, l'increment del sòl urbà no ho hem dit. No en
trobarà cap, de plantejament nostre; sòl urbà, deia el Sr.
Conseller, que s'ha avesat a venir a aquest parlament a dir
mentides, que sempre per passar de sòl rústic a sòl urbà es
passa per la figura del sòl urbanitzable. Fals, fals. Es pot passar
perfectament de rústic a urbà perfectament, i aquesta llei,
l'article 33, no ho evita en absolut. Basta dibuixar una zona, si
dues terceres parts són urbanes per consolidació, l'altre terç, Sr.
Flaquer, l'altre terç serà urbà. Ni un 1% anual, ni un 10% anual,
cap límit en aquest projecte de llei. Els límits són als sòls
urbanitzables, que és una manera, la més racional de totes però
una manera de passar de rústic a urbà. Vostès es carreguen
l'únic límit que hi havia al creixement directe, disposició
addicional cinquena de la Llei del sòl rústic, que vostès tenen
molta cura de derogar amb aquest projecte de llei. I record: 3,5
milions actuals en sòl urbà.

Per altra banda no m'ha sortit al lloc als equipaments, també
(...) els equipaments, perquè aquestes 3.000 hectàrees que es
poden créixer en sòl urbanitzable és molt diferent si només són
de sòl lucratiu que si no ho són. Només li posaré un exemple,
es Canons. En aquest moment tots els promotors estan disposats
a cedir el 90% del terreny sempre que el 10% sigui lucratiu.
Amb aquest element que els equipaments no compten a l'hora
de computar el 10%, tal vegada el 90% del sòl urbanitzable que
s'incorpora no compta, perquè és un camp de golf, perquè és un
camp de polo. Basta el 10%, en els urbanitzables actuals el 10%
basta i sobra, i això multiplica les 3.000 hectàrees, molt, Sr.
Flaquer. No sabem fins a on, no ho sap ni vostè, ni ho sé jo,
però molt les multiplica, superant els urbanitzables avui
previstos, si tots són com el des Pujol o el des Canons. No tots
són iguals, però avui tots els promotors toquen a la porta de
l'ajuntament per requalificar els plans parcials, i cedeixen molt
més terreny si importa, perquè volen terrenys lucratius d'un
altre disseny.

Els nous nuclis. Tornin arrera, que estava molt ben redactat.
No hi ha d'haver sòl rústic entre el nou urbà i l'existent. Així i
tot faran gols, perquè avui en dia les trames urbanes són tan
àmplies que es pot fer un nou nucli aïllat. La publicitat dirà
"nou nucli aïllat", absolutament diferent, i no ho serà, perquè hi
haurà un camí d'accés, tots els nous urbanitzables tenen un camí
d'accés, tots. Ho miri: es Pujol, sa Talaiola, tots tenen un vial
que va des de la zona urbana fins a allà. Jo no en conec cap de
diferent, ja em posarà vostè exemples, jo n'hi posaré tres per
cadascun que vostè me'n posi del contrari. El que no pot ser és,
com vostè molt bé ha dit, un punt de contacte. Això és que
permet qualsevol mena de fraus. I per què vostè no entén quina
és la nostra idea de plantejament de l'autonomia municipal?
Clar, perquè vostè no té el mateix plantejament de la llei. Per a
nosaltres aquesta llei surt a camí d'una situació de massa
desplegament urbanístic. Com que l'intenta aturar, pretén que
aquells ajuntaments que vulguen créixer més enllà del que es
considera a nivell balear previsible, a nivell de país, no ho
puguin fer. Per tant, posa uns mínims, posa uns límits, però no
té cap voluntat, des del nostre grup, que no es pugui
incrementar aquest límit, perquè no hi ha cap problema
d'interès general, per al nostre grup, que l'ajuntament protegeixi
més; per al seu sí, no d'interès general, tal vegada d'interès
particular, però com a mínim d'interès segur. Si no, digui'm
quin interès general hi ha que un ajuntament no pugui protegir
més el seu territori. I nosaltres sempre salvam els plans
directors territorials perquè les infraestructures evidentment les
ha de poder dissenyar el que governa i el que té la
responsabilitat.

Insularisme. La Llei d'ordenació del territori diu que les
competències en ordenació del territori són de la Comunitat
Autònoma? La Llei d'ordenació del territori diu que les
Directrius diran qui redacta les normes, o els consells o el
Govern, i ara es diu que ho farà el Govern. Ara es pren la
decisió antiinsularista. L'any 87 no es varen atrevir, ara es
pren, ara hi ha la decisió antiinsularista. I es veu ben bé per
què: ara que s'ha decidit que els plans seran insulars, ara s'ha
decidit que els ha d'aprovar el Govern balear? I per què?

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Se'ns diu que no hi ha model, i hem presentat centenars
d'esmenes a l'avanç, 150 esmenes en aquestes directrius, i
hem aprovat uns criteris al Pla de Mallorca, hem participat
en l'aprovació d'uns criteris al Pla de Mallorca, i vàrem
participar en l'elaboració d'uns criteris al Pla de Menorca,
que aquest parlament, el Partit Popular tot sol es va carregar
quan s'havia arribat a un consens. Model, n'hi ha, Sr.
Flaquer, però vostès no volen que s'implementi. I
optimisme, tot. La confiança d'un grup nacionalista pel seu
país és infinita, i per la gent d'aquest país és infinita. Sabem
que tenim tantes oportunitats econòmiques i comptam amb
la millor gent, com per no haver de menester desplegaments
econòmics i s'hagin de dibuixar situacions dantesques a
Campos perquè no es pot ocupar tota la frontera des Trenc.
Nosaltres creim que té moltes més sortides aquest país.
Tenim un optimisme tal, que veim moltes més idees i
moltes més possibilitats de creixement futur i de qualitat de
vida. Per tant, creim que el que tenim en aquest moment és
un gran tap, que és el Partit Popular, i confii que en el segon
semestre hagi desaparegut. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Comencem a parlar de l'avanç, i
evitem algunes de les tergiversacions que ha fet aquí el Sr.
Flaquer de les meves paraules. En primer lloc ha citat al Sr.
Triay, que deia que l'avanç era un cadàver insepult quan es
va posar a informació pública. Jo crec que vostè ha vengut
a reconèixer la capacitat de predicció que tenia el Sr. Triay,
perquè avui l'avanç és un cadàver, l'únic que passa és que ja
no és insepult, avui ja està sepultat. Però evidentment
l'avanç i aquest projecte no tenen absolutament res a veure.
I aleshores ja feia pudor. Ara avui ja simplement està
enterrat i ben enterrat. Els 100 i busques de milions de
pessetes que han valgut els diversos contractes per redactar
l'avanç estan tirats a la paperera, perquè aquest projecte,
aquesta llei de procediment urbanístic no té res a veure amb
l'avanç, del qual, per cert, jo no he dit aquí ni per un
moment que fos cap súmmum. Tenc la nota escrita de la
meva mà; diu "l'avanç s'hi semblava més, a unes DOT",
això és el que dit. I si he dit que l'avanç era un súmmum, ho
retir, però estic segur que al Diari de sessions no hi constarà;
simplement he dit que s'hi semblaven més, a unes directrius.
Això no s'hi sembla de res, és un projecte de llei de
procediment urbanístic per intentar que les administracions
subordinades estiguin "firmes". Això és el que és aquest
projecte, no són unes directrius d'ordenació del territori, i de
cap manera l'avanç era un súmmum.
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Sr. President, voldria que prengués nota que l'esmena 1411,
del PSM, està agrupada amb l'esmena 1521, del Grup
Parlamentari Socialista, i amb una esmena del Grup Mixt. Per
tant són tres esmenes agrupades; és simplement una nota.

Vostè ens ve aquí i ens fa molt d'èmfasi que l'aprovació
d'aquestes esmenes nostres, dient que no computaran solament
les aprovacions inicials, sinó les definitives als efectes de
creixement eren el gran cavall de batalla. Crec que vostè es
confon en dues coses: primer, si vostè més endavant, quan
discutim la qüestió de les desclassificacions automàtiques
també ens accepta l'esmena que diu que  quedaran
automàticament tots els urbanitzables que no tenen pla parcial
definitivament aprovat, que aquí sí és on hem fet la batalla,
llavors li reconeixeré que hi ha hagut un gran avanç. En relació
a aquest tema d'amidar o no amidar els urbanitzables als efectes
de creixement futur, Sr. Flaquer, és pecata minuta, però en
qualsevol cas crec que les seves dades segur que estan
equivocades, probablement són antigues. Li explicaré per què.
Miri, un detall: la setmana passada l'Ajuntament de Campos va
aprovar inicialment quatre urbanitzables amb capacitat per
5.000 persones. Aquests quatre urbanitzables amb l'anterior
redacció computaven als efectes de creixement; amb la
redacció acceptant la nostra esmena no computaran. I ja només
això és més que la diferència que vostè ha dit. Per tant, crec que
vostè té dades probablement endarrerides, perquè hi ha hagut
ajuntaments, i el de Campos n'és un bon exemple, que han fet
molta via a fer aprovacions inicials, i probablement n'hi ha
qualcun més, perquè n'hi ha alguns que no surten als diaris,
d'aprovacions inicials.

Sí, vostè em mostra un paper amb notes, per la qual cosa jo
no li dic a vostè que sigui un maleducat i m'interrompi, que és
poc menys que el que he fet jo quan vostè parlava, que li he fet
un gest amb el cap únicament. Però aquestes notes que vostè
exhibeix, jo el que li dic és que sospit que no són correctes, que
no estan (...), perquè, miri, aquests quatre urbanitzables de
Campos segur que no hi són. I són quatre urbanitzables que no
comptaran a efectes de creixement, però és igual, en qualsevol
cas es continuaran tramitant, no voldria que els diputats i les
diputades presents arribassin a la conclusió que a partir d'ara
tots els urbanitzables que no tenen pla parcial aprovat
inicialment, morts. No, alerta, parlam que computin o no
computin a efectes de créixer, no parlam que quedin
automàticament desclassificats, no ens confonguem. Si vostè
accepta la mateixa esmena a efectes de creixement, li
reconeixeré un important avanç. Mentrestant, Sr. Flaquer,
permeti'm que mantengui el meu escepticisme.

Vostè diu que l'article 29 no suposa la supremacia del Poot
sobre el Pla territorial parcial. Llegim-lo: "sense perjudici
del que estableixin els plans territorials parcials, el
desenvolupament urbà, els nuclis regulats pel Pla
d'ordenació de l'oferta turística s'elaborarà d'acord amb les
disposicions d'aquest". Si això no significa que el
creixement urbà es regirà pel Poot, ja m'explicarà vostè què
significa. Però posi-ho en consonància amb l'article 43, que
suposa una autèntica primacia del Poot. Diu "el Pla
territorial parcial de Mallorca ordenarà l'oferta turística fora
de les àrees regulades pel Pla director d'ordenació de l'oferta
turística. Per tant subordina l'article 43, en relació amb el
29, subordina totalment les prescripcions del Pla territorial
de Mallorca al Pla d'ordenació de l'oferta turística. I vostè
ha dit el contrari. Jo crec que l'acció combinada dels dos
articles queda suficientment clara.

I després finalment vostè ha vengut a fer un discurs,
dient que el que feim nosaltres és una lectura negativa, una
lectura pessimista, un lectura en què ens posam en el pitjor
en lectures esbiaixades, sobre les possibilitats de crear nous
nuclis, esbiaixades i malintencionades. Sr. Flaquer, quina
lectura faran els advocats dels promotors?, una lectura ben
intencionada?, una lectura de dir "no, la llei aquí no vol dir
que es pugui fer un nou nucli així? No, encara que estigui
mal expressat, no és això el que vol dir, no farem aquest
nucli de població. Nosaltres, com que ens identificam amb
l'esperit de la llei, no llegirem el que diu". Sr. Flaquer, no
estam criticant un discurs o unes declaracions aquí, estam
fet dret positiu, estam legislant perquè després poderosos
promotors i poderosos bufets al servei dels promotors
cercaran les retxilleres per colar-s'hi, i s'hi colaran; i vostès
obren una retxillera d'un tamany suficient com perquè hi
hagi tots els nuclis de població que els promotors d'aquestes
illes vulguin, especialment si són promotors amics del Partit
Popular. Així de clar. 

Per tant, no ens demani que facem lectures ben
intencionades. Feim les lectures que farà el món
empresarial, feim la lectura que faran els gabinets
d'assessorament jurídic, que no són precisament ben
intencionades. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas, i en el torn de contrarèplica, i per
tancar aquest debat, té la paraula el Sr. Flaquer.
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EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Volia contestar inicialment a la Sra.
Munar, però el seu interès per aquest gran debat, que ella ha
anomenat com a gran debat, l'ha fet ser absent d'aquesta sala.
Es difícil realment posicionar-se davant les esmenes d'un grup
que ni en ponència ni en comissió ni en plenari les ha defensat.

Passarem a Esquerra Unida. Miri, el seu model, que diu que
aquí presenta una alternativa. Sòl rústic, ocupació residencial;
crec que el Govern de les Illes Balears ha explicat quin era el
seu model, amb la Llei de sòl rústic, els 14.000 metres. Això
quan ho proclamava el Consell Insular pareixia que era tot lo
món; ho fa el Govern i pareix que no és res. Una matriu de sòl
rústic dins aquestes Directrius d'Ordenació Territorial allà on
s'especifiquen clarament les activitats que s'hi poden fer. Una
aposta decidida i forta pel manteniment de l'activitat agrària i
del món rural; hi creim, hi apostam. I unes limitacions i uns
condicionaments creim que bastant restrictius i forts a
l'habitatge unifamiliar aïllat, que a vostè tan preocupat el té.
Perquè si realment parlam del litoral i dels 250 metres i els 500
metres, i som conscients que quasi tot el litoral avui en dia és
una Anei. Jo no hi veig realment tota aquesta preocupació que
vostè hi veu. Jo al sòl rústic realment la diferència de model no
la veig, perquè els 14.000 metres que vostès reclamaven ja hi
són. Jo no sé on és la diferència.

Miri, al sòl urbà, que és una altra cosa que vostè està
reclamant aquí, el projecte és molt clar: a l'article 34 també
estableix com a criteri de creixement futur un criteri
inversament proporcional al sòl urbà disponible a cada
municipi. Hi ha una penalització a l'existència de sòl urbà,
existeix, i l'única manera d'intervenir-hi són aquests decrets de
densitat de població que li he dit abans. Si no, digui-me'n un
altre, però no vengui aquí a dir que el sostre poblacional és de
ics milions, i que es poden fer tantes coses, i que hi ha tant de
sòl urbà, doni una solució a aquest sòl urbà, digui'ns què vol
fer. Què vol, que hi hagi un solar edificat, i a devora un solar
buit, i castiguem aquest que no ha fet res? És això que vol?
Vengui i ho digui clarament, sigui honest, sigui clar i ho digui.
Nosaltres no ho volem fer. Vostè ho vol fer? Pugi i ho digui.
Aquest serà el seu model, no el nostre.

Al portaveu del Grup Nacionalista, que creu que ara el que
importa ja no és el creixement futur, clar, com que ara els hem
desmuntat tota la teoria, ara ja no importa el creixement futur,
ara ens hem de centrar només en el que hi ha, ara el futur ja no
compta, perquè, uep, resulta que això que demanàvem no és
res, ja no compta. I ara, com que hem perdut l'argument, ara ja
no és el futur, ara el que ens preocupa és el que hi ha. I vostè
què vol fer amb el que hi ha? Què vol fer, el mateix que el Sr.
Grosske?, això vol fer? Jo no ho entenc. Li deim el que hi ha:
desclassificacions automàtiques en el projecte n'hi ha, hi ha
desclassificacions automàtiques, hi ha sòls que automàticament
quedaran classificats com a sòl rústic. Hi ha uns intervals de
creixement del 10%, a compte un 3% fins al PTP. I nosaltres
entenem, ja li hem donat les dades, que això suposa la gran
quantitat, torn a repetir, la gran quantitat de 5 hectàrees cada
any a Mallorca, la gran quantitat de creixement. I què volen fer
amb el que existeix? M'agradaria que m'ho explicassin, però
diguin mesures, diguin què volen fer exactament amb el que
existeix; diguin, perquè nosaltres la veritat és que encara no ho
hem entès.

I Sr. Alorda, en va fer bandera, i grossa, d'aquest tema:
"això és el frau més gros que es comet amb aquestes
Directrius d'Ordenació Territorial. Vostès" -i el Sr. Quetglas
igual- "només computen l'aprovació inicial, hi fiquen
l'aprovació inicial. Això fa que la base de càlcul sigui molt
grossa, i que el creixement futur sigui grossíssim". En feien
una bandera, i avui els accepten l'esmena,  perden
l'argument, i ja no saben on han de pegar. Els grans
equipaments comercials entenem que no han de computar...,
perdó, els equipaments que estan dins l'article 33, dins el
creixement, entenem que no han de computar; però ho deim,
com és possible que un equipament pugui computar i frenar
el possible creixement d'un municipi?, si precisament un
equipament al que va orientat és a això, que hi pugui haver
un creixement futur; en això no crec que hi hagi cap
problema. 

Miri, la veritat és que insistir, precisament vostè, en el
tema de l'insularisme, em fa una certa gràcia, perquè ja li he
dit: si hi ha un punt en aquestes directrius, en aquest
projecte, on hi ha un matís certament insularista és -hi
arribarem al seu moment- a la disposició addicional 18, ja
li he dit abans; i vostè hi té una esmena de supressió. Jo no
ho entenc, vostè demana insularisme a un moment, després
el vol llevar, igual que amb els municipis, els batles són
bons o dolents, ara ja no diré segons el criteri o segons la
cosa que s'hagi de decidir, crec que deu ser quasi sempre,
segons vostès, segons el seu color polític. Perquè, clar, la
tramuntana és intocable, els espais naturals són intocables,
menys a Banyalbufar, a Banyalbufar sí que es pot tocar la
tramuntana; ara bé, no toquem un espai natural d'un
municipi governat pel Partit Popular, alerta. Ara, el de
Banyalbufar sí, aquest sí. És més, tendrem ocasió d'arribar-
hi quan parlem dels plans d'ordenació del medi natural.

Miri, nuclis aïllats, i és un tema comú amb el PSOE
també, no ho volen entendre. Nosaltres pel que apostam és
per la no creació de nuclis aïllats. Ho deim, ho repetim fins
que ens cansem, fins que ho entenguin, a veure si ho poden
entendre. El que som, o el que volem ser, i li he dit abans a
la intervenció inicial, és previsors. Nosaltres entenem que
l'exigència que no tot l'espai, o que tot pugui ser rústic, pot
evitar precisament la previsió de nous equipaments de futur
de cap a un nou polígon, i en aquest sentit és imprescindible
que puguem mantenir unes reserves perquè en el futur hi
pugui haver aquest creixement. I això és el que va motivar
aquesta esmena, no sa Talaiola ni altres bubotes, com ja li
he dit abans que sempre veu vostè, Sr. Alorda.
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Sr. Quetglas, val més no parlar d'enterrats avui aquí, i menys
quan es refereix a vostè i al Sr. Triay. Em referesc perquè ha
parlat d'unes DOT enterrades, jo crec que avui valdria més no
parlar d'enterrats. Dades antigues, Sr. Quetglas: dades tan
antigues com de divendres passat, i que li han desmuntat tota la
seva intervenció en aquest debat, perquè vostè sí que en va un
cavall de batalla, d'això, vostè sí que li va fer; bé vostè o el Sr.
Triay, perquè ja no ha intervengut aquí i vostè ho ha hagut de
fer...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, Sr. President, acab tot d'una. Miri, em sap greu haver de
llegir, perquè tampoc... L'article 29 em neg a tornar-li a llegir;
si no l'ha entès, jo no puc fer més perquè l'entengui, la veritat.
Ara. que em citi el 43, Sr. Quetglas, aquest sí que li he de llegir,
em sap molt de greu, aquest sí que li he de llegir. Miri: "El Pla
territorial parcial de Mallorca ordenarà l'oferta turística fora de
les àrees regulades pel Pla director d'ordenació de l'oferta
turística de Mallorca, especialment les de la serra de
Tramuntana". Clar, el Poot no regula la serra de Tramuntana,
i ho regularà el PTP, i tot el que reguli el PTP que estigui en
contradicció amb el Pla d'ordenació de l'oferta turística, per
l'article 29, serà contradictori i naturalment revisable. Vostè, Sr.
Quetglas, no ha entès, i em fa la sensació que realment no ho
vol entendre: sense perjudici del que estableixin els plans
territorials parcials. És que vostè no ho vol entendre, i com
solen dir, no hi ha pitjor sord que el que no vol escoltar. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer.

Passam al segon debat, des de la disposició addicional
primera a la disposició addicional dotzena del dictamen. Per
part del Grup Mixt s'hi mantenen en dos blocs 9 esmenes, i per
defensar-les té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Aquest segon debat fa referència a un primer bloc de
disposicions addicionals. La veritat és que veient la quantitat de
disposicions addicionals i transitòries, més que de Directrius
d'Ordenació Territorial hauríem de parlar de Directrius
d'Ordenació Territorial i d'excepcions, perquè realment aquí el
Sr. Matas el que ha volgut és voler contentar els seus, fent cada
sector, cada grup de pressió i d'amics del Partit Popular els ha
fet una disposició addicional o transitòria per tal d'intentar-los
contentar, i ho ha fet doncs així, introduint a les DOT les
demandes particulars que responen a interessos del PP i dels
constructors, i deixant de banda els interessos generals i els
principis d'equitat i d'igualtat front a la llei de tots els ciutadans.
I per això n'ha sortit aquesta relació interminable de
disposicions addicionals i transitòries, més llarga que el propi
projecte de llei, que l'articulat pròpiament dit de directrius; i és
que del que es tracta és de desvirtuar i de matar la llei abans
que no hagi nascut.

Per tant, davant tanta excepció, tanta prescripció, tan
poca concisió i claredat, s'han presentant des del Grup Mixt,
tant per part dels Verds com d'UM tota una sèrie d'esmenes
per intentar com a mínim que no sigui tan descarat aquest
tema d'excepcions. Per exemple, hi ha un bloc d'esmenes
que fan referència a un tema que nosaltres consideram
escandalós, i és que la disposició addicional tercera el que
pretén directament és amnistiar totes les edificacions
il•legals que s'han fet fins ara en aquesta comunitat. Clar,
això és molt fort, és una amnistia en tota regla a la gent que
no ha complert estrictament l'ordenament legal, amb tota la
normativa urbanística vigent. Per tant nosaltres òbviament
el que volem és carregar-nos aquest article on s'intenta
amnistiar els que han fet les coses malament.

Per altre costat tenim una esmena que fa referència a les
avaluacions d'impacte ambiental, perquè la veritat és que els
ecologistes moltes vegades estam una mica ja escarmentats
d'avaluacions d'impacte ambiental, que es fan arribar a les
conclusions que vol el que les paga, i per tant li hem afegit
a aquest punt que parla de les avaluacions d'impacte
ambiental un afegit que diu "els quals necessàriament
hauran d'anar avalats per tècnics ambientals degudament
acreditats, i tindran com a objectiu únic la sostenibilitat
ambiental de les actuacions proposades". Pensam que
d'aquesta manera delimitam una mica més quin ha de ser el
sentit i qui pot fer aquestes avaluacions d'impacte
ambiental.

I per altre costat hi ha l'addicional dotzena, que és allà
on es fa referència als terrenys que queden automàticament
classificats com a sòl rústic a l'entrada en vigor d'aquesta
llei, i nosaltres pensam que la relació que hi ha en aquesta
disposició addicional dotzena és absolutament insuficient,
es queda curta, i realment no servirà ni serveix per
aconseguir l'objectiu que teòricament es pretén aconseguir,
que és posar una mica d'ordre en tot el tema de les
urbanitzacions, i que a més després veient tota la quantitat
d'excepcions, queda absolutament desvirtuat. Per tant
nosaltres proposam una esmena que endureix, en un sentit
diguem més restrictiu, més ambiciós, quins han de ser
aquests sòls que quedin classificats com a sòl rústic
automàticament a l'entrada en vigor d'aquesta llei. Pensam
que la relació que nosaltres feim d'aquests sòls d'aquesta
manera seria molt més difícil urbanitzar sòl rústic, seria
molt més difícil un desenvolupament galopant de les
urbanitzacions a l'interior d'aquestes illes, especialment el
que fa referència al turístic i a les segones residències al
camp.
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Per tant, repetir que lamentam aquest reguitzell d'excepcions
que sembla fet més per contentar els amics del Partit Popular
que per vetllar pel bé comú, a més que és un greuge comparatiu
amb altres casos o amb altres indrets que no tenen aquestes
prebendes que proposen totes aquestes disposicions
addicionals.

Dit això, dir també que Unió Mallorquina ha presentat tres
esmenes, que tenen tots vostès, i que queden defensades amb
els seus propis termes. Res més, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part d'Esquerra Unida de les Illes
Balears es mantenen 7 esmenes. Per defensar-les té la paraula
el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament també aquestes esmenes
pretenen el següent: com molts altres grups, el Grup
Parlamentari Nacionalista, el Socialista i el Grup Mixt,
efectivament volem la supressió del punt segon de la disposició
addicional tercera, punt segon de la disposició addicional
tercera que el que fa és introduir -no sé si els sonarà, als
membres de la Cambra presents- introdueix excepcions a la
protecció de la franja de 500 metres del litoral, i preveu, en
definitiva, que en aquesta franja sacrosanta de protecció es
puguin fer o declarar interessos generals sense cap altre tipus de
determinació o de condicionament que, des del nostre punt de
vista, devaluen molt seriosament aquesta pretesa protecció que
fa la llei de la franja dels 500 metres.

Per cert, parlant d'esmenes compartides, vull dir, no sé per
satisfacció o per disgust del Sr. Flaquer, que en aprovar la 1127
-i ho dic perquè quedi en el Diari de Sessions- en aprovar la
1127 de Els Verds ha aprovat també la 1269 d'Esquerra Unida,
que hi estava associada però, vaja, no és que tengui gaire
importància, significa posar la paraula "sostenible" enmig de la
llei, que és més aviat un sarcasme que no una realitat, però vaja,
en qualsevol cas que consti en acta perquè les coses són així.

La segona de les esmenes fa referència a una disposició
addicional, la desena, que en principi crida una mica
l'atenció, perquè, clar, criteris de política d'habitatge en unes
directrius d'ordenació territorial, la veritat és que no s'acaba
d'entendre massa bé quin és el seu paper, en una directrius
d'ordenació territorial el criteri o els criteris per a una
política d'habitatge. En qualsevol cas, nosaltres volem ser
clars amb aquesta qüestió: creim que aquesta disposició
addicional desena, en preveure l'establiment d'ajuts
d'adquisició d'habitatge per a residents de més de cinc anys,
transmet una mica cap a l'opinió pública un missatge que
toca un tema molt delicat, que és allò de, bé, "com que aquí
la pressió dels residents estrangers, la compra de propietats,
provoca dificultats perquè els naturals de l'illa puguin
accedir a un habitatge, nosaltres procurarem ajudes". La
veritat és que està feta amb tan mala pipa aquesta disposició
addicional desena que en realitat ni és això el que fa, sinó
que en definitiva aquí tots els residents de més de cinc anys,
estrangers o no estrangers, podran tenir accés a aquestes
ajudes que aquí es preveuen i el que hi ha objectivament és
un càstig, bàsicament, a la immigració treballadora de
menys de cinc anys. Això és el que suposa aquesta
disposició addicional desena, és a dir, que la persona que
vengui a treballar que necessita realment, potser, ajudes del
Govern per adquirir una primera residència, que s'instal•la
aquí a la nostra comunitat per fer-hi feina i per viure-hi,
haurà d'esperar cinc anys per trobar ajudes del Govern i, en
definitiva, aquests residents estrangers que compren
propietats en sòl urbà i en sòl rústic i que encareixen
objectivament els habitatges, lògicament no estan pendents
d'aquesta disposició addicional desena per saber si han
d'adquirir o no han d'adquirir l'habitatge. 

Per tant, és una disposició addicional -insistesc-
extraordinàriament demagògica, que fer demagògia sobre
aquest tema toca les voreres d'un tema realment delicat i
perillós i nosaltres el que deim a la nostra esmena de
substitució és que l'Administració autonòmica ha d'afavorir
l'accés a l'habitatge en règim de lloguer, ha d'afavorir
l'adquisició del primer habitatge als residents de les Illes
Balears i punt final, és a dir, hem de tenir una política activa
d'habitatge i hem de facilitar que, efectivament, els residents
de les Illes Balears que tenguin dificultats econòmiques per
accedir a una primera residència tenguin tot tipus de
facilitats. Això és el que ha de fer la Comunitat Autònoma
i deixar d'establir fronteres falses a partir del temps de
residència que no són les fronteres que ven cap a l'opinió
pública, sinó que són unes fronteres distintes i que -
insistesc- perjudiquen sobretot la immigració de caràcter
treballadora.

Sobre la disposició addicional 12, que és la famosa
disposició addicional de les desclassificacions
automàtiques, volem dir el següent: una, que malgrat tota la
propaganda oficial al respecte no és aquí on està el bessó de
la llei, és a dir, no és amb unes desclassificacions
automàtiques; el que defineix el model de desenvolupament
previst a la llei és tot el conjunt de l'articulat i tot allò que
ens diu a partir d'ara, on podrem créixer, com podrem
créixer i de quina manera podrem créixer, això és el que
defineix la llei; una disposició addicional on simplement es
plantegin una sèrie de desclassificacions automàtiques, des
del nostre punt de vista és necessària però està molt lluny de
ser la definició real del que és un model de
desenvolupament o un altre. 
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Nosaltres, respecte d'això, el que deim és el següent:
primera, aquests terrenys, efectivament, que siguin d'ús turístic
o mixt han de ser desclassificats per la disposició addicional
dotzena però no amb totes les cauteles, els condicionaments i
les excepcions que la llei planteja, sinó que els d'ús turístic o
mixt han de ser desclassificats llevats d'aquells en què el
promotor, en el moment de promulgar-se la llei, hagi complert
els deures de cessió, equidistribució i urbanització perquè, en
definitiva, això faria extraordinàriament difícil aquesta
desclassificació. I quant a la resta del sòl, que és un sòl que ja
s'ha de veure amb bastant més dramatisme des del punt de vista
de l'impacte sobre els nostres recursos i des del punt de vista de
la demanda objectiva existent, que ja és una demanda natural,
que és el sòl de caràcter residencial; llavors establim una sèrie
de modificacions puntuals als apartats de la disposició
addicional dotzena de tal manera que tenguin més coherència
i que es llevi tota una sèrie d'excepcions, algunes de les quals
-no sé si tornarà a sonar als membres de la Cambra presents-
afecten també la franja dels 500 metres i d'altres a altres
qüestions. Però, sobretot, es tracta d'evitar aquesta terminologia
de l'exclusió d'aquells que hagin iniciat la tramitació del
planejament parcial; ha estat una autèntica barrabassada, el que
passa és que enmig de les barrabassades globals de la llei no se
li ha pogut donar el relleu necessari; ha estat una autèntica
barrabassada que una llei de la importància de les Directrius
d'Ordenació Territorial s'hagi tramitat permetent als
ajuntaments i permetent als promotors modificar la situació de
fet precisament en funció del que el projecte de llei preveia. 

En definitiva, ha estat una autèntica barrabassada que
aquestes Directrius d'Ordenació Territorial no hagin anat
acompanyades d'una moratòria, és a dir, d'una llei de mesures
cautelars, de realment una aturada temporal de tots els
processos administratius lligats a l'urbanisme i al
desenvolupament dels urbanitzables de tal manera, lògicament,
que aquesta tramitació de la llei es pogués fer tranquil•lament
sense pensar que s'afavorien, com s'han afavorit de fet -i el cas
de Santanyí i dels Pujols que he citat en el debat anterior jo crec
que és paradigmàtic- sense afavorir que els promotors i els
ajuntaments fessin moviments especulatius des del punt de
vista que especulaven en funció del projecte de llei tal com
estava redactat. Això ha estat senzillament calamitós, és a dir,
va contra tot l'esperit de la legislació urbanística; la legislació
urbanística per a qualsevol revisió d'un pla general, d'unes
normes subsidiàries a un municipi a allò que convida és a una
aturada, una suspensió de les llicències, és a dir, a una aturada
de les situacions de fet de tal manera, lògicament, que la
tramitació de la nova normativa es pugui fer sense la pressió
que significa la possibilitat de modificar les situacions de fet.
En la mesura en què aquí es parla més de coses tan vagues com
inici de la tramitació del planejament parcial, això vol dir
pràcticament que s'estava donant un avís a tots aquells
urbanitzables que no tenguessin iniciada la tramitació del
planejament parcial perquè de qualque manera s'adreçassin al
registre municipal, posassin en marxa la maquinària i fugissin
d'aquestes desclassificacions autonòmiques de la disposició
addicional 12. Ha estat una barrabassada i, des del nostre punt
de vista, també una deshonestedat per part del Govern plantejar
la Llei de mesures cautelars i les Directrius d'aquesta manera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista es mantenen 15 esmenes i dos
vots particulars. Per defensar-les té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, començam aquest segon bloc d'esmenes demanant
la supressió de la disposició addicional segona. Ens sembla
que és una bona mostra de com el Govern de publicistes a
què estam sotmesos ha arribat a tenir, a exercir el poder.
Veim com la vessant del showman Jaume Matas arriba fins
i tot a l'articulat d'una llei tan important com les Directrius
d'Ordenació del Territori. 

En efecte, aquesta disposició autoritza el Govern a
delimitar àrees de reconversió territorial absolutament al
marge del planejament, absolutament al marge de qualsevol
institut d'ordenació territorial, mitjançant un mecanisme fins
ara desconegut que ens remet a unes disposicions
reglamentàries. Això, tot i ser greu, encara podria passar si
no fos perquè, a més a més de..., no quedam contents amb
aquesta ruptura, per tant, de tota la tècnica planificadora, la
disposició addicional preveu que es puguin fer actuacions
demostratives -una estranya denominació d'un supòsit
urbanístic- en base, aquestes actuacions, a una simple
aprovació d'un projecte, un projecte que no sabem si passarà
per cap mena d'exposició pública, per cap mena d'audiència
als interessats, i que pot anar contra tot el planejament
urbanístic i el planejament territorial suposant expropiacions
forçoses. És realment inversemblant, és el veni, vidi, vincit
ben impropi de qualsevol mena de planificador que
precisament sempre respecta les regles del joc.

En la disposició addicional tercera el PP -ja s'ha
comentat- ha introduït una altra de les esmenes in voce que
passaran a la història d'aquest projecte de llei, i que apunta
també contra la línia de flotació de la planificació
urbanística. Se'ns diu que els edificis il•legals però contra
els quals ja no cal obrir cap expedient d'infracció per
prescripció s'incorporaran al planejament general. Realment
el PP sempre premia els prescrits. És ben difícil saber què
significa incorporar-se al planejament general. Deu
significar que s'ha de planificar el planejament general per
permetre'ls explícitament?, o, contràriament, significa que
aniran contra el planejament però que se'ls haurà de donar
llicència per determinacions directes de la llei? És també
inversemblant; resulta que si algú ha fet un edifici amb tots
els permisos, amb tots els ets i els uts, un nou planejament
el pot declarar fora d'ordenació o edifici inadequat,
naturalment; ara, si l'ha fet sense els permisos no, si l'ha fet
sense els permisos no. Per tant, si hi ha un edifici de 20
pisos i allà se'n preveuen cinc o es dibuixa un carrer o una
zona verda, si té llicències queda fora d'ordenació, si no té
llicències què succeeix?
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Com que tota aquesta disposició fa referència a les àrees de
protecció territorial, podríem pensar que només es refereix als
500 metres del litoral o a la vorera de les carreteres, però encara
seria més absurd: resultaria que només en aquests casos s'han
d'incorporar al planejament; els xalets il•legals fets en aquests
casos s'han d'incorporar al planejament, la resta de casos no.
Creim que una norma tan important no es pot incloure amb
aquesta frivolitat i sense donar clarícies perfectes de quin és el
seu abast.

Per altra banda demanam que no hi hagi excepcions a la
prohibició de construir a menys de 500 metres de la vorera de
mar, com hem defensat en aquesta tribuna en distintes ocasions.
El Projecte de llei hi deixa, per exemple, tota mena de
construccions agràries, i tots sabem, tots sabem, allò que a les
Illes Balears s'entén per construccions agràries. Per paga, als
xalets 250 metres ens sembla també una distància insuficient.
De tota manera celebram, naturalment, aquesta introducció.

El nostre grup també donarà suport a una esmena que
demana que el Govern valori en un mes els possibles costos de
les DOT. La veritat és que sembla bastant irresponsable aprovar
una llei i dir que l'avaluació del que costa es farà bastant més
envant, quan en realitat sabem que s'han fet tants i tants estudis
per saber quin havia de ser per poder redactar aquestes
directrius.

Respecte de les àrees de prevenció de riscs proposam que
mentrestant els PTP no es delimitin, que hi hagi una sèrie de
precaucions que garanteixin que a l'hora de concedir llicències
municipals o en l'actuació de les autoritats hidràuliques no es
permetin una sèrie d'actuacions, com ara pavimentar els
torrents, evitar la localització d'edificis i usos en les zones
inundables o que les infraestructures lineals, com ara les
carreteres, hagin de preveure passos d'aigua escaients.

Però arribam -i aquí ens haurem de centrar- a la disposició
addicional dotzena que, naturalment, és una de les claus, una de
les estrelles d'aquest projecte de llei. Després d'afirmar, per
activa i per passiva, que les Directrius no desclassificarien cap
terreny sense l'anuència dels propietaris, ha arribat
afortunadament una pressió popular molt oportuna, unes
manifestacions absolutament massives a les tres illes, ha arribat
una mesura important, contundent, per part del Consell Insular
de Mallorca i ha canviat l'article 44 de l'avanç. En bona hora,
celebram això, que, efectivament, tot i anar contra tot el que ens
ha dit en aquesta tribuna també el conseller de Medi Ambient
sobre el fet que no hi hauria desclassificacions sense pactar
amb els propietaris, hi hagi aquest conat de desclassificació, hi
hagi aquest punt que nosaltres també celebram de la disposició
addicional dotzena. 

En qualsevol cas el trobam insuficient. El problema -i
insistim- és que hi ha massa desplegaments previstos,
excessius, i se'ls ha de sortir a camí amb més contundència
i amb més valentia. En primer lloc es demana que es
desclassifiquin els sòls urbanitzables no programats;
nosaltres demanam que siguin tots els no programats. De fet
és la mesura amb menys importància a nivell, com a mínim,
a curt termini, perquè també havien de menester un PAU,
havien de menester un pla parcial, havien de menester molts
de desplegaments, però creim que és prudent, per higiene a
l'hora de tornar a legislar, que tots els SUMS quedin
desclassificats.

També demanam que es declarin rústics tots els terrenys
urbanitzables que estiguin fora de terminis i no tenguin
aprovat en aquest moment definitivament un pla parcial.
Aquí sí que li donam importància, Sr. Flaquer, al fet que
siguin aprovats definitivament. Per ventura vostè s'ha
embullat de debat i ha confós el definitiu amb aquest. Aquí
sí que li donam importància i a posta li demanaríem, i
aquesta sí que la veuríem realment molt rellevant, que
canviàs "iniciar la tramitació" per "aprovar definitivament".
Encara ara no sabem que és iniciar la tramitació: pot ser que
sigui presentar una instància a l'ajuntament? Ho sabrem
perquè tot això, evidentment, serà objecte de litigis i
arribarem a saber què és aquest concepte jurídic
indeterminat d'iniciar una tramitació. No sabem tampoc
quin abast pot tenir perquè efectivament avui ningú no pot
tenir les dades ni d'ahir ni de despús ahir, probablement,
com no sigui que tenguin un servei d'espionatge per saber
exactament on es troben. En qualsevol cas el Govern no ens
les ha volgut facilitar en cap moment ni indiciàriament, ni
indiciàriament. Li agrairem que ara ens les doni.

Però dediquem-nos més detingudament a les dues
estrelles, que són els 500 metres i els nous nuclis aïllats.
Respecte dels nous nuclis efectivament trobam el primer
frau en la pròpia definició de l'article 32, com hem
comentat. Tenir un sol contacte -ja ho hem dit- vol dir tenir
aquest cordó umbilical com el que té Shangrilà respecte de
Chopin a Valldemossa, com tants d'altres que es poden crear
d'una manera artificiosa. És evident que els Caülls que el
Grupo Fer promociona com un nou nucli aïllat, no ho són,
amb aquestes directrius a la mà, però es promocionen com
a tals; no ho són, però s'hi promocionen; tenen una autopista
que travessa però tothom que compri tendrà absolutament
la idea, la percepció que està en un nou nucli aïllat, però no
passin pena, que l'article 32, i de retruc la disposició
addicional dotzena, no el toca. Tampoc no el toca perquè
tendria projecte..., bé, en aquest cas sí que podria haver-lo
afectat però no l'afecta.
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Per altra banda també tenim que l'ajuntament pot demanar
que no es desclassifiquin. No acabam d'entendre, si s'han
declarat rústics, com és que es pot demanar que mantenguin el
caràcter d'urbanitzables uns territoris que s'han declarat rústics;
això ho haurem d'aclarir perquè sembla que hi ha una nova
fórmula de classificació urbanística que consisteix en una
sol•licitud per part de l'ajuntament: l'ajuntament proposa i el
Govern disposa i, per tant, a partir d'aquí hi ha una altra
excepció als nous nuclis de població que, com s'ha vist avui
matí, tant d'interès tenen des del Partit Popular perquè no es
facin aixecant el braç en contra de protegir es Pujol. El Parc Bit
és un altre exemple -i el veurem a les transitòries- on
precisament el promotor és el propi govern; tan guapo que
hagués estat fer un polígon quaternari on la gent hagués
aprofitat, gent de qualitat, gent de poder adquisitiu, per fer
operacions estratègiques residencials en sòls urbans existents;
doncs no: els hem de crear un nucli ex profeso. També el nucli
és aïllat de Campos. Ara acaben d'aprovar 5.000 nous habitants
però és imprescindible que n'hi hagi més, és imprescindible, si
no la dinàmica de Campos seria dantesca.

Respecte dels 500 metres de la vorera de mar, les tres
primeres limitacions estan a la pròpia disposició addicional:
projeccions ortogonals -en parlarem a l'ordre ministerial o a
l'ordre del conseller- projeccions ortogonals de les zones
portuàries, projeccions ortogonals del sòl classificat com urbà
o urbanitzable, i una altra esmena, també, introduïda pel PP en
comissió: "S'exceptuen els terrenys que a l'entrada en vigor
d'aquesta llei disposin de planejament parcial definitivament
aprovat, però que el seu desenvolupament hagi resultat afectat
per una suspensió judicial de l'acta d'aprovació (...) pla parcial".
És a dir, si un promotor ha complit diligentment tots els seus
tràmits però no havia aprovat el projecte d'urbanització, es
desclassifica, perquè no ha tengut en compte si estaven en
terminis o no. Per tant, per molt que s'hagin aplicat tots els
terminis, si no té projecte d'urbanització aprovat definitivament
es desclassifica, entenem, però si ha quedat suspès per una
resolució judicial no, aleshores es dona un termini. Quin és el
motiu d'interès general per distingir aquest motiu?, perquè,
repetesc, podria estar absolutament en termini, el projecte
d'urbanització. No ho entenem, llevat del fet que hi hagi noms
concrets, promotors concrets que tenguin més bons padrins o
que hagin pogut tocar a la porta; a nosaltres només se'ns ha
ocorregut s'Almudaina d'Andratx, però per ventura n'hi ha
d'altres. Jo agrairé al Sr. Flaquer que si té informació d'ahir al
matí que ens la doni i que digui per què aquests sí i els altres
no, en base a quin interès general. I llavors jo crec que s'ha de
tenir realment un certa excel•lència d'ànim per pujar aquí i,
després de tot aquest reguitzell, dir que no hi ha urbanisme a la
carta a les Directrius, Sr. Flaquer; no hi ha urbanisme a la carta
a les Directrius? El següent és el Port de Ciutadella; el següent
a 500 metres pot ser el nucli de Campos, però no hi ha a la
carta.

El que és absolutament lamentable és que la Llei de
moratòria hagi estat menys ampla que les mateixes directrius i
que supòsits que havia d'haver previst la Llei de mesures
cautelars i que ara faria inevitable o faria -perdó- abastaria,
l'abast de les directrius agafaria determinades urbanitzacions,
no les agafi perquè s'han tramitat projectes mentre es
redactaven les Directrius, contra tots els principis que regeixen
les mesures cautelars; això és exactament el que ha passat en
els Pujols, per exemple, de Santanyí, però n'hi ha d'altres que
estan iniciant tramitacions i que ens hem trobat amb el fet que
el text de la disposició addicional dotzena era més estricte o
anava més enllà del que feia la Llei de mesures cautelars.
Desgraciadament, però, no haurà arribat a temps de protegir
determinats territoris perquè s'ha espavilat qui s'havia
d'espavilar.

També tenim una altra esmena, i a aquesta sí que li
donam molta d'importància, a aquesta sí, ja que nosaltres
ens permetrem dir a quines donam importància i almanco el
portaveu del Partit Popular en podrà prendre nota i no haurà
de tergiversar a quines en donam i a quines no -jo no he
dedicat ni 10 segons a l'anterior exposició a la que ell ha
considerat tan important- a aquesta sí que li don
importància: que doni cobertura aquesta llei a la suspensió
del Consell Insular i declari desclassificats tots els terrenys
que, des del màxim òrgan de sobirania de l'illa de Mallorca,
s'ha considerat que havien de ser desclassificats. Aquesta és
una esmena a la qual donam importància i que des d'aquí
defensam. Respectin que la majoria dels representants
polítics de Mallorca hem pres una decisió de preservació
territorial. Són totes, deuen ser el 90% de les forces
polítiques d'aquesta illa, tret d'una, a nosaltres se'ns n'ocorre
una que és el Partit Popular, minoritari en aquest moment a
l'illa de Mallorca, que s'hi oposa; la resta de forces
polítiques volen protegir aquests 76 indrets. Ho respectin,
assumeixin aquesta reivindicació i li donin cobertura
legislativa, que són indiscutiblement les màximes garanties
jurídiques que pot tenir una norma de protecció. A aquesta
sí que li donam molta d'importància i jo els assegur que
veuríem i que condicionaria la nostra percepció de les
Directrius si vostès donen suport a aquesta esmena d'addició
a la disposició addicional dotzena.

Creim que, en qualsevol cas, arriba a ser insuficient
aquesta disposició addicional, i aquí si que els voldríem
tornar a demanar que aquestes dues esmenes cabdals fossin
aprovades. Creim que aquí és on hi ha el veritable problema
de desplegament urbanístic, en els urbanitzables previstos
i que avui podríem aturar sense grans problemes, aturant
tots els plans parcials que no estan aprovats definitivament
i aturant també aquelles urbanitzacions que, a més, una
institució de màxima representació de les Illes Balears, el
Consell Insular de Mallorca i, en concret, la gran
representant territorial i urbanística a l'illa de Mallorca ha
demanat que es desclassifiquin. Votin aquestes dues
esmenes i aquest projecte de directrius prendrà un altre
fesomia. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista es mantenen 12 esmenes i 2 vots
particulars. Té la paraula el seu portaveu el Sr. Francesc
Quetglas.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
aquest projecte de llei és una norma que conté la seva pròpia
vulneració, per la via de les excepcions, per la via de lliurar-se
de les obligacions que la pròpia norma li imposa, i una primera
és l'existència d'unes actuacions demostratives de reconversió
territorial abans de la delimitació dels zones; és a dir, passam
l'arada davant el bou perquè el Govern pugui fer unes
actuacions demostratives -que no se sap en què consisteixen-
sense delimitació, imposant-se a la voluntat municipal i dels
consells, imposant la seva voluntat a la voluntat del
planejament, a la pròpia delimitació, vulnerant tot el
procediment o, per ser més exactes, sense cap procediment...
Per tant, nosaltres, almanco aquelles persones que sentim un
cert respecte al procediment administratiu la veritat és que ens
quedam perplexes davant aquestes excepcions d'actuacions
demostratives de reconversió territorial sense tenir
absolutament cap regulació. No se sap com ho faran, en
qualsevol cas de manera alegal, perquè no hi haurà cap
vulneració legal. Pretenem la supressió evident d'aquesta
pretensió.

Ja s'ha estès el Sr. Alorda sobre el que representava l'esmena
del Partit Popular in voce, que significa una amnistia per a totes
les edificacions il•legals, i no tan sols per les que estan dins les
ATP, sinó totes, perquè no està (...) dins aquest article. Tendran
dret a ser incorporades en el planejament, i el Sr. Alorda ja ha
posat en evidència la greu contradicció, la cosa que és
absolutament alarmant que aquells edificis que s'han edificat
amb llicència, legalment, i que per mor d'una alteració de
planejament queden fora d'ordenació, queden, romanen fora
d'ordenació, i en canvi aquells que estan fets il•legalment reben
el premi de la seva incorporació en el planejament. Almanco,
com a màxim, se'ls hauria de posar en la mateixa situació que
els legals, però no en una situació millor, que és el que fa el
projecte. Clar, això són les conseqüències de redaccions
precipitades, fetes de qualsevol manera, presentades in voce,
d'una llei poc reflexionada -mira que han tengut 11 anys, per
reflexionar-la- d'una llei improvisada i que no té ni el més
mínim sentit comú i que amb un parell de dies de reflexió
després de la presentació improvisada un se n'adona de les
enormes contradiccions que té, però vostès ho mantendran fins
que s'adonin de l'error que això suposa i després, amb un altre
projecte de llei, intentaran veure..., o una correcció; en fi, no ho
sé, sempre amb successives improvisacions.

Nosaltres pretenem que les ATP, les àrees de..., bé, ara no
em surt ara exactament el que representen aquestes sigles,
només es puguin declarar d'interès general obres o
instal•lacions que necessàriament s'hagin d'ubicar dins les ATP,
és a dir, la vocació de preservació que tenen aquestes àrees fa
necessària que se suprimeixi aquesta -al nostre judici- enorme
permissivitat que el projecte del Govern té.

Previsió de publicitat. El text d'aquest projecte entra en
contradicció amb la Llei de carreteres. La Llei de carreteres
prohibeix la publicitat al llarg de  totes les carreteres
excepte a les travessies. Aquest projecte, la redacció
d'aquest projecte prohibeix la publicitat només en els sòls
rústics, és a dir, permet la publicitat als sòls urbans,
urbanitzables i aptes per a la urbanització, independentment
que constitueixin o no una travessia, amb la qual cosa s'està
vulnerant el principi que preserva les àrees de protecció de
les carreteres de la publicitat, perquè molt de sòl
urbanitzable i sòl apte per a la urbanització, durant
moltíssim de temps manté la configuració de sòl rústic, no
manté una configuració de travessia, moltes vegades durant
anys. Amb aquesta redacció es podrà introduir publicitat
dins sòl urbanitzable, a les voravies de les carreteres, encara
que tengui una configuració absolutament de sòl rústic.
Pensam que és un error i una greu contradicció amb la Llei
de carreteres. 

En fi, ens semblaria que seria una millora, no sensible,
tampoc no la vull magnificar perquè si després s'accepta
l'esmena, que està carregada de sentit comú, no se'ns digui
aquí que això és un ou de dos vermells perquè no, és una
petita aportació que em sembla que donaria una mica de
sentit comú a allò que li manca i creim que estaria bé que
l'acceptassin.

Ja ho ha dit el Sr. Grosske: ha fet èmfasi sobre el tema
de l'enorme discriminació que significa -discriminació
negativa i antisocial contra els emigrants- exigir cinc anys
de residència per facilitar l'accés a l'habitatge. Nosaltres
estaríem d'acord en el fet que hi hagués una exigència com
la que té el projecte de mantenir durant cinc anys la
propietat, exigències de primera residència, etc., etc., i fins
i tot d'establir discriminacions en funció de la renda i en
funció del preu de l'habitatge; això ens sembla absolutament
de sentit comú: que els doblers públics tenguin una finalitat
redistributiva. El que no té sentit és que existeixi una
discriminació per raó de d'origen que sigui radicalment
contrària -com a dit el Sr. Grosske- als immigrants que
vénen aquí a cercar treball i per tant, també, a cercar un
habitatge digne, que és un dret constitucional que
l'Administració de la Comunitat Autònoma els hauria de
facilitar i no de dificultar.

Entram ara..., aquí, aquí sí que és important. La regla
general de desclassificació dels sòls urbanitzables; aquí té
importància, Sr. Flaquer, l'esmena dels aprovats
definitivament, aquí. Si aquí la incorporassin això seria un
canvi substancial. Si tots els urbanitzables que no tenen pla
parcial aprovat definitivament quedassin automàticament
desclassificats, això seria ja un altre cantet. Aquí és on feim
èmfasi del fet que aquesta esmena té importància, i si vostè
ens dóna la sorpresa de sortir aquí a acceptar-la li
reconeixerem que és un avanç substancial, però estic segur
que no, que no hi ha cap perill que això succeeixi. Vostè ha
intentat manipular les nostres paraules en defensa d'aquesta
esmena aplicant-les a una altra que era allà on no tenia cap
importància.
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També demanam, com no?, la inclusió de la suspensió del
Consell de Mallorca. Ens sembla això que és una sol•licitud
carregada de sentit comú que seria la prova del nou de la
voluntat d'aquestes Directrius d'Ordenació del Territori de
proposar a la societat de les Illes Balears un nou model
territorial; això seria, efectivament, la prova del cotó, com
diuen en els anuncis, o la prova del nou d'aquestes directrius.
Acceptin l'esmena que proposam conjuntament jo crec que tota
l'oposició d'incorporar en aquestes directrius la desclassificació
automàtica de la suspensió efectuada pel Consell de Mallorca,
en lloc de boicotejar i intentar impedir aquesta suspensió i,
efectivament, veuríem aquestes directrius amb una altra cara,
si més no des de l'illa de Mallorca. Com a ciutadà d'aquesta...
-com és diu?- ...àrea homogènia d'interès supramunicipal
anomenada Mallorca, personalment els ho agrairia. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Flaquer, per part del Grup
Parlamentari Popular té vostè la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el model
que hem intentar explicar i defensar en el primer debat d'aquest
ple, naturalment no és un model que parteixi de zero ni d'una
situació verge, és un model que, naturalment, com tots vostès
coneixen, parteix d'una situació creada, existent avui en dia, i
això és el que justifica, i no les excepcions, ni el règim a la
carta, ni cercar sempre els noms i els llinatges de la gent, això
és el que justifica tot un règim de disposicions addicionals i
transitòries, i res més, els ho puc ben assegurar; el fet, insistesc,
que no partim de zero i que és necessari harmonitzar aquestes
Directrius d'Ordenació Territorial, aquest articulat que hem
debatut amb anterioritat, amb la situació real i existent avui en
dia, una situació sobre la qual no fa falta, imagin, avui entrar en
qui l'ha creada perquè hi hauria -supòs- arguments en contra i
a favor de tots els partits polítics.

Bàsicament en aquest debat podríem centrar les
intervencions de tots els grups polítics, primer, en la famosa
disposició addicional tercera, que va ser objecte d'una esmenes
in voce, és cert, que creim que és positiva, que en cap cas no
retirarem, com vostès poden comprendre..., perquè entenem que
aquesta disposició addicional tercera, en el seu punt tercer, el
que fa és donar sortida a unes situacions existents, no unes
situacions futures que es puguin produir, sinó uns edificis, unes
construccions que estan ja fetes, edificades, en molts de casos
en ruïna, degradant el paisatge, empitjorant el paisatge i que
nosaltres entenem que és la nostra obligació i el nostre deure
donar-los una sortida. I com ho feim?, anant a l'autonomia
municipal i dient no que s'incorporaran al planejament
municipal, tornin a llegir bé, els deman un altre pic que
llegeixin bé: "Es podran incorporar al planejament municipal",
autonomia municipal, "es podran incorporar al planejament
general", i, naturalment, una vegada incorporats, se'n podrà
sol•licitar la legalització i aquests edificis que avui en dia estan
en ruïnes, deshabitats i degradant el paisatge podran ser
reconvertits i, al nostre mode de veure, almanco, solucionar un
greu problema que pot existir dins tot el que és el sòl rústic.

Vostès no hi estan d'acord? Molt bé, ens sembla molt bé.
Nosaltres aquesta és una opció que defensam i que,
naturalment, de cap de les maneres acceptarem el seu vot
particular de retirada d'aquesta disposició addicional.

Quant a la disposició addicional 12 i a la desclassificació
automàtica, jo crec que aquest és un mecanisme realment bo
d'entendre, malgrat moltes vegades es digui que aquí no hi
ha una desclassificació automàtica. El que passa és que
aquesta disposició addicional 12 s'ha de posar en relació
amb el conjunt d'aquest articulat i molt especialment amb la
disposició transitòria setena. Aquest és un debat difícil, jo
ho reconec, perquè hem segmentat, hem fragmentat en cinc
debats tota una llei que realment -i crec que això és bo dir-
ho- és harmoniosa, és compacta, té una coherència en tot el
seu conjunt i, naturalment, es fa difícil a vegades poder
entrar a debatre qüestions perquè són objecte d'un debat
posterior com és aquest cas de la disposició addicional 12,
que només es pot entendre estudiant i entenent també la
disposició transitòria setena.

La disposició transitòria setena ve a aclarir aquesta
disposició addicional dotzena en el sentit que els
ajuntaments hauran de comunicar, en el termini de sis
mesos, quins són els sòls que dins aquest còmput de la
disposició transitòria quarta podran continuar el seu procés
d'urbanització o de desenvolupament urbanístic i,
naturalment, fins que els plans territorials parcials marquin
el 10% de tot el conjunt de l'illa de Mallorca, el 12% de
Menorca i el 10% d'Eivissa i Formentera, hi ha d'haver,
naturalment, una suspensió de la classificació de
determinats terrenys exceptuant sempre els nuclis aïllats i
els de litoral perquè és perfectament possible que un
ajuntament comuniqui que un d'aquests sigui preferent a la
creació d'un nou polígon i això, em perdonaran vostès, però
és summament lògic, perfectament possible, que dins el
còmput de creixement futur d'un ajuntament, un ajuntament
s'estimi més recuperar l'existència d'un d'aquests de la
disposició addicional 12 sempre que no sigui, sempre que
no sigui, nucli aïllat o 500 metres, abans que crear un nou
polígon. Jo crec que això no és tan complicat ni tan dolent,
entenem que és perfectament possible i, en aquest sentit,
voldria haver aclarit d'una vegada per totes els dubtes del Sr.
Alorda, encara que supòs que és vertaderament difícil.
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Hi ha un altre tema, que són les mesures per afavorir
l'adquisició d'habitatges i el fet que es discrimina la gent que ve
de fora. Vostè, Sr. Grosske, és refereix a la població peninsular.
Ho podríem fer extensiu a la població estrangera, la població
europea, la població comunitària. Nosaltres entenem que unes
mesures locals i autonòmiques s'han d'atorgar a una gent que té
un mínim de residència en aquesta comunitat autònoma i, a
més, una vocació de permanència futura, i així marcam uns
cinc anys de residència i un compromís de manteniment durant
cinc anys. Nosaltres entenem que això és summament lògic,
entenem nosaltres que això no crea cap tipus de greuge davant
una persona que ve avui i ja li hem de donar una ajuda perquè
quedi i no sabem quin temps quedarà. Nosaltres entenem que
la Comunitat Autònoma, perquè això no són ajudes com les que
hi ha d'habitatge per renda i per famílies, etc., això són ajudes
que vénen destinades a la gent que està aquí, establerta aquí i
que té una vocació de permanència aquí, no la persona que
vengui avui i que ja tot d'una li haguem de donar una ajuda. És,
un altre pic, una diferent concepció d'aquesta política que ens
diferencia a vostès i a nosaltres però, en qualsevol cas, tampoc
no crec que sigui excessivament important.

La disposició addicional 12 desclassifica bàsicament aquells
sòls que són o que nosaltres entenem que són sobrants pel
temps que ha transcorregut i, en aquest cas, no afegim
l'aprovació definitiva perquè això realment, els agradi o no els
agradi, no té la importància que vostès li volen donar, perquè
això només és el sòl que podrà entrar en créixer dins un 10%.
Allò important -els ho torn a repetir- és la base del càlcul del
creixement futur, allò important... No, i és el que dic, és que
vostès tenien raó: els hem acceptat l'esmena, els ho record,
perquè és allò important, el que podem créixer, quant podem
créixer, el sòl allà on podem créixer sempre que tengui un límit
del 10% no és el més important, no és el més important. Allò
important és el límit del 10% i, això, ho obvien sempre, no en
parlen mai; això els ha fet mal, el 10%, que hi hagi un límit de
creixement futur ho obvien sempre, perquè això és el que
realment és important, un límit del 10% afegit a la prohibició
de nuclis aïllats i afegit a la protecció del litoral i als 500
metres. No és important quins són els terrenys que podran
entrar dins aquest 10%, allò important és el 10%. Això, vostès
no ho volen veure, no els interessa. Sí que ho és, Sr. Sampol,
bastant, bastant més que fer urbanisme a la carta com els que
han fet vostès avui matí.

Bé, Sr. Grosske, vostè diu que les desclassificacions de la
disposició addicional 12 no són importants. Bé, ho devien ser
les del Consell Insular de Mallorca i aquestes no. Torn a
insistir: el que fan a aquesta banda no és bo, el que fan a l'altra
banda sempre és bo.

El Grup Parlamentari Nacionalista critica que no hi ha una
previsió d'un cost econòmic del que pugui representar
l'aplicació d'aquestes... La veritat és que qued estorat, qued
estorat. I quin cost econòmic varen preveure vostès de la
moratòria del Consell Insular?, i quin cost econòmic han previst
avui des Pujol?, quin cost econòmic han previst des Pujol?, que
els han hagut de mostrar avui matí un informe que els deia que
no tendrien capacitat econòmica i pressupostària suficient per
fer-hi front, i vostè ve aquí i reclama que el Govern no ha estat
capaç de posar el contingut o la valoració econòmica de
l'aplicació d'aquestes directrius. Fa falta tenir molta barra, Sr.
Alorda, per dir això.

(Remor de veus)

Allò de la sentència, Sr. Quetglas, que sempre cerca...,
o no sé si ha estat el Sr. Quetglas o el Sr. Alorda. Sentència
-crec que ha estat el Sr. Alorda, perdoni- disposició
addicional 12 en el punt 2 al final, són, Sr. Alorda,
sentències fermes favorables, favorables, de subjectes que
tenen un pla parcial aprovat definitivament i que ha estat
suspès provisionalment a l'espera d'una sentència, i que si
aquesta sentència és favorable podran recuperar la seva
tramitació dins el creixement màxim del 10%, un altre pic,
dins el creixement màxim del 10%, que l'obliden sempre,
mai no el diuen, aquest creixement màxim, només diuen que
tots aquests sòls es podran fer, però no diuen mai que dins
un límit de creixement del 10%, això, no ho diuen mai.

En definitiva, del conjunt d'aquestes disposicions
addicionals, allà on allò realment important -insistesc- és
una altra vegada l'aposta per deixar fora del model
d'aquestes directrius els nuclis aïllats i aquells terrenys que
estan dins la franja de 500 metres mesurats des de la ribera
de la mar, aquesta desclassificació ajuntada, com els he dit
abans, amb la disposició transitòria setena, que és la que diu
als ajuntaments que hauran de dir en un termini de sis mesos
quins són els terrenys que volen fer servir dins el còmput
del 10%, entenem que no hi ha cap motiu, ni un, per
acceptar aquest pic les esmenes que han presentat els grups
parlamentaris en relació a aquest debat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Mixt, Sr. Balanzat?
Esquerra Unida? Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Només per dues qüestions, Sr. President. La primera és
el tema de l'habitatge, que és colateral a un tema delicat,
perquè quan es parla d'immigració i de mallorquins pata
negra i tot això, tocam temes delicats. La vinculació de les
ajudes a la permanència a la Comunitat Autònoma, si a
vostè li preocupa, Sr. Flaquer, accepti l'esmena 1328
d'Esquerra Unida, i no tendrà cap tipus de problema en la
mesura que ja es diu clarament que també s'afavorirà
l'adquisició del primer habitatge a aquelles persones
residents a les Illes que es comprometin a mantenir una
propietat no inferior a cinc anys; passat aquest període,
l'Administració tendrà dret de tempteig; és a dir, que està
clarament vinculada, aquesta intenció d'ajuda, a la
permanència a la Comunitat Autònoma, això està clar. 
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Però vostès, en la mesura que estableixen una frontera, des
del nostre punt de vista demagògica i artificial, entre residents
de més i de menys de cinc anys, no fan el que subliminalment
estan dient a la població que fan, és a dir, aquests que vénen de
fora, els alemanyots i tota aquesta gent no tendran aquestes
ajudes, sinó els naturals d'aquí, etc., etc., i no obstant això fan
una altra cosa que des del nostre punt de vista és perniciosa,
que és discriminar els treballadors que vénen aquí i que amb
menys de cinc anys de residència necessiten accedir a un
habitatge. Per a aquests treballadors que vénen aquí i volen
accedir a un habitatge i el troben car, perquè a les Illes Balears
l'habitatge és car, i per a la gent de les Illes Balears que
necessita un habitatge i que té dificultats perquè l'habitatge és
car, que tots dos tenen el mateix problema, per a aquests dos
tenguem una política d'habitatge activa, i per fer habitatges de
protecció oficial i per fer una política d'habitatge activa no es
preocupi que no hi ha d'haver problemes territorials. 

No és per aquí que ens vénen els problemes, ens vénen per
les grans extensions d'ús residencials turístic, ens vénen pels
hotels, pels apartaments, ens vénen per aquests camps de golf
associats a l'oferta turística que vostè reivindicava; ens vénen
els problemes pel sòl rústic, ens vénen per la desprotecció
relativa dels espais naturals, no ens vénen dels habitatges de
protecció oficial. Per tant, en això tenguem una posició activa,
no facem aquesta discriminació arbitrària i demagògica entre
més i menys de cinc anys i, efectivament, mantenguem aquesta
cautela que la nostra esmena incorpora de vincular aquestes
ajudes a la voluntat de permanència a la nostra comunitat, que
això és molt important.

I respecte a la disposició addicional 12, nosaltres no hem dit
que no fos important, nosaltres hem dit que no era...; no, no, no,
no ho he dit, no ho he dit; nosaltres hem dit que això no era el
bessó definitori del model de desenvolupament definit per la
llei, que no es ve d'unes desclassificacions de 2.500, 2.300 o
2.800 o 3.000 hectàrees. No és això, allò que ens defineix el
model de desenvolupament de les DOT, sinó com preveuen les
DOT que es creixerà urbanísticament a les Illes Balears, on s'ha
de créixer, com s'ha de créixer i per què s'ha de créixer, aquest
és el problema fonamental. 

Les desclassificacions de la disposició addicional 12 tenen
un valor més aviat instrumental al servei d'aquest model, però
no és la definició, malgrat el fet que jo comprenc que sigui allò
més cridaner: es desclassifica tal cosa, es desclassifiquen tantes
hectàrees i és exactament el mateix discurs que nosaltres hem
fet en el Consell Insular; nosaltres hem dit: "Bé, la moratòria,
a part que nosaltres l'haguéssim fet més ambiciosa, per exemple
incloent es Pujol, d'entrada", com hem recordat avui matí en el
Consell, i moltes altres coses, nosaltres ja vàrem dir, quan es va
plantejar la moratòria en el Consell Insular, que la salut o la
malaltia del territori de Mallorca, i de les Illes Balears per
extensió, no ens ve donat per una mesura d'aquestes
característiques però, evidentment, el Consell Insular tampoc
no té els instruments ni les competències legislatives, etc., per
modelar realment el model de desenvolupament territorial i
urbanístic de les Illes Balears. Això ha de ser, efectivament, una
llei d'ordenació del territori, unes directrius d'ordenació
territorial. Per tant, nosaltres sempre hem fet el mateix discurs.

El problema de les Illes Balears no és ara desclassificar
tal urbanitzable o tal altre, tantes hectàrees o tantes altres,
sinó definir clarament fins a on estam disposats a créixer,
per quines raons estam disposats a créixer i a on estam
disposats a créixer. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista? Sr. Alorda, el Sr. Sampol m'havia fet senyal
anteriorment.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Li deman la paraula per al•lusions, no per consumir el
torn, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Una al•lusió que ha de ser clara amb sí o no. Té vostè la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, Sr. President. El Sr. Flaquer ha dit que avui matí el
Sr. Sampol ha fet urbanisme a la carta en el Consell de
Mallorca, quan hem aprovat la suspensió de la urbanització
des Pujol. Estic disposat a admetre que sí, que hem fet
urbanisme a la carta per protegir, si m'admet que, com a
mínim, hi ha dos articles a les DOT que fan urbanisme a la
carta per permetre urbanitzar: La urbanització del camp de
polo a Campos, i la urbanització del magnat australià Sr.
Skasse. Això és urbanisme a la carta. Per ventura la
diferència...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Queden aclarits els dos
termes d'urbanisme a la carta per a uns i per als altres. Sr.
Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sr. President, m'ha emplaçat a una contestació.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, després té el seu torn. És que, Sr. Flaquer,
vostè sap que després tanca el debat.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

És una qüestió d'ordre, és un torn d'al•lusions i ha fet
contradiccions i a mi m'agradaria poder-les...
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EL SR. PRESIDENT:

Però vostè és la mateixa persona que intervé per tancar el
debat i podrà fer ús d'aquest torn referint-se, concretament,
primer de tot al Sr. Sampol, i després consumirà el seu torn
referit, per tancar el debat, als altres portaveus.

Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Podré seguir el mateix fil argumental
i així ens podrà contestar a tots. Urbanisme a la carta, magnífic,
el reivindicam. Llei de mesures específiques, Llei d'es Trenc,
la reivindicam; si el PP ignora o està en contra d'aquest llei,
molt bé, nosaltres la reivindicam, 1984. Estam a favor de la llei
de protecció de Capocorb, estam a favor de la llei de protecció
de sa Canova, estam a favor de la llei -ara no ho recordaré- de
les lleis de mesures que es varen fer abans de la LEN. Però faré
més via: estam a favor de la llista que l'article 3 de la LEN.
Urbanisme a la carta, una llista, una llista. Sí, sí, Sr. Flaquer, i
sabem que el Partit Popular va presentar tota una sèrie
d'esmenes contràries a la inclusió de punts dins aquest article 3
de la LEN, sí, és vera, hi va votar en contra. Nosaltres
reivindicam, com ho fan totes les institucions europees, estatals
i de tota mena que fan protecció del territori, de dir que aquest
indret queda protegit. Sí, sí, ho feim.

El que no ens agrada és l'urbanisme a la carta perquè
després d'una norma de protecció es digui: "Però aquest no,
aquest es pot urbanitzar". Aquest és l'urbanisme a la carta que
practica el Partit Popular. Per tant, aquest és amb el qual
nosaltres no estam d'acord. I ens ho ha explicat, ens ha dit que
no partim de zero, que com que no partim de zero és
imprescindible urbanitzar el camp de polo de Campos. És un
argument; com que allà hi ha sa Ràpita, com que hi ha una
pressió bastant insuportable sobre es Trenc, com que tot el
litoral mallorquí està ja en el nivell que tots coneixem, ergo
això és motiu pel qual és imprescindible fer un camp de polo
devora uns terrenys el principal atractiu dels quals és que hi ha
la platja d'es Trenc. Bé, són distints maneres de veure.

S'Almudaina d'Andratx. Vostè em diu -i jo li explicaré la
diferència- que si un projecte d'urbanització no s'ha aprovat,
d'un pla parcial aprovat definitivament, resulta que es
desclassifica, segons aquesta llei -potser el pla parcial es va
aprovar despús ahir- però si afecta un nou nucli aïllat o 500
metres del litoral, si és que hi ha cap supòsit, es desclassifica en
base a la disposició addicional dotzena, amb tota la diligència
per part dels promotors i de l'ajuntament; però si resulta que hi
ha hagut una sentència judicial ferma que suspenia la
tramitació, no, no. Quina diferència hi ha? Quin interès general
hi ha? Si un el que vol és que no hi hagi un nou nucli de
població, per què si algú ha fet totes les passes previstes, totes
les passes previsibles, es pot trobar que no ho pugui fer perquè
la llei ho prohibeix, mentre que si un és perquè li han suspès sí
que ho podrà fer? Nosaltres no hi veim la diferència, hi veim
els promotors, la diferència no.

I comprenc també que vostè cregui que la paraula definitiu
era important a l'anterior debat, vostè, no nosaltres, vostè.
Ho comprenc, ho comprenc, però nosaltres no; nosaltres
creim que el debat rellevant és desclassificar avui, és actuar
avui sobre el present, i el que surti avui publicat
desclassificant alguns terrenys la veritat és que ens
congratularem i li direm que és important; ara bé, dir que
d'aquí a deu anys no sé què passarà és una cosa que avui
s'aprova una llei, demà se'n pot aprovar una altra,
naturalment. Cap generació no pot comprometre la
sobirania de la següent, no en faltaria d'altre, i el que sí que
nosaltres sabem és que una urbanització és molt bona de
dibuixar i quan està feta és molt mala d'esborrar. Per tant
nosaltres sí que demanam i li donam molt de relleu i molt
d'èmfasi a aquests sense pla parcial aprovat definitivament;
aquesta i la del consell insular són esmenes importants, al
nostre parer. Vostè diu que no ho són perquè hi ha aquest
10%, ja li hem qüestionat suficientment aquest 10%, però en
qualsevol cas digui el que és important per a vostè i no digui
el que és important per als altres perquè llavors s'equivoca.

No ens ha contestat el despropòsit de les àrees de
reconversió i aquest absolut -diguem-ne- cessarisme del
Govern, que entra amb el cavall d'Atila i es carrega
absolutament tot el planejament territorial i urbanístic amb
un projecte, amb un projecte. Això és la racionalitat?, tot
perquè necessiten una foto per esbucar un hotel?, això és
l'argument d'interès general? A aquest punt hem arribat en
aquest país?

Les edificacions -i acab, Sr. President- no diu el que
vostè diu, aquesta disposició addicional, i li record que una
vegada que surti publicat en el Butlletí, tan intèrpret en serà
vostè com qualsevol altre, s'independitza dels seus autors,
la llei. Aquesta llei diu que si hi ha una edificació feta
contra el planejament es podrà incorporar al planejament;
això, diu. Quan?, com?, sempre que se sol•liciti i sempre
que juntament amb la petició es presenti la documentació
corresponent. O vol dir això, o no vol dir res. L'ajuntament
sempre pot modificar el planejament, clar que sí!,
l'ajuntament sempre podia modificar el planejament i
legalitzar la situació. O això és cap invent d'aquesta llei? Per
tant, és una situació que a més va en contra de la gent que
ha fet llicències.

Vostè ens diu que hi ha edificis ruïnosos. Jo li recordaré
que quan entri en vigor aquesta llei hi ha edificis ruïnosos
que tenen llicències d'obra feta, edificis que fa 20 anys un
planejament hi va dibuixar una plaça al damunt, hi va
dibuixar una plaça i estan fora d'ordenació i no s'hi pot fer
res, però tenen llicència. Aquests edificis no formen part
d'aquest supòsit si estan fets contra el planejament, si estan
fets amb llicència; si estan fets contra el planejament no
entra enlloc aquest supòsit. Jo crec que, com a mínim, és
més que dubtosa la seva virtualitat i creim que no és
raonable, de cap manera, que s'hagi introduït aquest punt
tres de la disposició addicional tercera i, per tant, en
demanam la supressió. Moltes gràcies.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 151 / fascicle 1 / 29 i 30 de març del 1999 6591

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista... Sr. Flaquer, té vostè la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. També seré molt breu, només
per replicar les intervencions, bàsicament, del Grup
Parlamentari Nacionalista, perquè el que ha comentat el Sr.
Grosske, bé, nosaltres no és una política que facem, entenem,
en contra de gent que vengui de fora; l'ha de veure sempre en
positiu: es tracta d'unes mesures que pretenen afavorir aquella
gent jove d'aquí, resident aquí durant uns certs anys, però que
no tenen en absolut per què discriminar gent que vengui de
fora. En el moment en què duguin aquests requisits,
perfectament els podran utilitzar. Jo no ho interpretaria com
vostè ho vol interpretar.

I aprofitaré la contradicció amb el Sr. Sampol, Sr. President,
si m'ho permet. Jo estaria disposat a acceptar-li tot això que
vostè em diu si vostè també m'accepta que per urbanisme a la
carta el de son Bunyola a Banyalbufar, eh?, per créixer i per
urbanitzar, eh? Un ejemplo a seguir, sortia a un diari, que deia
el batle de Banyalbufar. L'actuació del Consell Insular de
Mallorca a son Bunyola a Banyalbufar un ejemplo a seguir.

He d'insistir una vegada més en el fet que jo crec que no
volen entendre el joc de la disposició addicional 12, que l'han
de lligar amb la disposició transitòria setena, el 10% famós.
Allò important és que queden fora, queden desclassicats
automàticament perquè queden fora del model, els nuclis aïllats
i els dels 500 metres. La resta queden suspesos a l'espera del
PTP i de la fixació del 10% i, en aquest sentit, hi entraran els
que el municipi vulgui incorporar mitjançant la comunicació
que faci durant els pròxims sis mesos. Jo ja no sé com ho he
d'explicar, i es desclassifica molt, bastant, tot el que no entri
dins el còmput del 10% a 10 anys, tot això queda desclassificat
automàticament. Quina importància té que hi posem "aprovat
definitivament"? La importància la tenia, i vostès ho deien, la
tenia abans a la base de càlcul, insistesc.

Miri, Sr. Alorda, les actuacions demostratives de la
disposició addicional segona, sense perjudici del desplegament
reglamentari que es pugui fer, és una facultat que el Govern es
vol reservar amb un motiu molt senzill, no només electoralista,
com vostè sempre diu, sinó per executar determinats projectes
que puguin servir d'estímul a altres administracions i com a una
mesura més de foment i d'implantació dins la societat civil del
model territorial que persegueixen aquestes directrius, i això es
fa amb unes actuacions demostratives via projecte que es farà
per part del Govern de la Comunitat Autònoma.

Miri, tornam a allò dels edificis que estan fora
d'ordenació de la disposició addicional tercera. Vostè sap
que no es tan fàcil modificar un planejament general, és que
aquí sembla que és facilíssim, sembla que incorporar-los al
planejament i que es legalitzin sembla que això és
facilíssim, sembla que això són dos dies i tots. Això no és
tan fàcil, Sr. Alorda, i vostè ho sap i, clar, ja quan vostè em
parla que allò que hi ha dins un casc urbà no es podrà
legalitzar perquè està fora d'ordenació, igual, incorporant al
planejament. Si vostè incorpora en el planejament una nova
classificació en aquesta plaça o en aquest problema que té
ho podrà legalitzar igualment, no digui que estam creant
situacions desiguals a sòl rústic i a sòl urbà. Duim a sòl
rústic el que vostè pot fer a sòl urbà, i vostè diu que això
crea una situació desigual entre una actuació que és la que
marca la disposició addicional tercera i la que es pogués
produir dins el sòl urbà.

Nosaltres insistim: entenem que és un deure, una
obligació de les administracions públiques donar sortida a
aquestes edificacions que estan en ruïna i posar-les en una
situació que millori el paisatge, que millori l'entorn, i en
aquest sentit entenem que la possibilitat que un ajuntament
a través de la seva autonomia municipal els incorpori al
planejament, si ho fa i així ho considera oportú, i es puguin
legalitzar, perquè tanmateix avui en dia no es poden
enderrocar, perquè han acabat i han prescrit tots els terminis
d'infracció i sanció, això entenem que és positiu, i per això
ho mantenim. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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