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EL SR. PRESIDENT:

Passam al tercer debat, des de la disposició addicional 13 a
la disposició addicional 23 del dictamen. En aquest tercer debat
el portaveu titular del Grup Parlamentari Mixt no hi manté cap
esmena; el portaveu del Grup Parlamentari Mixt Sr. Balanzat
hi manté 4 esmenes. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament mantenim 4
esmenes, bàsicament de supressió a aquest tercer debat,
aquest segon bloc d'addicionals que, continuant amb el que
dèiem abans, continuen sent excepcions, és a dir casos
puntuals que no entren dins la norma. L'addicional
catorzena, per exemple, modifica i rebaixa la Llei d'espais
naturals, la fa més flexible, per dir-ho d'una manera suau, i
permet nous usos a les edificacions que fins ara no estaven
previstos a la LEN. L'addicional quinzena modifica la Llei
de sòl rústic i és també una altra excepció, el que es
proposa, es diu "les limitacions establertes en els punts
anteriors no seran d'aplicació a les declaracions d'interès
general", etcètera; és a dir més excepcions, no serà
d'aplicació això, no serà d'aplicació allò altre, això queda a
part, això no ho hem de comptar...
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L'addicional setzena l'únic que fa és ordenar la regulació i
l'aprovació d'habitatges en sòl rústic, ho dóna per bo, nosaltres
no hi estam d'acord; i l'addicional dissetena és la que parla de
les revisions i modificacions dels instruments de planejament
general, i nosaltres no estam d'acord amb l'excepció que es fa
al punt 2, de "cas d'incomplir-se el termini fixat per l'instrument
d'ordenació, aquest s'haurà de fer quan s'hagi de fer la primera
modificació". Nosaltres no estam d'acord amb això tampoc,
amb aquestes excepcions, i per tant demanam la seva supressió.
Res més, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida es mantenen 3 esmenes. Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Molt en la línia del que acaba d'exposar el Sr. Balanzat,
nosaltres estam a favor de la supressió de la disposició
addicional tretzena, que és la que estableix mesures fiscals
d'ajuda als propietaris de les grans finques, per entendre'ns; i
nosaltres pensam lògicament que a aquests propietaris se'ls ha
de donar una sortida, globalment s'hauria de donar una sortida
a tots aquells que intenten mantenir, jo diria que heroicament,
una certa activitat agrícola, forestal o ramadera econòmica a les
Illes Balears; és a dir a les Illes Balears sobre el producte
interior brut el sector primari està aproximadament a l'1%, és
a dir que té un caràcter clarament residual. Se'ls ha de donar
ajudes de tot tipus. Fins i tot nosaltres podríem acceptar que en
el tema de l'impost de successions i donacions es fessin
rebaixes, però aquesta disposició addicional tretzena envaeix un
terreny que per a nosaltres és delicat, que és l'impost de la renda
de les persones físiques. L'IRPF és un impost redistributiu per
excel•lència, que en definitiva afecta la renda, com explica la
mateixa paraula, de les persones físiques; per tant que és
l'impost redistributiu per excel•lència, i per tant nosaltres creim
que la gent ha de contribuir a aquest impost en funció de la seva
renda, i que les polítiques desfiscalitzadores no són normalment
una bona política aplicada a això. Per tant, des del suport global
al que seria la figura efectivament d'uns propietaris que no
tenen per a les seves finques altra sortida que l'explotació
agrícola, perquè lògicament no han de tenir la sortida de la
urbanització, nosaltres estam en contra d'aquesta disposició,
sobretot per la part que fa referència a l'IRPF.

I quant a les disposicions addicionals catorzena i
quinzena, com ha explicat el Sr. Balanzat, són
modificacions de la Llei d'espais naturals i de la Llei de sòl
rústic, que nosaltres interpretam clarament com a
modificacions de caràcter liberalitzador, de llevar
restriccions a nous usos, via interès general, de llevar les
limitacions que els interessos generals trobaven a la Llei de
sòl rústic, d'establir mecanismes de caràcter excepcional, i
en definitiva ens semblen disposicions que van en un sentit
clarament regressiu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista s'han dividit el torn
d'intervencio entre el portaveu Sr. Alorda, per un temps de
10 minuts per defensar les 3 esmenes i 6 vots particulars, i
després per defensar l'esmena d'addíció d'un nou apartat
quart a la disposició addicional 13, tendrà la paraula el Sr.
Sampol. Vol començar vostè, Sr. Sampol? Té vostè la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Deixarem respirar una estona més
el Sr. Alorda, que s'ho té ben guanyat. Bé, senyores i
senyors diputats, feim especial esment a aquesta esmena
perquè anteriorment s'ha debatut la disposició addicional
desena, que fa referència que les administracions
autonòmica i local preveuran mesures per afavorir
l'adquisició del primer habitatge per a aquelles persones
residents més de cinc anys a Balears.

No hauríem presentat aquesta esmena, que ja comença
a desplegar les intencions d'aquesta disposició addicional,
si el Grup Parlamentari Popular no hagués introduït una
esmena in voce sobre unes bonificacions en l'impost de
successions. La introducció d'aquestes mesures obligà fins
i tot a canviar el títol d'aquesta llei, introduint que també és
una llei de mesures tributàries. He de dir que no estam
d'acord amb aquest sistema, i només quan el Grup Popular
ha introduït ja unes mesures fiscals és quan nosaltres
utilitzam aquest sistema, que consideram pervers, perquè
entenem que quan s'ordena el territori no s'han de prendre
mesures fiscals, perquè això introduirà una dispersió
temàtica en les lleis que no afavorirà gens la feina als
contribuents.
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El tema és el de facilitar l'accés a la propietat als ciutadans
de les Illes Balears. Partim d'una situació que s'ha creat una
vertadera especulació sobre els béns immobles, rústics i urbans,
que en molts de casos fan inaccessible a la majoria de ciutadans
de les Illes Balears l'accés al primer habitatge, i no en parlem
ja de l'accés a la propietat agrària per part dels pagesos.
Especialment a aquests dos grups va dirigida aquesta esmena.
Si el PP ha utilitzat l'impost de successions, nosaltres utilitzam
l'impost de transmissions patrimonials, amb unes exaccions
importants, del 6 a l'1%, quan l'objecte de la transmissió sigui
la primera residència, fins a 25 milions de pessetes, a partir de
25 milions de pessetes es tributaria es tributaria al 6% actual, o
quan l'immoble sigui un terreny rústic adquirit per un pagès
com a activitat principal. En la resta de casos per als residents
continuarien tributant al tipus actual del 6%, i cas que els
adquirents no duguin 5 anys de residència a les Illes Balears,
s'elevaria el tipus al 12%. Això a la pràctica abarateix un 11%
les finques rústiques per als pagesos, i l'adquisició de la primera
residència per als ciutadans de les Illes Balears.

He escoltat amb atenció el debat que hi ha hagut fa un
moment, que aquesta mesura seria discriminar treballadors de
la resta de l'Estat espanyol. Hem de parlar sempre de
treballadors de la Unió Europea, que no podrien adquirir
inicialment un habitatge a Balears. Jo crec que un treballador
que està obligat a emigrar per raons econòmiques, en cinc anys
no està en condicions d'adquirir un habitatge, va en un règim de
lloguer, i després en dur cinc anys, si les coses li han anat bé, ja
es pot començar a pensar en adquirir un patrimoni a les Illes
Balears. I en tot cas, jo crec que si es preveu el creixement de
població que diuen les DOT -i en aquest cas permetin-me que
m'hi aferri- no en deuen haver de venir molts, de treballadors de
fora a les Illes Balears, n'han de venir molts més si hem de fixar
un sostre de població, si hem de prendre unes mesures de
contenció. En tot cas, entenguin que aquestes mesures, no
podria ser d'altra manera, es prenen per un igual per a tots els
ciutadans de la Unió Europea, que en dur cinc anys de
residència a les Illes Balears es beneficiaran d'aquestes
bonificacions.

Bé, aquest debat el volíem tenir amb una iniciativa
legislativa que vàrem presentar fa uns mesos, i va ser vetat pel
Govern. En la roda de premsa que anunciaren aquest vet, ens
varen dir que aquestes mesures eren anticonstitucionals. No ho
devien ser tant, quan el propi Govern ha introduït la disposició
addicional desena, i ha introduït aquesta esmena in voce, que
preveu exactament unes mesures bonificatòries per a residents
de més de cinc anys a les Illes Balears. Per tant, és
perfectament constitucional, pel fet que no discrimina ningú per
raó de la seva nacionalitat, sinó que va dirigida a tots els
ciutadans de la Unió Europea, compleix l'esperit d'adhesió al
Tractat de la Unió Europea, i únicament preveu que els
ciutadans residents a les Illes Balears, que en aquests moments
estan discriminats econòmicament i no poden tenir accés a una
propietat de béns immobles, perquè en aquest moment s'està
produint una vertadera especulació amb el nostre sòl, i perquè
tenen un poder adquisitiu molt inferior a uns ciutadans de la
resta d'Europa que han elegit les Illes Balears com a segona
residència, puguin ser com a mínim una mica més competitius.
Aquesta és l'esmena, i esperam que tengui millor sort que quan
el Govern va vetar la seva tramitació. En tot cas haurem
aconseguit, gràcies a la introducció de l'esmena del Grup
Popular, que com a mínim es debati en el Parlament en aquesta
legislatura. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Alorda, té vostè la paraula per
defensar la resta d'esmenes.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No acreixeré el temps que se'ns
té atorgat, i defensaré tota una sèrie de vots particulars,
bàsicament a les disposicions que ha modificat en comissió
o en ponència el Partit Popular.

En el primer cas tenim un vot particular a la disposició
addicional catorzena, on el PP pretén introduir una
modificació a la Llei d'espais naturals, una altra vegada una
modificació a la baixa, com tota la història de la Llei
d'espais des de l'any 91, ni una sola modificació a l'alça,
totes elles rebaixant els seus postulats, d'ençà que el Partit
Popular té majoria absoluta, i que en aquest cas pretén
introduir un element que nosaltres en distints punts de la llei
intentam també eliminar, que és que no es permeti els
ajuntaments protegir per damunt del que faci el pla
territorial parcial. Creim que és un greu error de
plantejament. És absurd que una llei proteccionista posi
límits a aquesta protecció, i per tant més enllà que al PP
pareix que li repugna la idea que un ajuntament vulga
protegir les seves muntanyes o vulga protegir unes
determinades anei, i tenir-les inedificables, no s'entén de cap
manera aquesta modificació de la Llei d'espais naturals
només per dir això.

També va presentar cinc disposicions addicionals noves
el Partit Popular, i a totes cinc mantenim vot particular. A
la primera, a què ha fet esment el Sr. Flaquer, li comentaré
per veure si té capacitat d'entendre-ho; jo sé cert que si s'hi
esforça la tendrà, però de vegades no hi té gaire interès; és
que nosaltres partim de la premissa que els consells insulars
siguin els que redactin els plans territorials parcials. Des
d'aquesta lògica, el que farà les mesures cautelars serà el
consell insular. Si vostè accepta aquesta premissa podem
transaccionar quan vulga. Evidentment aquesta esmena, que
és la que du la conseqüència d'aquesta esmena de supressió,
està a un altre article, perquè recordi que aquí hi ha un
parany. Diu que les mesures cautelars les aprovarà, diu la
disposició addicional, la institució que hagi de redactar el
pla; però segons l'article 13 sempre és el Govern el que ha
de redactar el pla. Per tant, no entenem aquesta precisió que
es fa a la disposició addicional devuitena. Però vaja, si la
intenció és que els consells tenguin aquestes atribucions,
nosaltres estarem ben disposats a fer una transacció en tot el
que vagi en aquest sentit. Ara bé, almoines, demanar
permisos al Govern perquè deixi fer una competència que
nosaltres creim que ha de ser indiscutible per part dels
consells insulars, crec que no entén quin és el nostre
plantejament a aquest nivell de repartiment competencial.
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A la disposició addicional denou també es torna a modificar
la Llei d'espais naturals, es modifica la Llei del sòl rústic, que
havia modificat a la baixa la Llei d'espais naturals. I ara es
modifica perquè no bastava, l'agrupació d'edificabilitats
prevista no bastava, ara necessitam que no sigui massa durable
en el temps; el projecte de llei posava un termini màxim de 30
anys, ara, tal i com ve, en 20 anys, després les finques seran
segregables. Creim que és una altra rebaixa que no té sentit, o
que nosaltres no compartim, i que per tant demanam la seva
supressió.

La disposició addicional vintena senzillament elimina una
sanció que hi havia prevista, un expedient d'infracció, per a
aquells infractors que no volguessin complir, diguem-ne a la
primera vegada que se'ls demana que compleixin la legalitat, o
que, millor dit, adeqüin l'obra a la legalitat urbanística. Creim
que era raonable que hi hagués aquesta infracció, i per tant
estam en contra d'aquesta modificació de la Llei de disciplina.

La disposició addicional vint-i-una elimina la llicència
municipal per tancats en àrees d'especial protecció d'interès,
sigui el vulga ser que vulga dir això. Sabem que són àrees
d'especial protecció, són anei i arip; sabem que són anei, no
sabem ben bé el que són les àrees d'especial protecció d'interès,
una terminologia que es va posant de moda, ha entrat a les
pedreres. Sigui el que sigui, estam en contra que s'elimini la
llicència d'obra justament en aquests indrets i no als altres. Per
què en tot el sòl rústic és necessària la llicència, i no en les
anei? O és que no és necessària enlloc? Si no és necessària
enlloc, no cal aquesta disposició addicional. Per paga, també
exigeix que el tancament s'ha de fer en pedra arenosa o calissa.
Creim que obligar els ajuntaments a aquesta previsió és
incorrecte absolutament. Creim que hauria de dir en qualsevol
cas és amb els materials de la zona, o amb qualsevol cosa que
sigui d'ús tradicional i habitual, però no aquesta precisió.

La disposició addicional vint-i-dues té la intenció que a
Formentera no sigui tan estricte el règim de la Llei de costes.
No hem acabat -i aquí li reconec i li confés- d'esbrinar tot
l'abast que pot tenir aquesta disposició addicional, però s'entén
que el que pretén és que hi hagi més possibilitats de construcció
dins la franja de ribera de la mar. Creim que és un error, i en
qualsevol cas, com que en ponència i en comissió no se'n fan
defenses, ni s'expliquen quines són les intencions, i de la lectura
no n'hem pogut treure l'aguller, la veritat és que estarem més
tranquils si s'elimina aquesta previsió. Es queixava el Sr.
Flaquer que hi ha grups que no defensen les seves postures,
nosaltres entenem que el que no les defensa prou és el Govern,
i per tant el seu defensor, i per tant demanaríem, exigiríem, que
les defensi amb èmfasi i amb arguments.

Les tres darreres esmenes són per incorporar disposicions
addicionals, aquesta vegada del Grup Parlamentari
Nacionalista, en les quals les dues primeres, la 18 i la 19,
pretenen ser més estrictes amb els interessos generals, garantir
que només es donin interessos generals en sòl rústic, usos
diferents de l'agrari, quan sigui imprescindible que s'ubiquin en
sòl rústic. Sembla que seria de sentit comú, no ho és amb la llei
del sòl rústic actual, i que a més tenguin una data de caducitat,
que com a màxim als 30 anys s'hagi de reposar la realitat
existent abans de l'interès general, seguint la pauta de la llei
valenciana, que en aquest tema ens pareix molt interessant.

I l'últim, el darrer punt, és que els sòls que hagin estat
afectats per un incendi forestal no puguin ser declarats
urbans, com a mínim en el termini de 20 anys. Creim que
hem de desincentivar absolutament qualsevol temptació de
piròmans interessats. Hi ha hagut durant molts d'anys
aquesta bubota, aquesta sospita dins l'ambient, i creim que
tant si és certa com si no és certa, es bo, és higiènic i és
prudent incorporar aquesta disposició addicional, que
sortiria a camí d'aquestes temptacions: qualsevol sòl forestal
que s'hagi incendiat, no pot entrar dins un sòl urbà durant 20
anys. Creim que aquesta esmena, tot i la seva discreció,
seria un punt interessant d'introduir dins les Directrius.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar 7 esmenes i 7
vots particulars que manté el Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el seu portaveu Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Crec que tots podem convenir que
la tramitació en aquest parlament de les diverses
legislacions tributàries, des que aquesta comunitat autònoma
té competències en la matèria és si més no, per dir-ho en
paraules suaus, desgraciada. No hi ha un model tributari, les
coses es van fent picotejades, a través d'una llei
d'acompanyament a la de pressupostos; ara es colen aquí
mesures tributàries a les Directrius d'Ordenació del
Territori, a tal nivell que és necessari canviar el títol de la
Llei. Jo crec que hem de recordar que aquesta llei no es diu
Llei de Directrius d'Ordenació del Territori, es diu Llei de
Directrius d'Ordenació del Territori i mesures tributàries,
perquè ha estat obligat, perquè s'ha incorporat, com no, in
voce dins comissió, no d'una manera pensada i reflexionada,
sinó de manera subreptícia, i jo diria que fins i tot espúria,
una reforma tributària que a més d'aquesta desgràcia que
tenen totes les tramitacions tributàries en aquest parlament,
té, com no, la característica de ser una reforma tributària
regressiva, com totes les reformes tributàries que proposa
aquest govern en aquest parlament, sempre són regressives,
perquè són lineals, afecten exactament igual,
independentment del nivell de renda, i això que afecten un
impost -vull recordar al Sr. Grosske- una vocació
essencialment redistributiva, com l'impost sobre la renda de
les persones físiques.

Crec que aquí això no hi pinta res, crec que s'ha de
suprimir, i el dia que vostès vulguin fer la seva legislació
tributària, la duguin i es discutirà, però aquí, a una llei de
Directrius d'Ordenació del Territori, no hi fa res.
Propugnam, lògicament, la retirada d'aquesta desgraciada
esmena in voce.
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La disposició addicional catorzena significa una modificació
a la baixa de la Llei d'espais naturals i de la Llei de sòl rústic.
Ara ja no és el Pla d'ordenació del medi natural, o el Pla
territorial parcial el que regula usos distints dels agrícoles, sinó
la declaració d'interès general, absolutament discrecionalitzada.
Això és la realitat d'aquest article. Es dóna absoluta discreció
a les comissions insulars d'urbanisme perquè facin el que
vulguin, el que trobin convenient en aquesta matèria. Ho lleven
de l'obligació que siguin els plans territorials o els plans
d'ordenació del medi natural els que ho regulin. Crec que això
és una mesura absolutament equivocada, perquè realment
aquesta sí que introdueix un element de discrecionalitat
impropi. 

Però és pitjor encara: a través de la redacció els plans resulta
que -ja ho dèiem a la nostra primera intervenció- podran posar
restriccions a la protecció; i si poden posar restriccions a la
protecció, no ho dubtin, les hi posaran. Amb quina coartada?
amb la coartada de l'harmonització: "no té cap sentit que a un
municipi devora un altre hi hagi diferències de tractament en
relació a usos en sòl rústic", per exemple. I aleshores
s'uniformitzarà, a la baixa. És a dir, els plans, ho diu
explícitament el text, podran posar restriccions a la protecció
municipal. Què passarà el dia que un pla entri en vigor i xoqui,
a la baixa, amb una ordenació general o municipal, amb un
planejament general o unes normes subsidiàries que siguin més
restrictives que el pla? Lògicament, automàticament, en virtut
d'aquesta determinació, d'aquesta llei, que se suposa
proteccionista, aquestes determinacions més proteccionistes de
determinats municipis cauran, i s'hauran d'aplicar les
determinacions del pla. Ens pareix una absoluta aberració: en
lloc d'estimular més protecció, s'estimula un nivell de protecció
mínim i igualitari.

La disposició addicional dissetena proposa una novedosa
tramitació de revisions i modificacions de planejament per
adaptar-se nous instruments, com per exemple aquest, la Llei de
les Directrius d'Ordenació del Territori. Però jo crec que no
tenir les competències en matèria d'urbanisme al llarg de molts
d'anys els ha fet perdre el contacte amb la realitat d'allò que
passa amb les modificacions i les revisions de les normes. No
hi ha un sol municipi, ni un, sigui quin sigui el color polític,
sigui quina sigui la data en què ha fet la seva ordenació
urbanística, no hi ha un sol municipi que faci una revisió, una
modificació per una cosa, per adaptar-se a un pla sectorial, a un
pla territorial o a unes normes. Quan es fa una modificació,
quan es fa una revisió, es fa per diverses causes, i s'aprofita la
revisió per posar a damunt la taula tot allò que s'ha de canviar,
que està dins les carpetes de coses pendents que té el municipi.

Què hem de fer, idò, dues tramitacions?, una tramitació
per contemplar els aspectes de revisió, i una altra tramitació
per contemplar les modificacions a revisions ordinàries?, és
això el que diu aquest article? Perquè arribarà un moment
que serà una locura; les comissions insulars d'urbanisme
hauran de dir al municipi "no, miri, vostè ha de fer dos
expedients: un expedient que reculli l'adaptació a les
Directrius d'Ordenació del Territori, o en el seu cas als plans
territorials, i un altre expedient distint que faci les
modificacions que vostè, en virtut de la seva autonomia
municipal, amb el seu planejament vulgui fer". I tramitarem
amb procediments, tramitacions, terminis, informes separats
i distints. Això és el que diu aquest article. A mi em pareix
absolutament absurd. Per què estam inventant procediments
i tramitacions originals, distintes, que no aporten res, i no ho
subsumim tot en les tramitacions ordinàries?, i s'hi s'ha de
modificar la tramitació, modifiqui's, però tota ella, no
només les modificacions que fan referència a les revisions
per adaptar-se als instruments de planejament.

De totes maneres també hi ha un tercer problema en
aquesta qüestió, que és el dels terminis. Ha millorat,
efectivament, abans era un termini de quinze dies perquè les
comissions insulars d'urbanisme fessin la seva aprovació;
ara és d'un mes. Però un mes continua sent molt escàs, és
insuficient. Jo voldria recordar quins són els terminis que
avui, d'acord amb la legislació, tenen els organismes que
necessàriament han d'informar una revisió o una
modificació de pla. La Comissió Balear de Medi Ambient
té dos mesos; Costes, dos mesos, que a més aturen,
suspenen, els terminis de tramitació; el Govern balear un
mes; i ara tenim el dictamen del Consell Consultiu que té un
mes. Alguns d'aquests terminis se sumen. És
matemàticament impossible que en un més la Comissió
Insular d'Urbanisme hagi resolt. Per tant quedaran tots
aprovats per silenci, encara que tenguin les aberracions
jurídiques, els errors, les deficiències que tenguin, tots
quedaran aprovats per silenci. Això em pareix que és una
font de conflictes jurídics assegurats que es podria permetre
remetent senzillament les tramitacions al seu procediment
ordinari, que ja en virtut de la nova Llei de procediment
administratiu tendrà molts de problemes, perquè ja els
terminis vénen molt justos una vegada consagrat el silenci
administratiu positiu amb caràcter general, que s'han de
revisar molts de procediments per mor d'això, com perquè
a damunt, no se sap per què, estrenyem els terminis i
produïm una situació realment conflictiva en matèria
jurídica. Serà efectivament una font d'ingressos important
per als bufets i per als despatxos dels assessors jurídics.

Disposició addicional divuitena. Ara, per suspendre i
dictar normes cautelars els consells hauran d'estar facultats
pel Govern. És una recuperació espúria, perquè hem
d'insistir en aquest tema, en competències urbanístiques que
són del Consell, i que ara resulta que per la seva aplicació,
perquè els consells utilitzin la competència que tenen
transferida per llei d'aquest parlament, han d'estar facultats
pel Govern. I si estan facultats pel Govern podran fer
aquesta llei. És l'esmena coneguda entre els ponents com
l'esmena Marí Calbet.
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Disposició addicional denou. Agrupació de possibilitats
edificatòries a finques... no, és que les esmenes tenen nom.
Aquesta té un nom també, aquesta és l'esmena Boris Becker,
agrupació de possibilitats edificatòries a finques. Sí, sí, aquesta
és l'esmena Boris Becker, és l'esmena que permet agrupar les
possibilitats edificatòries de distintes parcel•les amb la condició
que durant vint anys... No, segur que no l'han feta per a aquest
famós tenista, segur que hi ha altres noms més importants a
darrere, però aquest és el que surt així, només fent un petit (...)
a la primera de canvi. Agrupació de possibilitats edificatòries
a distintes parcel•les, amb la condició que durant vint anys hi
hagi un compromís registral del manteniment de l'activitat.
Molt bé, així resolem els problemes aquests que la Comissió
Insular d'Urbanisme, caparruda, s'entesta en no aprovar, perquè
incompleix fins i tot la permissiva Llei de sòl rústic.

Coincidesc amb l'argumentació del Sr. Alorda i la don per
reproduïda, sobre suprimir la llicència municipal per al
tancament de finques dins àrees naturals d'especial interès, una
cosa absolutament incomprensible. Supòs que una interpretació
precipitada i errònia de la pressió de determinats propietaris ha
fet redactar això d'una manera precipitada i sens tenir en
compte aquestes situacions de greuge comparatiu que provoca,
en relació a altres finques, que perquè no són Anei, o perquè no
tenen determinades característiques sí han de passar pel tub de
la llicència municipal. Sembla incomprensible que una finca en
sòl rústic comú per fer un tancament hagi de demanar llicència
municipal i dins àrea natural d'especial interès no, però bé, això
és el que diu la llei. Allà vostès, jo què vol que li digui?

I després naturalment no estam d'acord en el fet -jo no seria
tan benèvol com el Sr. Alorda- perquè la disposició addicional
vint-i-dosena, incorporada també in voce, no diu que a
Formentera pugui passar una aplicació suau, no, no, el que diu
la disposició addicional vint-i-dosena és que a Formentera no
s'aplica la Llei de costes, i punt, i deixem anar les
dissimulacions i les consideracions subreptícies. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular,
Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
centrarem la part més important d'aquesta intervenció, d'aquest
tercer debat, en les mesures tributàries, que entenem que són
vertaderament importants i que justifiquen, per descomptat, un
canvi de nom d'aquest projecte. El Sr. Quetglas li dóna
importància transcendental, a aquest canvi de nom, i realment
no en té tanta. Allò important és el contingut d'aquestes
mesures tributàries i nosaltres les consideram necessàries i
convenients dins aquest model.

Naturalment farem una referència, dins aquesta explicació
o dins aquesta intervenció en relació a les mesures
tributàries, a l'esmena presentada pel Partit Socialista de
Mallorca d'addició d'un nou tipus impositiu sobre l'impost
de transmissions patrimonials, però abans farem una petita
referència, naturalment, als altres aspectes d'aquest conjunt
de disposicions addicionals. Tan sols vull fer referència a la
disposició addicional divuitena, la que faculta els consells
insulars per adoptar mesures cautelars.  Nosaltres entenem,
malgrat el fet que es pugui dir que això no és suficient, que
és una aposta de col•laboració i de coordinació i de
compartir unes competències en ordenació del territori, que
aquestes directrius facultin els consells insulars perquè
puguin prendre aquestes mesures cautelars; jo aquest dubte
del Sr. Alorda quant al fet de qui les redacta realment quan
hi ha una delegació de facultats no el tenc, jo crec que la
disposició addicional tercera en el punt segon i a la lletra b)
ho diu claríssim: "En el cas que siguin redactades per un
consell insular", amb la qual cosa és perfectament possible
que les redacti, i en el punt c) parla d'aprovació definitiva
per l'òrgan que les hagi redactat, amb la qual cosa està
claríssim que qui ho pot fer, si està degudament facultat, és
el consell insular.

Nosaltres entenem que és una aposta per l'insularisme
que no entenem -i ho repetim- per què, malgrat no hi hagi
tot el que realment pretén el PSM quant a aquest sentit es
demana la supressió, perquè sempre encara valdria més
mantenir això que no fer-ho suprimir. Això almanco seria la
meva opinió.

Ha fet també una referència el Sr. Alorda a la disposició
addicional 20 quant al tema de les infraccions, que diu que
s'ha suprimit una sanció. No és realment així. El que s'ha
pretès és cobrir un buit legal que hi ha a l'article 11 de la
Llei 10/90, de disciplina urbanística, perquè no hi ha en
aquests moments cap infracció tipificada que correspongui
a aquest article 11 i, en conseqüència, no es pot obrir un
expedient sancionador quan no hi ha una infracció
tipificada. Això fa que per ser coherents fins i tot amb la
pròpia llei 30/92, de procediment administratiu, s'hagi hagut
de modificar a través d'aquesta disposició addicional el
contingut de l'article 11. No és més que una correcció legal
i que pretén suplir, insistesc, un buit legal de la normativa
actual de disciplina urbanística.

No compartim les reflexions que fa el Sr. Quetglas en
relació a la disposició addicional 17. Nosaltres entenem que
és important establir un procediment que agiliti i faciliti la
tramitació d'aquestes adaptacions del planejament general
als instruments d'ordenació territorial. És vera que vàrem
considerar que eren insuficients els plans d'informació
pública de 15 dies i ho hem incrementat fins a un mes, però
entenem que és imprescindible dotar d'una rapidesa i de
major agilitat l'aprovació d'aquests instruments de
planejament general o l'adaptació d'aquests instruments als
instruments d'ordenació territorial, i entenem que en aquest
sentit la disposició addicional 17 pot ser un instrument
positiu i necessari per aconseguir aquestes finalitats.
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I tornant a les mesures tributàries, a mi m'agradaria destacar
que l'esmena que va introduir en el tràmit de ponència el Partit
Popular és una esmena que pretén, dins un context de política
territorial, afavorir sense cap dubte el manteniment de l'activitat
agrària i del medi rural, i ho pretén fer mitjançant dues figures
impositives concretes i específiques i perquè existeix
competència suficient per poder-les dur a terme, que són
l'impost de successions i l'impost de la renda de les persones
físiques; unes modificacions o unes bonificacions o exempcions
que van sempre, com vostès saben, molt lligades a tot el que he
dit: manteniment d'activitat agrària o del medi rural, perquè es
parla concretament sempre del fet que siguin àrees de sòl rústic
protegit, àrees d'interès agrari, terrenys que estiguin afectes a
explotació agrària, etc., etc., etc. 

I és precisament la introducció d'aquestes mesures que
nosaltres entenem necessàries, perquè entenem que dinamitzar
aquest món rural i aquest món agrari és important i per això
apostam, és precisament la introducció d'aquesta esmena la que
ha provocat el canvi de nom d'aquesta llei, i el canvi de nom
d'aquesta llei ha duit també lloc a la presentació d'una esmena
in voce en el tràmit de comissió per part del Partit Socialista de
Mallorca que m'agradaria comentar i anunciar ja d'entrada el
vot contrari a aquesta esmena. 

Sense entrar a jutjar el contingut, el fons d'aquestes esmenes
que es pretenen introduir a l'impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, li voldria fer veure,
Sr. Sampol, que hi ha tota una sèrie de qüestions i de detalls
tècnics, legals, que impedeixen, al nostre mode de veure,
l'adopció d'aquesta esmena i d'aquestes mesures. Primer li he de
dir que establir -com pretén aquesta esmena- diferents tipus
impositius en funció de circumstàncies personals, només de
circumstàncies personals, que és el que pretén aquesta esmena,
suposa sota el nostre punt de vista desnaturalitzar l'impost; es
tracta, l'impost de transmissions patrimonials, com vostè sap,
d'un impost indirecte i en aquest sentit, naturalment, les
circumstàncies personals no es poden tenir en compte. Hi ha
altres imposts indirectes on hi ha diferents tipus impositius,
com pugui ser l'IVA, però són diferents tipus impositius no
lligats a circumstàncies personals, sinó lligats a aspectes
objectius com puguin ser tipus de mercaderia, de serveis, etc.,
però mai lligats a circumstàncies estrictament personals. Un
impost indirecte entenem que queda desnaturalitzat quan s'hi
afegeixen elements de caire personal.

 A més, nosaltres entenem que el punt 4.3 de l'esmena,
que parla d'incrementar el tipus impositiu fins al 12% quan
són subjectes adquirents que no duen cinc anys de
residència a les Illes Balears, és un tema que podria entrar
en conflicte amb l'article 19.2 de la LOFCA, de la Llei
orgànica de finançació de les comunitats autònomes i, més
específicament, amb el principi d'igualtat i de solidaritat.
Nosaltres entenem que en aquest sentit podria ser objecte de
recurs d'inconstitucionalitat l'aprovació d'aquesta esmena,
perquè entenem que aquests principis d'igualtat i de
solidaritat, com vostè sap bàsics en tot el sistema fiscal
espanyol, podrien veure's afectats per aquesta qüestió.

Hi ha, a més, a la seva esmena -i això sí que li voldria fer
notar- errors tècnics bastant greus, de bastant de pes o d'un
gran pes. Miri, el punt 4.1.b) i el punt 4.2, si realment els
examinam detingudament contemplen casos o supòsits de
transmissió de béns afectats a explotacions agrícoles o
afectats a activitats econòmiques i, com vostè sap
perfectament o hauria de saber, la transmissió d'aquest tipus
de béns no està subjecta a ITP sinó a IVA, i l'IVA nosaltres
no el podem tocar, la LOFCA ens ho prohibeix, i jo li
insistesc: qualsevol transmissió d'un bé afecte a activitat
agrària o a activitat econòmica no està sotmès a ITP, està
sotmès a IVA, amb la qual cosa és impossible aprovar,
almanco en aquests punts 4.1.b) i 4.2, aquesta esmena.

Però, a més, n'hi ha més, hi ha més errors que
impedeixen d'arrel l'aprovació d'aquesta esmena. Un tribut
no només és la seva configuració i la seva descripció
material, com el supòsit. De fet, amb les llacunes i amb les
imperfeccions que ja li dic que té, sinó que, a més, el més
important sense cap dubte del tribut és la seva gestió, la
gestió d'aquest tribut i la veritat és que la proposta que vostè
presenta jo crec que du o incorpora deficiències importants
que poden impedir la gestió correcta i adequada d'aquest
tribut, perquè aquestes diferenciacions entre primera i
segona residència dins un àmbit comunitari obligaria
l'administració tributària autonòmica a fer un seguiment de
tots els ciutadans comunitaris que arriben aquí a través de
tots els municipis allà on puguin tenir qualque tipus de
relació per saber si realment el que compren aquí és una
primera residència o una segona. La gestió tributària
d'aquest tribut dins aquestes coordenades, Sr. Sampol, li puc
assegurar que és impossible. És impossible que nosaltres
puguem saber i conèixer en tot moment si un senyor que ve
aquí està adquirint una primera residència o no. El sistema
d'informació creuada entre la nostra comunitat autònoma i
la nostra administració tributària i la resta de municipis, ja
no només espanyols, sinó comunitaris, és impossible, és
materialment impossible.
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I finalment i a títol de detall, però no deixa de ser important,
sí que m'agradaria també comentar-li que s'ha de fixar bé que
l'aprovació d'aquesta esmena suposaria també incidir
tributàriament amb més intensitat en la transmissió dels béns
usats, que anirien al 12% de tipus impositiu segons la seva
proposta, que en l'adquisició de nous béns immobles que, com
li he dit, hauria d'anar a passiva i al 7%, la qual cosa tampoc no
entenem que tengui una lògica, que la tributació d'un immoble
usat tengui el 12% i la del nou immoble només tengui l'IVA del
7%. Conseqüentment, i ja li dic, sense entrar en si realment és
necessària aquesta política d'afavorir els que realment
resideixen en aquesta comunitat autònoma, no hi hem volgut
entrar perquè entenem que l'esmena, tal com ve presentada,
presenta defectes tècnics de primer ordre que la fan
absolutament impossible d'aplicar en aquesta comunitat
autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de rèplica, Grup Parlamentari Mixt?
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida? Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM? Té vostè la paraula, Sr. Sampol, per
consumir el torn sencer, de rèplica.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Sí, perquè bàsicament la rèplica, el
gruix de la rèplica ha anat dirigit a l'esmena sobre mesures
tributàries i ha plantejat distintes qüestions, el Sr. Flaquer; la
primera sobre la competència de regular un impost cedit a les
comunitats autònomes i estableix ben clar, la Llei de cessió de
distintes mesures tributàries a les comunitats autònomes, que
les comunitats autònomes, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, podrà regular el tipus en l'impost de transmissions de
béns immobles, "podrà -diu textualment- regular el tipus
impositiu"; regular el tipus pot significar incrementar, baixar,
i establir distints tipus per segons quines causes. 

Jo crec que el Sr. Flaquer ha fet la mateixa interpretació que
va fer el Govern balear, tenc el comunicat de premsa que va fer
quan va anunciar que vetava la tramitació de la iniciativa
legislativa del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i,
sincerament, crec que és una visió totalment provinciana i
sucursalista d'una llei que tenim atribuïda. Jo crec que hem de
fer una lectura més generosa de les competències que tenim
perquè, si a més a més de no tenir totes les competències que
voldríem, el Govern encara en fa aquesta lectura restrictiva amb
aquesta por de no incórrer en inconstitucionalitat, aleshores
feim un magre desplegament de la nostra autonomia.

Ha plantejat altres qüestions de caràcter tècnic. Bé, el tema,
jo crec que afavorir els pagesos és important i, per tant, baixar
l'impost de transmissions als pagesos del 6 a l'1 per cent, això
sí que també és permetre que els pagesos tenguin accés a les
propietats agràries. 

Efectivament hi ha aquest dubte de primera residència,
segona residència. De totes maneres jo crec que el que es pot
fer és demanar una certificació al municipi d'origen del fet que
no té cap propietat i, aleshores, fins que no estiguem connectats
en xarxa, que segurament algun dia tota aquesta informació es
tendrà, quan un ciutadà adquireixi un bé immoble i es vulgui
acollir a aquestes reduccions del tipus impositiu haurà de
presentar una certificació del seu municipi de procedència que
certifiqui que no té cap residència.

Ha plantejat una altra qüestió sobre el fet que aquesta
mesura suposaria incentivar la compra de nous habitatges en
compte dels vells. Bé, però no estam discutint una mesura
legislativa que té per objecte incentivar el que és la
rehabilitació i desincentivar el que és obra nova? No estam
parlant de reduir el creixement urbanístic? No estam parlant
de reduir el creixement urbà? No ha dit el Govern que d'aquí
a 10 anys únicament haurem crescut 200 i busques de mils
d'habitants dels que hi ha ara? No va dir el president del
Govern, en la seva conferència fa una setmana, que
l'objectiu prioritari era fomentar la rehabilitació i no
fomentar el primer habitatge? Vol dir això, Sr. Flaquer, que
progressivament tendrem més ciutadans residents als quals
hem d'incentivar la seva rehabilitació que no ciutadans
provinents de fora que hauran d'adquirir un primer
habitatge. Aquesta és la interpretació que nosaltres en feim.

En tot cas, un ciutadà resident que vulgui comprar una
casa per rehabilitar, li sortirà un 5% més econòmic, i això
incentiva la rehabilitació, Sr. Flaquer, o no? Quan
s'adquireix una propietat, actualment paga el 6% si és un
habitatge ja construït; en el cas que proposam només haurà
de pagar un 1%, s'estalviarà un 5%, un 11% respecte a un
ciutadà de qualsevol estat de la Unió Europea que haurà de
pagar el 12%; en aquest cas hi haurà un 11% de diferència.
Nosaltres entenem que sí, que s'incentiva la rehabilitació,
que sí s'abarateix l'adquisició d'una propietat per rehabilitar-
la i es facilita l'accés a la propietat dels pagesos que, en
aquest moment, em creguin, tenen molt poques oportunitats
per adquirir una propietat perquè l'especulació ha elevat
moltíssim els preus.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Socialista? Sr.
Flaquer, per tancar aquesta qüestió té vostè la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats; miri,
Sr. Sampol, no ho ha entès, em sap greu, no ho ha entès.
Efectivament nosaltres tenim la competència cedida i
podem regular determinades coses, però no les
circumstàncies subjectives, no les circumstàncies
subjectives perquè suposaria desnaturalitzar (...) d'un impost
indirecte com és aquest de transmissions patrimonials.
Vostè pot tocar les objectives, no les subjectives. Primera.

Segona. No m'ha contestat un tema realment important:
4.1.b) i 4.2, que són la "tita" -i perdoni l'expressió- d'aquesta
esmena. Els pagesos a l'1%. És una transmissió d'un
immoble afectat a una activitat econòmica o agrària?, sí o
no? Idò això és IVA!, el supòsit de fet és d'IVA, no és
d'ITP, no és d'impost de transmissions patrimonials. Com
em pot dur vostè aquí una esmena dient que ho ha consultat
amb catedràtic i no sé què més, dient que ens modifica l'ITP
si realment està modificant l'IVA?, està modificant l'IVA,
no l'ITP! Com que no?, jo li estic demostrant. Vostè em diu
que la transmissió d'un immoble afecte a activitat
econòmica o agrària el davalla a l'1%. No pot!, això és
IVA!; és que no pot, encara que vulgui.
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Gestió tributària. És impossible, per molt que vostè digui, és
impossible que puguem saber realment el nivell d'informació
suficient per saber quan és primera residència o no és primera
residència. I després el que realment no ha entès, perquè jo crec
que té un bullit mental, Sr. Sampol, en aquest tema, el que
realment no ha entès és allò de la rehabilitació i allò del nou
habitatge; això sí que no ho ha entès gens. Li repetesc per si li
interessa i perquè ho va dir el president Matas, efectivament, al
Club DM: quan és rehabilitació, quan és rehabilitació, quan és
un immoble ja usat, sí que efectivament és ITP i sí que
efectivament, segons vostè diu aquí, aniria al 12%, 4.3, aniria
al 12%; vostè estaria desincentivant la rehabilitació, vostè
aniria a desincentivar el que vostè diu que vol fer, ho du al
12%, la residència d'un bé ja usat. En canvi la nova, que és la
que vostè vol desfavorir, va sempre per IVA i anirà al 7% i serà
més barat comprar habitatge nou que usat, amb la qual cosa -li
agradi o no li agradi- amb la seva esmena, que tributa el 7% la
nova i el 12% la vella, estarà desincentivant la rehabilitació.

O sigui, Sr. Sampol, jo li recomanaria de veres, i li dic
sincerament en vistes a una reflexió pausada d'aquesta esmena,
que la retiri perquè realment va completament en contra,
primer, de l'ordenament jurídic i, segon, d'allò que vostè
realment persegueix. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Arribats a aquest punt, se suspèn la sessió
que recomençarà a les 22,30.

Record a totes les senyores i els senyors diputats que aquí a
baix hi ha preparat un tentempié, que es diu.

EL SR. PRESIDENT:

Bon vespre, senyores i senyors diputats, vagin ocupant, per
favor, els seus escons, i continuarem amb aquest debat.
Correspon ara el quart debat, des de la disposició transitòria
primera a la disposició transitòria 14 del dictamen. 

Per defensar l'esmena 1260 que manté el Grup Parlamentari
Mixt, signada per la portaveu titular..., defensarà les dues
conjuntament? Idò per defensar les dues esmenes que manté el
Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el seu portaveu Sr.
Balanzat. Per a la defensa de les dues té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, les dues esmenes que el Grup
Mixt té en aquest bloc d'esmenes, que van en el mateix sentit,
fan referència a la disposició transitòria sisena que nosaltres
pensam que és un dels articles més vergonyosos d'aquesta llei,
un dels articles més vergonyosos d'aquesta llei perquè, si abans
parlàvem d'excepcions, abans parlàvem que aquesta llei es fa
per afavorir alguns o molts dels amics del Partit Popular i dels
amics del president Matas, etc., aquí és on veim claríssimament
que és un article fet -com abans també es comentava- una mica
a la carta. 

Això ja és el súmmum de les excepcions, el súmmum de
les excepcions. Dins el primer bloc d'aquest article n'hi ha
alguna que probablement es pot salvar, però especialment
el que és el segon apartat d'aquest article realment -Parc Bit,
port de Ciutadella, etc., etc.- són tota una sèrie d'excepcions
que nosaltres pensam que provoquen una perversió total del
que són o haurien de ser els objectius d'aquestes Directrius
d'Ordenació Territorial i que deixen totalment descafeïnades
aquestes directrius. És per això que es demana l'eliminació
total d'aquesta disposició transitòria sisena.

Per tant, queden defensades ja aquestes dues esmenes: la
de Els Verds, que demana la supressió total de la disposició
transitòria, i la de Unió Mallorquina que proposa la
supressió de la segona part d'aquesta disposició transitòria
sisena. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar les vuit esmenes i el vot
particular que manté el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears té la paraula el seu portaveu Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Bé, després de sopar com he sopat
tenc poques ganes de batalla, però faré un esforç per
defensar tan dignament com sigui possible les esmenes
d'aquest quart debat. 

La primera és de supressió de la disposició transitòria
tercera en la mesura que ens sembla realment negatiu que el
Govern pugui ordenar, mitjançant un únic pla d'ordenació
del medi natural, diverses àrees d'especial protecció abans
del pla territorial parcial. Això vol dir beneir la negligència
del Govern en el compliment dels deures que li imposava la
Llei d'espais naturals i obrir la possibilitat de liquidar
aquesta qüestió, amb un únic pla d'ordenació del medi
natural, tot allò que la mateixa llei del 91 preveia.

La segona de les esmenes afecta la disposició transitòria
quarta, és a dir, aquella disposició transitòria que afecta els
creixements provisionals fins que s'aprovin els plans
territorials parcials, i naturalment suprimeix o elimina
aquesta possibilitat de creixements provisionals fins
l'aprovació del pla territorial parcial els sòls turístics o
mixtos, mixtos en el sentit de residencial i turístic, per
coherència, lògicament, amb tot allò que hem defensat
abans de no voler més consum de territori per a la seva
utilització de caràcter turístic. 
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Quant a la resta del sòl, és a dir, el que seria el sòl
estrictament residencial, el que proposam a les esmenes 1339
i 1340 és simplement una minva dels percentatges de
creixement provisional. Nosaltres tenim dubtes, tenim inquietud
respecte a la implementació real de les DOT dins els plans
territorials parcials i, més enllà d'això, de la implementació dels
plans territorials parcials al planejament municipal. Ens fa
l'efecte que tota la possible càrrega política de les DOT, que en
el text actual és poca i en amb un altre text podria ser major,
amb tot aquest procés es perdrà per les bardisses i, en
definitiva, arribarà molt poca cosa al que és ordenament
municipal efectiu, i tota aquesta possibilitat de transitorietats,
de creixements provisionals fins a l'aprovació dels plans
territorials parcials, ens sembla que és simplement el canal per
fer més acceptable aquests retards en la materialització
d'aquestes disposicions en el planejament municipal.

Una prova molt clara de tot això és aquest apartat 2 de la
disposició transitòria quarta, que la veritat és que convidam
realment el Partit Popular a revisar-la, és a dir, establir uns
percentatges de creixement possibles fins a l'aprovació del pla
territorial parcial per, a continuació, dir que per causes
excepcionals expressades a la memòria que ha de presentar el
Govern, aquest, el Govern, podrà aprovar modificacions a allò
que s'acaba d'aprovar de limitacions de percentatge de
creixement per causes excepcionals expressades a la memòria
o per altres justificades, és a dir, per allò que sigui, vaja, per
allò que sigui, que per allò que vulgui el Consell de Govern es
pugui excepcionar i es pugui modificar el que estableix l'apartat
primer de la disposició transitòria quarta, la veritat és que sona
rotundament a presa de pèl. Com a mínim, si s'ha de deixar en
mans del Govern una cosa tan sensible com aquesta, que ja és
deixar i que nosaltres no hi estaríem d'acord, com a mínim
donem-li unes raons, donem-li unes causes, donem-li uns
criteris, però no, no, no criteris, ni causes, ni condicionaments,
el que el Govern trobi justificat, és a dir, qualsevol cosa,
qualsevol cosa.

Efectivament, això no és urbanisme a la carta, però és obrir
la porta, naturalment, a l'urbanisme a la carta per part del
Govern just a partir de l'aprovació de les DOT.

A la disposició transitòria quarta, també, a l'apartat tercer,
hi ha una excepció a una excepció, que ja la cosa comença a ser
viciosa i sofisticada. Si la disposició transitòria sisena ja és una
disposició tota d'excepcions a les possibles desclassificacions,
la disposició transitòria quarta així mateix vol que aquestes
excepcions contemplades a la disposició transitòria sisena
siguin excepcionals i quedin exceptuades dels creixements
provisionals abans del PTP que preveu la disposició transitòria
quarta, és a dir, que aquí les excepcions ja ens dibuixen
arabescos davant la cara i la veritat és que són difícils de seguir.
Per tant, aquest apartat 2 i aquest apartat 3 de la disposició
transitòria quarta el millor que poden fer és desaparèixer del
text de les DOT.

A la disposició transitòria sisena, la que acab d'esmentar,
el que proposam és que desaparegui sense més protocol. És
tota una disposició d'excepcions, excepcions a la
desclassificació en la mesura que correspongui el projecte,
en definitiva, a hotels de luxe que compleixin determinades
característiques i s'ajustin els seus projectes a determinats
procediments, i després tot un rosari de coses; jo supòs que
això ja és urbanisme a la carta en la seva màxima expressió
que diu: "Bé, nous nuclis de població no, però el Parc Bit,
home!, el Parc Bit sí perquè el Parc Bit és cosa nostra". El
port de Ciutadella amb nom i llinatges. El municipi de
Campos amb nom i llinatges; no se sap exactament per què
ni per què no, perquè en definitiva les característiques que
té el municipi de Campos les tenen altres municipis de
Mallorca i de les Illes Balears, exactament amb la mateixa
intensitat. I finalment ja una altra que ens obre el camí a
exceptuar també de les desclassificacions aquells terrenys
que tenguin pla parcial aprovat definitivament i s'hi hagin
realitzat obres d'urbanització. Clar, no diuen que tenguin
projecte d'urbanització, aquí passam directament del pla
parcial aprovat definitivament a la consideració d'un fet
material, que és la realització d'unes determinades obres i
tira milles, això ja és suficient per exceptuar-los de la
desclassificació.

La disposició transitòria desena té, com altres
disposicions de la llei, la voluntat expressa de facilitar
l'extensió i la intensitat de l'ús turístic de la Serra de
Tramuntana, abans, naturalment, dels necessaris plans
d'ordenació i de les necessàries figures d'ordenació
territorial que haurien de regular en qualsevol cas aquest
tema i, per tant, proposam la seva desaparició. 

I finalment mantenim un vot particular a la disposició
transitòria setena que, molt misteriosament, fa desaparèixer
una part del text primitiu on es feia referència als terrenys
la classificació dels quals quedi suspesa per aplicació
d'aquesta llei. Allò de "per aplicació d'aquesta llei" i a
continuació, fins al final, queda suprimit. A nosaltres ens
agradaria que el Sr. Flaquer ens donàs una explicació
satisfactòria d'aquesta supressió d'aquesta esmena que en el
seu moment varen presentar in voce per suprimir la part final
de la disposició transitòria setena, perquè si no ens haurem
d'apuntar a la interpretació del fet que això, de qualque
manera, ens anuncia les dificultats, ens anuncia les
imprecisions en què cauran les suposades desclassificacions
automàtiques que teòricament s'han de derivar d'aquesta llei.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar les 17 esmenes
i dos vots particulars que manté el Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
la disposició transitòria segona, considerant que mentre no hi
hagi un pla de transports allò adequat seria no permetre la
implementació d'autopistes, de nous ports esportius ni de noves
pistes aeroportuàries, creim que és el Pla de transport el que
hauria d'avaluar tot això. 

Però crec que el gruix d'aquest debat, evidentment, va
damunt les excepcions i aquí ens centrarem. Com que hem
començat un poc el debat al revés, ara veurem realment la
seqüència real d'aquestes directrius. 

La disposició transitòria setena pretén garantir que no
s'ultrapassin els percentatges -sembla- d'increment de sòl apte
per a la urbanització fins que s'aprovin els plans territorials
parcials. Dóna per això un termini als ajuntaments, un termini
de sis mesos, perquè diguin quins volen salvar. Però aquí hi ha
una sèrie d'interrogants, una sèrie de conseqüències que
nosaltres trobam indesitjables i que pretenem resoldre amb
sengles esmenes. En primer lloc, què passa mentre els
ajuntaments no contestin?, i pensem que els ajuntaments poden
no contestar mai o, com a mínim, no fer-ho en el termini que
se'ls dóna. Idò passa que els promotors podran continuar instant
la tramitació dels respectius expedients d'acord amb les
condicions de la disposició transitòria quarta, que ja
estudiarem.

En el nostre grup no ens sembla raonable que, per tant, el
promotor més diligent, el més ràpid, sigui el que consolidi uns
drets que no ha previst o que no és l'ajuntament el que els ha
avaluat en vista dels interessos municipals ni en vistes dels
interessos generals del país. Creim que correm un perill
innecessari i que allò correcte seria suspendre, mantenir la
suspensió de la Llei de mesures cautelars i suspendre durant
aquests sis mesos perquè l'ajuntament ens doni aquest parer, i
si l'ajuntaments no el dóna, doncs senzillament prendre les
decisions escaients, però sempre des d'una visió d'interès
general i no deixant que mentrestant segueixi la tramitació
ordinària que pretén la disposició transitòria quarta, perquè
recordem que si compleix l'ajuntament en termini, després
tanmateix el Govern ha de resoldre, se suposa que ha de
resoldre escoltant, avaluant el parer, evacuant informes i, per
tant, no poden ser sis mesos, tampoc. Si, a més, ha de ser amb
la diligència a què fins ara ens té avesats el Partit Popular en
tota mena de tramitacions d'ordenació del territori, Déu ens en
guard que siguin els responsables d'aquí a sis mesos: la veritat
és que això es pot allargar sine die. Per tant, tota la transitorietat
es basarà damunt la transitòria quarta i res damunt al setena,
que nosaltres com a mínim allò que pretén ens sembla més
racional.

En el segon punt la disposició transitòria diu que els
ajuntaments podran demanar que mantenguin, -mantenguin-
mantenguin la seva condició d'urbanitzables els terrenys que
havien estat afectats, afectats, per la disposició addicional
dotzena. Nosaltres pensàvem que havien quedat
desclassificats automàticament; no afectats, desclassificats
automàticament, convertits en rústics. Com pot mantenir
una condició que ja s'ha perdut? Pensam que si després
l'ajuntament evidentment els vol recuperar no hi ha cap
impediment perquè els recuperi, no hi ha cap impediment,
però s'han de basar en la disposició transitòria quarta i en les
tramitacions que s'escaiguin per adaptar-se a les DOT
perquè, si no, vegem, quina és la diferència entre els
urbanitzables que es desclassifiquen -per dir-ho així- i els
que no?, quina diferència hi ha? Com bé reconeix -a mitges-
el Sr. Flaquer, cap ni una, cap ni una. Els punts 1, 3 i 4 de la
disposició addicional dotzena són un bluf, són un bluf, es
poden recuperar, ho podrà fer o no l'ajuntament, ben igual
que els no afectats. Per tant, creim que els haurien d'haver
donat un plus perquè, si no..., si allò important és el 33 i allò
important és la transitòria quarta, a què vénen l'addicional
dotzena i la transitòria setena? Creim que era molt més
correcte el plantejament que nosaltres feim a les nostres
esmenes i, per tant, la seqüència queda molt més ben
lligada.

Jo crec que és simptomàtica aquesta esmena in voce
presentada pel Partit Popular de fer desaparèixer la menció
"desclassificació automàtica" de la disposició transitòria
setena. Efectivament, convenia que no es repetís molt, no
fos que qualcú s'ho cregués, que eren rústics: no són rústics,
no sabrem què són fins que passin un grapat de mesos.

En tercer lloc hem de destacar que, d'acord amb aquesta
disposició transitòria, l'ajuntament proposa però és el
Govern que disposa, un govern que no té competències
urbanístiques; no té competències urbanístiques, el Govern,
estan transferides als consells insulars, però aquí es
recuperen. Novament ens trobam davant l'exercici de
l'antiinsularisme que caracteritza aquestes directrius. Jo vull
que quedi ben clar que nosaltres, el respecte a aquest
parlament i a aquesta cambra, el tenim absolut: tot el que
digui la llei triada en aquest màxim òrgan de sobirania, ho
acatam, creim que és l'òrgan on es poden decidir les grans
decisions balears, però després, aquest marc, l'ha d'executar
l'executiu que tengui atribuïdes les competències, i en
urbanisme són els consells insulars i no el Govern. Per tant,
el marc, el dibuixa aquesta cambra però després no el
concreta el Govern balear, el concreta cada consell insular
en el seu abast respectiu.
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Per últim demanam que la llei tanqui el cercle i encarregui
als PTP, que després d'aquesta suspensió, després d'haver dit el
Govern -nosaltres deim els consells insulars- quins són els que
es poden tramitar, que els PTP diguin quins es desclassifiquen,
i no esperem que siguin les revisions municipals. Tanmateix, si
hem d'haver acomplert el límit de l'article 33, és el moment de
fer-ho. Per tant, aquest seria el moment i deixaríem de provocar
inseguretat jurídica. També hem traslladat a aquest punt
l'obligació d'indemnitzar per part del Govern que, evidentment,
evidentment, deslliuram absolutament d'aquests processos de
conciliació de nova planta que es creen en aquesta llei.

Entrant a les esmenes de la disposició transitòria quarta, no
vull estar de dir que el primer punt d'aquesta transitòria quarta
és, per a nosaltres, el gran punt d'aquesta llei i que si el
poguéssim votar per separat seria probablement l'únic punt
d'aquesta llei que votaríem a favor, i el votaríem, a més, de cor.
Tant de bo es traslladàs a l'articulat, tant de bo es traslladàs a
l'articulat, perquè aquest punt ens agrada. Llàstima que els
punts 2 i 3 de la transitòria quarta el buidin i el deixin sense
contingut. Per tant, votarem en contra de la transitòria quarta si
la deixen talment. És exactament l'al•legoria d'aquesta llei:
article primer de la llei, es protegeix el territori; article segon,
era broma, no es prenguin seriosament l'article primer.

Per paga anam a veure com és que es desdibuixa aquesta
llei. D'entrada, perquè el Govern balear necessita sempre fer
excepcions puntuals, excepcions a aquell que toca a la porta del
Consolat, perquè, si no, podria tenir una norma objectiva, una
norma objectiva que s'hagués de complir sense que ningú no
demanàs excepcions individualitzades, i això repugna la
mentalitat del Partit Popular. Per tant, necessita que el Govern
balear pugui crear excepcions cas per cas. Això és al que se li
diu urbanisme no a la carta, urbanisme de caràcter general, el
que toca a la porta el podem excloure però això no és de
caràcter general. I, per paga, per paga, aquestes excepcions, les
torna a donar el Govern i no el Consell Insular quan, al cap i a
la fi, les competències urbanístiques no són del Govern balear,
les competències urbanístiques estan transferides o hi estaven,
abans d'aquesta llei.

La veritat és que si no aplicaven aquesta tècnica haurien de
posar més transitòries que no versets té el Deuteronomi, perquè
en cada cas han de preveure l'excepció; com que en aquest cas
en tenen una de caràcter general ja no caldrà.

A la disposició transitòria sisena hi ha concentrades tot un
seguit d'excepcions a l'aplicació de les Directrius. En el primer
apartat, de caràcter general, estableix també que els
ajuntaments podran demanar que determinats indrets quedin
exclosos de l'abast de les Directrius. Tornam a dubtar si s'ha
produït cap desclassificació automàtica, perquè resulta que
l'ajuntament pot demanar que un indret que teòricament és
rústic sigui urbanitzable, això sense informació pública, sense
cap tràmit dels procediments previstos per deixar que un sòl
rústic esdevengui urbanitzable. Per paga tampoc no hi ha cap
límit de temps; quan és que l'ajuntament podrà elevar aquesta
sol•licitud? No ho diu enlloc; fins i tot després del PTP?, és a
dir, és impossible saber què s'ha desclassificat a través de la
disposició addicional dotzena quan no sabem fins a quan
l'ajuntament pot demanar que no li sigui d'aplicació. És
realment un supòsit, per al nostre grup, absurd. I una altra
vegada més és el Govern el que dóna l'excepció, quan les
competències urbanístiques estan -o estaven- transferides als
consells insulars.

N'hi havia que demanaven que no hi hagués doble llista,
no fos cosa que els consellers insulars oblidassin els
consells i només fossin diputats. La veritat és que no sé si
s'hagués pogut practicar més antiinsularisme del que està
practicant tots aquests anys en aquesta cambra amb una
doble llista. Més jo estic convençut que no, com a màxim
igual.

Els dos primers punts del segon apartat, que són
excepcions... a la carta no, perquè pel que es veu no són a la
carta, ja ens diran què vol dir, com són les excepcions, però
les cita. Un és el Parc Bit, on el promotor és el mateix
govern. Ja hem dit en distintes ocasions que polígons
quaternaris sempre, necessitat d'urbanitzacions per donar-
los cobertura no; és més, gent amb capital, amb una
capacitat econòmica, és una capacitat estratègica per
regenerar nuclis existents a Palma, a Bunyola, a Inca, si
s'hagués fet a l'interior de Mallorca, i no necessàriament
se'ls ha de tenir a un gueto, separats del món; no cal, no cal,
no cal. I, és més, una vegada algú del Parc Bit hagi adquirit
uns terrenys, evidentment, per dret de propietat els podrà
transferir a qui vulgui, tengui o no relacions amb el polígon
telemàtic, i tots sabem que tot el que en aquest moment
s'ofereix té una demanda. Sobre el port de Ciutadella
tampoc no compartim que l'ampliació d'un port hagi de
menester una urbanització de 5.000 habitants. Si s'ha
d'ampliar el port s'amplia el port, però més ampliacions,
doncs no cal, no cal.

I el tercer punt d'aquest apartat és l'urbanisme objectiu
entès a la manera del Partit Popular, és a dir, els nuclis
aïllats de Campos, però només un, però que... Diguin el
camp de polo, ho posin per escrit i, com a mínim, ens
deixam estar de circumloquis, la veritat, perquè haver de dir
com està redactat, amb aquestes frases i aquestes maneres
d'expressar-ho, la veritat és que ho trobam molt poc net,
molt poc honest davant la redacció. Fins i tot deia
"aprovació iniciats els tràmits", i com que els han telefonat
i els han dit que estan aprovats provisionalment, vénen tot
cofois a la comissió informativa i canviam la llei per dir
"aprovats provisionalment". La veritat, era més correcte, jo
crec que més elegant posar el nom i per avall, la veritat;
vestir d'objectivitat un supòsit específic, la veritat, no sé
vostès com ho veuen -diguem-ne- de solució elegant a
aquest tema. Aquí l'únic que interessava era sostreure la
suspensió del consell insular, en aquest cas concret, del
camp de polo, perquè tots els altres, totes les altres
urbanitzacions de Campos no és que s'aturin, sinó
senzillament que no formaven part del supòsit de la
disposició addicional dotzena. 

Per cert que l'exposició de motius ens parla d'una
situació catastròfica a Campos basada en el fet que
l'agricultura funciona malament a les Illes Balears, o a
Campos. La veritat és que creim que és molt poc seriós i
que un poble que ha augmentat aquesta setmana passada,
amb quatre urbanitzacions, 5.000 nous habitants al nucli de
sa Ràpita, creim que ben poc necessita aquests -diguem-ne-
estímuls. La veritat és que a Campos no hi ha atur en
aquests nivells catastròfics; aquí sí que es practica el
catastrofisme per part del Partit Popular que apunta aquesta
exposició de motius; té moltes oportunitats, moltes
alternatives el municipi de Campos i tota l'illa de Mallorca
com per no haver de recórrer a ocupar més litoral.
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Però és l'excepció de l'apartat d) del punt segon la que és
d'aplicació als nous nuclis de població i les urbanitzacions de
vorera de mar. És una cirera que acaba de complicar la
interpretació de la disposició addicional dotzena perquè
necessitam interpretar-la per saber quin abast ha tengut una
desclassificació automàtica que ningú no sap quin abast té
perquè, d'entrada, exclou tots els terrenys que disposin de pla
parcial però que hagin començat obres d'urbanització, sense
projecte d'urbanització, s'entén, si no ho posaria, entenem que
ho posaria. Per tant, estam arreglant els papers d'aquelles
urbanitzacions que es varen posar en marxa sense projecte
d'urbanització i en contra del planejament municipal o contra
de l'iter realment establert, o així és com es pot interpretar.
Quan hi havia unes urbanitzacions que ara seria de moment de
poder, com a mínim, recuperar els 100 metres de vorera de mar
que preveia la Llei de costes i que ara estan als 20, la veritat és
que aquestes directrius senzillament les sancionen directament.

La interpretació dels dos supòsits la veritat és que no és gens
fàcil però, vaja, veim possibilitats dels Canons d'Artà, de son
Ferrandell a Valldemossa, però ni el Govern ens dóna cap mena
de clarícia ni ens en donen en ponència i en comissió de la
interpretació d'aquests dos supòsits establerts aquí, que
evidentment serà la jurisprudència que en darrer extrem ens
haurà de dir què signifiquen. Jo estic convençut que a qualcú
devers el Consolat li han dit: "Tranquil, que la disposició
transitòria sisena punt 2.a) o punt 2.d) t'és d'aplicació", però a
nosaltres ningú no ens ha donat clarícia; el que sí veim és que
els consellers continuen tramitant projectes d'urbanització sense
acceptar o sense acatar la suspensió del Consell Insular, senyal
que deuen pensar que no els serà d'aplicació, suposam.

Molt ràpidament sobre els altres punts, perquè ja se'ns
acaba, a la disposició transitòria vuitena no creim adequat que
es doni un tractament urbanístic diferent segons els conreus que
hi hagi a cada territori i que, per tant, es digui quins són els sòls
d'interès agrari segons el conreu agrari que tenen en aquell
moment. Creim que això no és un criteri urbanístic. 

La disposició transitòria desena tampoc no entenem aquesta
manera de concedir llicències d'obra i utilitzacions de turisme
a la Serra de Tramuntana sense les garanties, sense la
tranquil•litat que ens havia d'aportar un pla territorial parcial
que fes de pla especial, molt especialment després de la
sentència de Llucalcari, que ens reforça molt el caràcter
patrimonial i de preservació que té aquell indret.

Sobre les àrees de prevenció o les àrees de reconversió,
perdó, no hi entrarem més. Creim que és descarada aquesta
manera de declarar d'utilitat pública a efectes d'expropiació
forçosa un simple projecte del qual no en sabem cap mena
de tramitació. I un altre dels elements que dóna inseguretat
a la disposició addicional dotzena i a la desclassificació -
recordem-ho- automàtica: s'han de fer les projeccions
ortogonals; fins que no hi hagi projeccions ortogonals no
sabrem quins terrenys s'han desclassificat i, les projeccions
ortogonals, les farà un conseller que tampoc no té
competències urbanístiques modificant el planejament
urbanístic sense informació pública i sense cap tràmit a què
estam avesats els que tenim la perversió de seguir un poquet
el tema urbanístic i les garanties jurídiques de l'administrat;
senzillament una ordre del conseller.

A la disposició transitòria tretze també hi tenim un vot
particular. No l'explicaré per no allargar, i la catorzena ens
sembla que també és la confessió que el Govern no tenia
clars quins eren els supòsits que regulava en el moment
d'aprovar les Directrius, i creim que era el que correcte fer
una gran suspensió, una suspensió que donàs garanties, que
permetés el diàleg, que permetés el consens, que permetés
la reflexió i el debat, que s'havia de prendre fa un parell
d'anys, evidentment, i que després, només després, tenint
totes les dades damunt la taula, prendre les decisions
d'ordenació del territori. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar les 14 esmenes
i vot particular que manté el Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el seu portaveu Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, que aquesta és una llei harmonitzadora,
uniformitzadora, amb una vocació lleugerament jacobina, ja
ho hem dit en unes altres ocasions. La disposició transitòria
tercera n'és un bon exemple. 

Que els plans d'ordenació del medi natural es puguin fer
de manera que acullin diverses àrees naturals tractades de
manera uniforme és una aberració, és una contradicció en
els terminis. Els plans d'ordenació del medi natural, la Llei
d'espais naturals i la Llei d'ordenació territorial de les Illes
Balears, volen que siguin estudis detallats de cada un dels
indrets, de cada un dels espais. Això és la vocació que tenen
com a pla especial que són: estudiar detalladament i
diferenciadament cada un dels espais. Autoritzar el Govern
a ordenar diversos espais naturals en un de sol significa una
hipoteca de cara als desenvolupaments de plans d'ordenació
del medi natural futurs que distorsiona per complet el model
que la Llei d'espais naturals i la Llei d'ordenació del territori
pretenen amb aquesta figura de pla d'ordenació del medi
natural, que era molt prometedora i que poc a poc es va
desvirtuant i buidant de contingut.
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Quant a la disposició transitòria quarta, ja és prou perillós
que una llei proposi excepcions a la carta, com s'ha dit
reiteradament, d'una manera tan genèrica i tan poc justificada
com fa aquesta llei, però que, a més, aquestes excepcions, com
proposa aquesta disposició transitòria, al creixement previsible
en el futur, provisionalment, del 2% del conjunt del sòl urbà
més l'urbanitzable, o el 3% del sòl urbà, que sigui el Govern,
per causes excepcionals, discrecionals, que no s'especifiquen a
la llei, que no tenen cap mena de regulació, això ja és exagerat,
és un excés de discrecionalitat que frega l'arbitrarietat. No té
cap justificació. Ja seria criticable que hi hagués excepcions,
que hi ha aquesta gran quantitat d'excepcions a la mateixa llei,
com perquè, a sobre, li posem una clàusula residual que digui
que per causes excepcionals el Govern podrà excepcionar
d'aquest creixement determinats supòsits. És una
discrecionalitat excessivament perillosa de la qual, naturalment,
proposam la seva supressió.

Tampoc no resulta en absolut convenient que aquestes
excepcions, a més, estiguin primades amb la no inclusió dins el
còmput del creixement, és a dir, no tan sols les excepcionam
sinó que, a més, no computen. Em sembla que resulta una
excepció absolutament desorbitada.

Disposició transitòria sisena dos, no vull reiterar els
arguments dels portaveus que m'han precedit. Pretenem,
lògicament, suprimir les excepcions a la desclassificació
automàtica del Parc Bit, del port de Ciutadella, de Campos, etc.,
etc.

Disposició transitòria setena dos. El Sr. Flaquer, en una
anterior intervenció, ens ha dibuixat un panorama idíl•lic
segons el qual el Govern no recuperava competències
urbanístiques, el Govern estenia una mà generosa de
col•laboració amb els consells insulars per fer accions
conjuntes mitjançant el mecanisme de facultar els consells
insulars a fer una cosa que ara poden fer sense cap facultat per
part del Govern perquè és una competència pròpia, però ell ho
interpretava com un mecanisme generós de cooperació entre el
Govern i els consells insulars. Ara aquí ja no, ara ja aquí no
podrà dir això, Sr. Flaquer, perquè aquí ja cau la careta: el
Govern suspendrà classificació de terrenys. Si la diferència -
aquesta cosa que obsessiona tant els responsables de la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral-
si la diferència entre el que és ordenació del territori i
urbanisme és una frontera absolutament difosa, no és ni una
distinció acadèmica, ni tan sols és una distinció que estigui
recollida a l'Estatut d'Autonomia, on ordenació del territori i
urbanisme van sempre plegats, si ja és una frontera
absolutament difosa, el que sí està clar i ningú no discutirà és
que classificar i desclassificar terrenys és urbanisme. En això
supòs que estaran tots d'acord: classificar terrenys és
urbanisme, pur, dur, simple. Idò aquí tenim el Govern fent
urbanisme pur, dur i simple: el Govern procedirà a la
classificació o desclassificació de terrenys. 

Què fa el Govern fent urbanisme? Què fa el Govern invadint
flagrantment les competències dels consells insulars a través
d'una habilitació legal com aquesta? Aquí no hi ha
col•laboració, no hi ha una mà estesa, no hi ha una
cooperació entre el Govern i els consells insulars, hi ha una
invasió competencial, una recuperació espúria de
competències en el camí contrari al que hauria de dur
aquesta comunitat autònoma de descentralització i de
trasllat de competències als consells insulars.

Disposició transitòria vuitena. Aquí tenim una disposició
que es llegeix així a simple vista i té aparença
proteccionista. Diu: "Declaram àrees d'interès agrari", que
un en principi diu que això de ser cosa important, que això
deu ser una mesura proteccionista; "declaram d'interès
agrari" vol dir que no es podran fer casetes, que no es
podran urbanitzar, no, no això té interès agrari. Idò no:
significa tot el contrari. Les àrees d'interès agrari -article 10
de la llei- són sòl rústic comú, i aquesta disposició
transitòria vuitena agafa ni més ni manco que els 14
municipis del Pla més 4 municipis, que són Muro, Santa
Margalida, Manacor i Felanitx, i els declara íntegrament
àrees d'interès agrari. Per tant, sòl rústic comú. Fins i tot
deixa el dubte sobre què passa amb el sòl protegit dins
aquests municipis; aquesta és una llei posterior, posterior a
la LEN. Què passa amb les ANEI dins aquests municipis
declarades per la Llei d'espais naturals? Què són: àrees
d'interès agrari o ANEI? Aquesta és una llei posterior,
declara la totalitat dels municipis com a àrees d'interès
agrari. Això és una aberració. 

Quins resultats pràctics té això? Ni més ni manco que, a
partir d'ara, aquest sòl rústic comú, uniformitzat, és
susceptible dels processos de depredació urbanística i
edificadora que està sofrint tot el sòl rústic de Mallorca.
Així de simple. Això són tots els efectes que té aquesta
declaració: no cap altra més que, allà on està protegit
d'edificacions, a partir d'ara no hi estarà. Això és tot l'efecte
urbanístic que té aquesta malèvola disposició transitòria, no
en té d'altra. No, no, és que no n'hi ha més!, tota la resta és
literatura, això és l'efecte real que té. És un efecte pervers
que no tan sols no incrementa la protecció sinó al contrari,
desprotegeix, i a través dels mecanismes uniformitzadors i
harmonitzadors que té la pròpia llei impossibilita els
ajuntaments a intentar un nivell de protecció superior al que
atorga aquesta llei. Això és el que passa. Si no, al tiempo,
com diuen.

A la disposició transitòria desena ens trobam una altra
vegada la discrecionalitat administrativa i governamental
per sobre de les lleis i els plans. Diu: "La Conselleria de
Turisme podrà atorgar autoritzacions definitives -no tan sols
provisionals, sinó definitives- a la Serra de Tramuntana fora
d'área del Pla d'ordenació de l'oferta turística -fora d'àrea
Poot- abans del Pla territorial de Mallorca i abans del Pla
d'ordenació del medi natural de la Serra de Tramuntana", és
a dir, aquí ja tenim una conselleria excepcionada del
compliment de les lleis territorials. Per què?, perquè és la
Conselleria de Turisme. Punt. No hi ha cap explicació, no
hi ha cap altra explicació.
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Disposició transitòria dotzena. Es tracta d'aquella disposició
que diu que el conseller d'Ordenació del Territori i Medi
Ambient, per ordre, farà les projeccions ortogonals. Només
m'agradaria que ens contestassin aquesta pregunta: per què?
Estam cansats de sentir l'argumentació que les projeccions
ortogonals són una cosa objectiva i automàtica. Indiscutible,
està claríssim, una projecció ortogonal es pren una esquadra i
un cartabó, es traça la perpendicular a la línia de la costa en un
punt i ja tenim la projecció ortogonal feta. Idò per què s'ha
d'aprovar per ordre del conseller?, i per què s'ha d'aprovar
prescindint els mecanismes habituals de participació i
d'informació pública?, per què es fa una informació pública -
una altra vegada més un procediment excepcional i distint dels
corrents procediments d'urbanisme- on es consulten només els
ajuntaments i els propietaris? I els veïnats no tenen res a dir?,
i els col•lectius ciutadans no tenen res a dir?, i altres
institucions no tenen res a dir? No, només l'ajuntament i els
propietaris. Està claríssima quina és la intenció d'aquesta
disposició transitòria. Estam una altra vegada davant
procediment estranys, excepcionals, que se sobreposen i que
confonen l'ordinari procediment d'ordenació del territori i
urbanisme al qual estam acostumats i, per suposat, sempre en
detriment de la conservació i sempre en detriment de la
participació pública.

La llei consagra un mecanisme que jo crec que ha demostrat
suficientment la seva perversitat i els seus mals efectes, efectes
contraris als pretesos. El Pla d'ordenació de l'oferta turística diu
que mentre els ajuntaments no s'adaptin a aquest pla
d'ordenació de l'oferta turística no es podrà aprovar cap
modificació ni cap revisió de planejament. Això pretén ser,
teòricament, un estímul perquè els municipis accelerin,
impulsin, l'aplicació del seu planejament i la introducció dels
paràmetres que contempla el Pla d'ordenació de l'oferta
turística. Ha passat això? No, ha passat tot el contrari. El que ha
passat és que aquest mecanisme ha impedit que modificacions
més modestes però extraordinàriament útils, extraordinàriament
positives dels planejaments municipals no poguessin ser
tramitades perquè no es tramitaven simultàniament, per
incapacitat tècnica o econòmica o per dificultats de qualsevol
altre tipus dels municipis, per adaptar-se al Poot, i així ens hem
vist obligats, les comissions insulars d'urbanisme s'han vist
obligades a denegar procediments que eren extraordinàriament
positius i que, a més, caminaven en favor de l'aplicació del Pla
d'ordenació de l'oferta turística, simplement pel fet que no
anaven acompanyats de l'adaptació al Poot.

Ara aquesta llei agafa i consagra aquest principi i el
legalitza, perquè la veritat és que aquest principi era de
dubtosa legalitat, perquè el dret a la modificació del
planejament és un dret reconegut per una llei, que és la Llei
del sòl. Els ajuntaments tenen dret a modificar i revisar el
seu planejament, i un decret del Govern, que era el (...),
condicionava aquest dret legal que tenien els ajuntaments a
la revisió del planejament. Era de dubtosa legalitat, almenys
de discutible legalitat. Ara agafam i ho convertim en llei.
Un principi que ha tengut efectes perversos, nocius per al
territori, per a la protecció i per a la racionalitat urbanística,
ara l'elevam a la categoria legal. És un error, és un immens
error. M'agradaria que fos suprimit, encara que, en cas
d'acceptar-se aquesta esmena, tampoc no ho consideraria un
canvi transcendental de les Directrius d'Ordenació del
Territori. Em veig obligat a dir cada vegada això, perquè
cada vegada m'acceptin una esmena supòs que el Sr.
Flaquer espera que toqui les campanes i em mori d'alegria,
i que digui que ha canviat l'horitzó. No, si s'aprova aquesta
esmena no canvia cap horitzó, les DOT continuaran sent
igual de dolentes que fins ara. Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Atesa
ja l'hora, i per intentar resumir un poc les intervencions,
farem una intervenció conjunta als distints grups, perquè
bàsicament entenc jo que s'han referit especialment a tres de
les disposicions transitòries que formen part d'aquest debat,
que són la quarta, la sisena i la setena. Voldria però, abans
de començar aquestes qüestions, aclarir una cosa amb el
representant d'Esquerra Unida. Efectivament parla el
representant d'Esquerra Unida que no comparteix els
increments a compte del 2 o el 3%, en funció de quin sigui
el percentatge de sòl urbà o urbanitzable de cada municipi,
que ells els rebaixaria un poc més; jo ho diria més clar, Sr.
Grosske, diria que vostè aposta per un model completament
distint al d'aquestes directrius, i ho diria de la manera més
clara i més senzilla: vostè aposta per un model de
creixement zero, sense cap tipus d'expectativa de futur,
sense que hi hagi ni tan sols la mínima possibilitat d'un
creixement ordenat i racional, i aquest naturalment no és el
model que aquest govern ha presentat, i en això estam
d'acord, i naturalment no li podrem votar aquestes esmenes,
allà on vostè precisament es dirigeix cap a un horitzó que
nosaltres no compartim de cap de les maneres. Però són
filosofies distintes, que les respectam, però que naturalment
no compartim.
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La disposició transitòria quarta efectivament és la que parla
del creixement a compte, i jo crec que el Sr. Alorda haurà
d'acabar reconsiderant la seva postura, i si escolta bé aquesta
explicació, crec que podrà demanar votació separada d'aquesta
disposició transitòria, i la podrà votar afirmativament. Perquè,
miri, vostès el que han de fer -i els insistesc, i em sap greu
haver-ho de repetir durant tot aquest debat- és intentar llegir
almanco, no fer pressuposicions, llegir almanco el que hi ha
aquí. Es parla d'un increment a compte del 10% de Mallorca,
del 12% de Menorca, i del 10% d'Eivissa. Parlam d'un
increment a compte; la disposició transitòria quarta, punt 1,
parla de l'increment a compte, del creixement a compte del 3%
o el 2%, en funció de quin sigui el sòl urbà i l'urbanitzable. I
allà on posen tot d'un la mosca darrere l'orella és a l'apartat
segon i a l'apartat tercer, perquè els molesta, els sona una mica
estrany que aquí es digui que per causes excepcionals
expressades a la memòria que ha de presentar el Govern al
Parlament de les Illes Balears, o per altres justificades, i a
proposta de la Comissió de coordinació de política territorial,
correspondrà -i aquí els ve la picor- al Consell de Govern
aprovar les modificacions dels percentatges del punt anterior,
de l'anterior, no del 10%, que aquí és on es confonen, no del
10%; el Govern no pot modificar el creixement del 10%, Sr.
Alorda; el Govern el que pot fer és modificar a un municipi
concret i puntual l'increment a compte del 3% o del 2%, però
mai sense passar el 10%; amb la qual cosa, Sr. Alorda, pot
votar tranquil•lament aquesta disposició transitòria, per separat,
perquè li puc assegurar que no li crea cap perjudici ni cap
problema. L'increment és fins al límit del 10%, i per
circumstàncies excepcionals l'increment a compte es podrà
modificar, dins una memòria, justificant, amb un informe de la
Comissió de coordinació de política territorial, etcètera.

I al punt tercer, jo no sé quin problema hi veuen. Què
volen?, que dins l'increment a compte, per exemple, de
l'Ajuntament de Palma, hi vagi el parc Bit? Perquè aquí és el
que estam excepcionant. Aquí deim que els que estan a la
disposició transitòria sisena, punt 2 -parc Bit, Campos, etcètera-
fugen de l'increment a compte. Però és que si nosaltres fixàssim
el parc Bit dins l'increment a compte de l'Ajuntament de Palma,
i què creixeria l'Ajuntament de Palma? Si acaben d'aprovar
vostès un Pla general d'ordenació urbana que li permet un
creixement; i ara li volen llevar? No ho entenc. Jo crec que la
disposició transitòria quarta és claríssima, i és summament
positiva pels efectes d'aquesta llei, està esperant el Pla
territorial parcial que es fixi el límit de creixement de cada
municipi, i li dóna un creixement a compte d'un màxim del 2 o
el 3%, i per causes sempre molt excepcionals es podrà
modificar, no el 10%, el creixement a compte. Vull que quedi
molt clar.

La sisena és tot el capítol d'excepcions. La veritat és que
insistir en justificar les excepcions pot parèixer ja a aquestes
altures del debat una mica absurd. La primera, la turística,
és una aposta per un model turístic de qualitat. Es tracta, jo
crec que ningú pot tenir cap tipus de por, d'una actuació que
impliqui un acord per majoria absoluta del Ple de
l'Ajuntament, que estigui sempre fora dels 500 metres, que
tengui 100 metres quadrats per plaça turística, que
l'edificació s'integri paisatgísticament a l'entorn, i finalment
acord, a més de l'Ajuntament per majoria absoluta, de la
Comissió Insular d'Urbanisme i del Consell de Govern, les
tres administracions competents, d'acord amb un projecte
d'alta qualitat, de 100 metres quadrats per plaça, fora dels
500 metres. Jo a aquesta excepció no hi veig cap problema.
Hi podria haver, Sr. Alorda, en això sí que coincidesc amb
vostè, qualque dubte quant a la recuperació de la condició
d'urbanitzable d'aquests terrenys. Això li puc admetre, però
jo entenc que la desclassificació que ve de la disposició
addicional dotze es pot recuperar davant una circumstància
tan excepcional, amb l'acord de les tres administracions
afectades. Entenem que això és summament positiu i
beneficiós per a les nostres illes, per al turisme que volem
crear de nou, de qualitat; i entenem que és summament
important el manteniment d'aquesta excepció de la
disposició transitòria sisena al seu primer punt.

La segona també supòs que és d'aquelles on vostès veuen
noms i llinatges, però són noms i llinatges coneguts de
tothom: el parc Bit, el port de Ciutadella de Menorca, hi
creim, hi apostam, ho hem dit sempre; el municipi de
Campos, el camp de polo, no l'hem amagat mai, no fa falta
posar-ho, però tampoc ens n'hem amagat, ho hem dit
sempre, hem dit que nosaltres creim que Campos necessita
un creixement futur, un creixement que garanteixi el
possible desenvolupament econòmic, no només del poble
sinó també de la seva gent, que s'ho mereix i ho ha de
menester; i en aquest sentit una oferta turística diferenciada,
especialitzada, que pot servir per a la desestacionalització
del nostre producte turístic, és perfectament compatible amb
aquest model, encara que suposa l'única excepció aïllada,
l'única -en comissió ens varen dir 18 com aquesta, i no és
ver-, l'única excepció aïllada als nuclis que permeten
aquestes Directrius d'Ordenació del Territori. Perquè el
Partit Popular, el Govern en aquest cas, amb aquesta
iniciativa parlamentària, creu en el desenvolupament
necessari i just del municipi de Campos, amb aquesta
excepció concreta i puntual.
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La del punt d) són supòsits, ja hi tornam a posar noms i
llinatges, però són supòsits de plans parcials aprovats
definitivament, allà on hi ha hagut unes obres d'urbanització, i
per garantir que una gent que ja ha fet unes inversions, i que té
unes expectatives, i una certa sensació en aquest moment
d'inseguretat, se'ls pugui garantir l'execució d'aquesta
infraestructura. Però no sé de què se'n riuen, si vostès
proposaven al mes d'octubre dotar de tots aquests serveis, a
qualcuna d'aquestes urbanitzacions que estan criticant. A Son
Ferrandell vostès, el Consell Insular de Mallorca, proposaven
dotar-lo de serveis. A la rèplica els puc treure la portada en
primera plana, de proposar la dotació de serveis d'aquestes
urbanitzacions. Nosaltres aquí feim el mateix, intentam que
aquesta gent no quedi al paire. No intentam res més.

La disposició addicional setena; jo ja la veritat és que tornar
a explicar el joc de les desclassificacions, pot arribar a ser un
poc avorrit i feixuc a aquestes hores. Però miri, Sr. Alorda, no
hi ha cap risc que hi hagi promotors més llests, més ràpids..., no
n'hi ha cap. Des del moment en què s'aprovin aquestes
directrius no hi ha aquest perill, hi ha una desclassificació;
disposició addicional dotze, l'ajuntament comunicarà quins són
aquests terrenys que ells volen computar dins aquest 3 o 2%
inicial. Clar que sí, ho diu la disposició transitòria setena,
número 1; és el que diu, es refereix a la disposició transitòria
quarta, al creixement a compte, al 2 i al 3%, sempre quedant a
fora -torn a insistir- els nuclis aïllats, que no poden entrar mai
per aquesta finestra, mai, ni els 500 metres, que queden
completament al marge, llevat, això sí, del municipi de
Campos, l'excepció concreta del polo.

Què passarà? Els ajuntaments comunicaran en el termini de
sis mesos quins són els terrenys, però pot passar que un
ajuntament no vulgui crear nous polígons. Pot passar
perfectament que un ajuntament no vulgui crear i dibuixar en
el seu planejament un nou polígon, i podrà voler que qualcun
d'aquells que han quedat desclassificats siguin els que puguin
entrar dins aquest percentatge, i per això poden mantenir-la,
poden recuperar-la a través d'aquesta disposició transitòria. Per
què hem de forçar l'Ajuntament, tenint uns urbanitzables ja
creats, que han quedat desclassificats, a crear-ne de nous? Per
què no pot recuperar aquests? No entenem el perquè. Al final
l'important, i estic cansat de repetir-ho durant tot aquest debat,
no és quins terrenys queden o no desclassificats; l'important són
dues coses: una, que hi queden sempre a fora els nuclis aïllats
i els 500 metres, això és l'important, punt número 1; i el punt
número 2 -que això no ho diuen mai, mai, i ho torn a repetir-,
el 10%. El límit del creixement del 10% és l'important. Que té
més que el 10% sigui amb uns terrenys que han recuperat una
condició que havien perdut, o amb uns altres nous que creï
l'ajuntament? Ho deixam a l'autonomia municipal, que sigui
cadascun dels ajuntaments el que comuniqui al Govern quins
són els que vol que quedin suspesos i quins són els que vol
recuperar, perquè efectivament puguin tenir aquest
desplegament urbanístic dins el 10%.

I miri, Sr. Quetglas, jo no voldria entrar aquí, per acabar, en
una disquisició -ja a aquestes hores més teòrica que una altra
cosa- sobre si el Govern té competències o no per fer aquestes
desclassificacions. Jo em permetria dir-li, o almanco fer-li una
matisació una mica tècnica: El dia que aprovem això, demà si
Déu vol, no és el Govern que desclassifica, en això vostè està
equivocat, és una llei del Parlament que desclassifica. Perdoni,
el que està desclassificant no és el Govern, és una llei que
aprovarem demà, esperem, amb els vots d'aquesta cambra. I no
vol vostè més competència que el Parlament per desclassificar?
Conceb una instància superior que el Parlament per
desclassificar? Jo crec, Sr. Quetglas, que discutir en aquests
moments la possibilitat que aquestes directrius desclassifiquen,
quan vostès fa mesos i anys que estan reclamant aquestes
actuacions al Govern balear, es una actuació summament
hipòcrita. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Torn de rèplica. Per Esquerra
Unida de les Illes Balears té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Flaquer, la veritat és
que no sé com té humor en aquestes hores de provocar-me.
Això ja és una mica, no sé si de sadisme o de masoquisme,
o de les dues coses. Vostè en les seves intervencions
manipula sistemàticament les nostres posicions, no sé per
què, no quin plaer hi pot trobar. Vostè em diu: "no trob cap
distinció" -ho ha dit aquí, està en el Diari de sessions- "no
trob cap distinció ni diferència entre la seva posició sobre
els habitatges en sòl rústic i la nostra". "Nosaltres estam pels
14.000 metres" ha dit vostè, i no s'ha assabentat de quina és
la nostra esmena?, encara no ho sap a aquestes altures?, ja
ho sap tothom. Assabenti-se'n, per favor.

Després ha dit una cosa, que jo li he hagut de dir que
mentia vostè a la Cambra. Ja comprenc que comença a
convertir-se en un costum per part del Govern i del grup
parlamentari que el sustenta. Vostè ha sortit, i també està al
Diari de sessions, a dir que "bé, i què em diuen d'oferta
turística i el seu increment quantitatiu? Si aquí a partir d'ara
per fer una plaça n'hem de suprimir una altra". I això no és
ver, Sr. Flaquer; i ho ha dit vostè, està en el Diari de
sessions. I ara, no sé si perquè s'avorreix o què, diu "Vostès
demanen un creixement a compte menys important fins al
Pla territorial parcial, però en realitat, digui-ho clarament,
vostè el que vol és un creixement zero, sense futur". I per
què? Si volguéssim un creixement zero, Sr. Flaquer, ja li
explicaríem. Nosaltres no tenim pèls a la llengua. Ja li
diríem, si volguéssim un creixement zero, però és que no és
el cas. Jo ja li he explicat el que nosaltres volem. Nosaltres
el que no volem és creixement de la destrucció del territori
per incrementar l'oferta turística. No volem globalment
considerat incrementar quantitativament l'oferta turística. I
aquí rau el bessó del model de desenvolupament, perquè els
nostres problemes no vénen ni del sòl industrial, ni vénen
del sòl de primera residència; vénen d'aquí, del fet que
tenim una demanda infinita de sòl i d'oferta turística, de sòl,
no de sol de la platja, de sòl, de consum de territori per a
oferta turística. Tenim una demanda infinita, i si no ho
modulam, si no estroncam aquesta qüestió anam
efectivament a un escenari realment perniciós des del punt
de vista mediambiental i des del punt de vista econòmic.
Però això no és estar pel creixement zero. Nosaltres en el
tema del sòl residencial -també ho he dit en aquesta tribuna-
no tenim cap problema ni un, en fer habitatges socials, en
satisfer la demanda, i en el sòl industrial el que faci falta.
Tan de bo la nostra indústria fos capaç de desenvolupar-se,
tant de bo aquest règim especial de Balears fos capaç de
permetre a les nostres indústries tenir un nivell de
competitivitat suficient com per desenvolupar-se a les
nostres illes, que no és el cas, perquè el Partit Popular a
nivell d'Estat no ho ha permès.
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Per tant, en definitiva, jo estic d'acord, vostè no té les
nostres posicions, però no perdi el temps manipulant les
nostres, es limiti a discutir-les, digui que no hi està d'acord,
però no ens faci entrar en aquest tipus de debat, que jo crec que
són una mica lamentables. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc reconèixer la
diferència del que donam importància el nostre grup respecte
del Partit Popular. Nosaltres donam importància que es
desclassifiqui realment terreny, que es desclassifiqui ja; i no ens
fiam en absolut, i basta veure la història urbanística del Partit
Popular per confiar que amb una altra majoria no canviïn tot el
que hagin de canviar perquè es puga fer qualsevol altra mena de
desplegaments. Ara avui tenim una oportunitat, i avui la volem
aprofitar. No em parli d'aquí a deu anys, jo li parl d'avui, i demà
si Déu vol, tenen l'oportunitat de canviar moltes de coses, i en
primer lloc respectar la voluntat de preservació territorial del
Consell Insular de Mallorca.

Em diu que no hi ha cap perill que els promotors més ràpids
siguin els que consolidin el percentatge, i jo li repetesc que sí.
Si no hi ha una suspensió i s'aixeca la suspensió que tenia
establerta la Llei de mesures cautelars, els que no estiguin
afectats per la disposició addicional dotzena continuaran
tramitant els projectes d'urbanització. I dale amb el 10%! Jo ja
no li parl ni del 10%, Sr. Flaquer, li parl del 2 i el 3; jo encara
li parl de la quarta, i vostè ja se'n va al 33. Estic dient que tots
els que no estiguin afectats per la disposició addicional dotzena
podran tramitar davant les comissions insulars d'urbanisme tots
els tràmits, i si no superen el 2 o el 3% se'ls haurà de donar el
sí, i quan arribi a l'ajuntament amb els sis mesos, tota aquesta
història ja haurà desaparegut, tot aquesta oportunitat ja haurà
desaparegut. Fins i tot un ajuntament diligent, que ara volgués
dir quins són els que vol salvar, no podria passar per davant la
diligència d'algun dels urbanitzadors que dugués la tramitació
cap endavant, no els afectats per la disposició addicional
dotzena, l'única virtualitat que en aquest moment li veim. I estic
d'acord amb vostè que tal vegada és bo salvar algun d'aquests
plans parcials abans que d'altres. Per tant, demanam téntol,
suspensió, l'ajuntament que ho demani, ho revisam, deim quins
sí i quins no, d'acord amb la disposició transitòria quarta, ja li
record, el primer apartat, que és el que ens agrada, i llavors
continuam, i arriba el PTP i el seu famós 10%, que jo ja li he
alabat, i li he dit per tot allà on es perdia, per la quantitat de
bardisses que es perdia aquest 10%, i que era insuficient,
perquè ja n'hi ha massa.

Per què estam en contra d'aquestes excepcions que es
dóna el Govern? I una primera qüestió que vostè ha
contestat d'una manera grollera al Sr. Quetglas. Aquest
parlament aprova una llei, li hem dit que respectam
escrupolosament el que digui aquesta llei, és l'òrgan de
sobirania; i pareix que algunes coses les desclassifica, però
llavors autoritza el Govern a dir que no. No és que aquest
llei digui que no, és que autoritza el Govern a dir que no.
Això és el que criticam. No deim que aquesta llei no puga
tenir matèria urbanística, clar que sí; la matèria urbanística
és pròpia de l'Estatut d'Autonomia, és pròpia del país, i
aquest és el màxim òrgan de sobirania del país, el Govern
balear no, el Parlament; el Govern balear no, Sr. Flaquer, i
aquí el que fa aquesta llei és que totes les excepcions, de la
quarta, de la sisena, de la setena, les dóna al Govern balear;
i això és el que no és de rebut, i que això és una distorsió del
repartiment competencial, una distorsió absolutament
perversa i antiinsularista, i amb la qual nosaltres no estam
en absolut d'acord.

Després em diu que no s'han amagat que en el tercer
punt de la sisena es referia a Campos. Idò ho posin, perquè
el redactat, jo no li llegiré, però és d'un enrevessat; l'altre
diu "parc Bit, port de Ciutadella", i la tercera, no li llegiré la
mitja dotzena de frases que diu per dir quin és; ho digui. Jo
crec que és molt més honest i molt més clar.

I del punt d), a la fi almenys n'ha anomenat un, Son
Ferrandell, a la fi n'ha anomenat un. Nosaltres també ho
havíem dit, i fins ara ens han dit que no, que deien que no,
que allò era...; i vostè em diu "no, una gent que ha fet unes
despeses. És ver que tal vegada no són del tot legals, que no
hi havia projecte d'urbanització, però ha fet unes despeses;
i clar, i tenim la Sra. Estaràs a més preocupada; i clar, a això
s'ha de trobar una solució". És que tenim unes illes a mida
humana, Sr. Flaquer'; és molt bo de fer damunt un plànol
saber on afecta una norma. Són vostès que no ho volen dir,
bé, a l'oposició i al Parlament; a segons qui ja li deuen haver
dit que dormi tranquil. Com a mínim ara ens ha sortit el Sr.
Skase, i ja en coneixem un. Ho veurem, com s'interpretarà
aquest punt d). Estam esfereïts si hagués d'aplicar aquestes
directrius els Govern balear, del PP, perquè sabem quin ús
en faria, perquè seria la inèrcia i tota la història que té.
Confiem que no hagi de ser ell, i aleshores tendran una
possibilitat d'èxit aquestes directrius. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Francesc Quetglas, té vostè la paraula.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Flaquer, per reduir la rèplica a
dues qüestions: primera Campos. Miri, a Campos vàrem
mantenir i mantenim aquí al plenari que tots els urbanitzables
de Campos se salven de qualsevol desclassificació a través del
mecanisme combinat de les distintes excepcions de la Llei, i si
vol les hi enumeraré: primera, urbanitzables aïllats. La definició
que fa l'article 32 dels urbanitzables aïllats conté una perversió
molt subtil però molt important, que és que exigeix que els nous
urbanitzables per ser aïllats no estiguin en contacte amb un urbà
o amb un altre urbanitzable o apte per a urbanització; i resulta
que a Campos tots els urbanitzables fan un rosari, que estan en
contacte uns amb els altres. Primera, ja té aquí un bon caramull
d'urbanitzables de Campos que queden excepcionats perquè no
constitueixen nuclis aïllats. Segona, projecció ortogonal de sòl
urbà, agafam el sòl urbà de sa Ràpita, tiram cap enrere, i la
projecció ortogonal dóna molt de si. I si ens en quedava
qualcun a fora, feim la projecció ortogonal del port, i ja els
tenim tots; ni un, ni un queda suspès. Ho defensam i ho
mantenim, i després vostès es permeten la generositat de dir "sí,
els acceptam l'esmena que diu que només s'excepcionaran els
que tenen aprovació provisional". Fixi's si són generosos. No
han resolt res, només li han posat noms i llinatges, efectivament
és el camp de polo. Tots els altres es podran fer, perquè aquesta
és una interpretació que no surt, Sr. Flaquer, ni de la seva
voluntat, ni de la voluntat del Sr. Ramis, ni de les rodes de
premsa. Surt del text de la Llei; perquè el que fan avui, li
repetesc per segona vegada, és un text de llei positiva que diu
el que diu, i no diu el que vostè i el Sr. Ramis diuen que vol dir.
I el que diu excepciona tots els urbanitzables de Campos; ho
vàrem mantenir en comissió, i ho mantenim solemnialment
davant plenari. Si no, li torn a dir per segona vegada, al tiempo.

Disposició transitòria setena 2. No és la Llei la que
desclassifica, ja li ha dit el Sr. Alorda, em reafirm en la seva
argumentació, i li llegesc la disposició transitòria segona 2, allà
on diu "el Govern de les Illes Balears determinarà els terrenys
la classificació dels quals queda suspesa fins que s'aprovi el pla
territorial parcial. Això és fer urbanisme, això és invadir les
competències urbanístiques del Consell; això és una llei que
lleva competències al consell insular, perquè seria molt senzill.
És el Consell Insular qui hauria de fer això, perquè és el Govern
que a més d'això fa altres coses, totes les excepcions que
signifiquen classificació de sòl és el Govern qui les fa, no és el
Consell Insular; per tant no deriva d'una aplicació automàtica
de la desclassificació que estableix la llei, sinó que la llei el que
fa és atribuir al Govern competències que són, que han estat
fins ara dels consells insulars, i això no dic que sigui legítim, ho
pot fer la llei, naturalment que ho pot fer, però és un pas enrere
en el camí lògic d'atribució als consells insulars de les seves
competències en matèria d'urbanisme i ordenació del territori.
Això és tot, és un camí que camina en direcció contrària
d'aquella que vostès diuen defensar segons aquest pseudomodel
que diuen defensar. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió, Sr. Flaquer, té
vostè la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ha
insistit el Sr. Alorda en el fet que no es fia d'allò dels
promotors, etcètera. Jo crec que ja no fa falta tornar a
explicar la qüestió, però li insistesc en el límit del 10%, i en
el fet que la disposició transitòria setena, a l'apartat primer
deixa ben clar que perquè es pugui aplicar la quarta, que és
la que parla d'un creixement a compte, és necessari que hi
hagi la comunicació; si no, el creixement no es pot produir.
La disposició transitòria setena parla perfectament que "als
efectes de complir amb els límits establerts a la disposició
transitòria quarta", al creixement a compte. Naturalment que
aquesta comunicació serà imprescindible; amb la qual cosa
insistim que aquest perill que vostè veu a la disposició
transitòria setena, és que no el veim de cap de les maneres.
I si hi ha una cosa en aquestes directrius que jo li puc
assegurar que no té bardisses, és el 10%, això li puc
assegurar; el 10% sí que no en té. El 10% és immodificable
a Mallorca, el 12 a Menorca, i el 10 a Eivissa i Formentera.
Ja deu veure bardisses per tots els costats, perquè al 10% li
puc assegurar que no hi són.

Miri, Sr. Quetglas i Sr. Alorda, les desclassificacions
d'aquestes directrius són per llei del Parlament. Vostè ho ha
llegit, vostè ha caigut a la seva pròpia trampa, vostè ho ha
llegit: "el Govern de les Illes Balears determinarà els
terrenys la classificació dels quals queda suspesa" suspesa,
no desclassifica el Govern, suspesa, article 9, que faculta el
Govern per suspendre, i vostè ho sap, Sr  Quetglas, la Llei
d'ordenació territorial faculta el Govern per suspendre la
classificació d'uns terrenys, i és el que està permetent la
setena al punt número 2. La veritat és que no veig aquestes
prevencions que tenen vostès a aquestes desclassificacions.
Qui més volen que ho faci?, una llei del Parlament, què més
volen?

Mirin, Son Ferrandell no ho he anomenat jo, Sr. Alorda,
ho han anomenat vostès un parell de vegades, però qui segur
que ho ha anomenat, i que ha proposat finançar la dotació
de serveis és el Consell Insular de Mallorca. "El Consell
propone financiar la dotación de servicios de Son Ferrandell".
Carall. I miri, Sr. Quetglas, Campos. Campos, sí que
m'interessa explicar-ho. Miri, vostès, millor dit nosaltres,
mai no hem dit que les excepcions de Campos permetessin
les 18 urbanitzacions, no ho hem dit mai, això ho diuen
vostès, no és ver? Idò vostè ho diu, molt bé. Sr. Quetglas,
vostè diu mentides, vostè diu mentides, diu falsedats, les
excepcions d'aquesta llei només permeten la urbanització
del polo de Campos, com a nucli aïllat, perquè el que és
nucli aïllat és una excepció, les altres urbanitzacions que es
puguin fer al municipi de Campos no seran 18, no sé quines
seran, seran sempre dins el límit del 10%, dins la regla
general, com pugui fer-ho Calvià o com pugui fer-ho
Marratxí. I miri, Sr. Quetglas, que vostè vengui aquí al
Parlament a citar Campos, a intentar estrangular el
creixement d'un poble com Campos, quan nosaltres veim
aquí "Marratxí se prepara para triplicar su población".
Qualque dia haurem d'esbrinar quins interessos hi ha a
Marratxí. "Calvià es el municipio de la Part Forana donde
más se construyó durante 1998", i Calvià, la presidenta del
Partit Socialista de les Illes Balears, una illa de ciment
incrustada dins Mallorca, que vostè vengui aquí a retreure
Campos... Vergonya, Sr. Quetglas, vergonya. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Acabat aquest debat, passam al darrer, debat número 5, que
va des de la disposició transitòria setze -i es recorda que la
disposició transitòria quinzena ha quedat sense contingut- a la
disposició transitòria número 17, disposició derogatòria, les
disposicions finals primera, segona, annex 1 matriu d'ordenació
del sòl rústic, i l'annex 2 i exposició de motius del dictamen.

Ni el portaveu titular del Grup Mixt, ni tampoc el portaveu
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida mantenen esmenes a
aquest debat número 5. Passam, idò, a les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, que té 13 esmenes i 4
vots particulars. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
A aquest darrer bloc ja poc podrem canviar la fesomia de la
Llei. A la disposició transitòria setzena, però, mantenim un vot
particular perquè creim que el que pretén és crear un setge
contra la potestat de suspendre i modificar les normes
municipals que tenen els consells insulars. En comptes de
reforçar-lo, en comptes de donar plenes garanties jurídiques a
aquest article 51 de la llei del 76 que s'està utilitzant en aquests
moment, creim que el que fa, el que pretén la disposició
transitòria setzena és precisament evitar o fer més difícil
aquesta aplicació. D'entrada no entenem que es vulga dir que hi
hagi d'haver causes o causa manifesta i concreta d'interès
supramunicipal, es podria dir perfectament causes d'interès
supramunicipal. Però, a més, s'insisteix en el fet que aquestes
causes han de respondre a l'esfera de les competències pròpies
de l'Administració insular, quan nosaltres entenem que
l'urbanisme i l'interès general de Mallorca ja forma part
d'aquest interès, i dient interès supramunicipal quedaria
perfectament entès, si no és que es vol anar fitant i es volen
anar trobant mecanismes per limitar aquesta potestat de
suspendre i de fer normes.

La veritat és que des del Grup Nacionalista sempre havíem
pensat, sempre havíem confiat que un parlament, que un
autogovern hagués estat molt més sensible al fet insular, que
hagués donat cobertura i hagués donat responsabilitat als
consells insulars i no que precisament tenguessin més
competències apel•lant normativa estatal que no apel•lant la
normativa pròpia d'aquest país. La veritat és que aquesta
situació de paradoxa no ens pensàvem haver-la de viure.

Com a mínim, nosaltres per mantenir els efectes de la
moratòria del consell i per posar-li menys entrebancs també
defensam un vot particular perquè s'elimini aquesta
apel•lació al consell consultiu perquè la veritat és que,
respecte de les tramitacions en aquest moment en tramitació
-perdonin la redundància- respecte de 76 urbanitzacions
suspeses pel Consell Insular de Mallorca, hi pot haver una
distorsió creada per aquesta pròpia llei. No hi ha dubte que
les disposicions addicionals, les disposicions transitòries
d'aquesta llei han creat un altre corpus, han creat un altre
model molt menys proteccionista del que hi havia fins avui,
que pot dur a una interpretació contrària a la preservació del
territori. És difícil avui treure'n l'abast, però tota la
jurisprudència que s'ha generat a través de l'article 51 ens
donava tota la tranquil•litat respecte de la mesura que des
del Consell Insular de Mallorca es volia prendre i la veritat
és que ara aquest nou marc creat a partir de la disposició
addicional dotzena, creat a través de les transitòries, dóna -i
supòs que vostès precisament per això ho han posat- un món
d'interpretació que pot ser contrari a aquesta mesura insular.
(...) a més es demana un nou tràmit quan realment anirem
disparats quant a tramitació en període preelectoral i amb
uns terminis molt curts per resoldre tant l'aprovació
provisional com l'aprovació definitiva de les normes
subsidiàries que han de substituir els planejaments en aquest
moment vigents.

També demanam la incorporació de dues disposicions
transitòries noves. Una, per fer la mínima en sòl agrari per
a activitats agràries, per a edificis agraris. En aquest
moment no n'hi ha cap; pensem que es pot fer un edifici
agrari en una ANEI amb 1.000 metres quadrats. Això ens
sembla un despropòsit, ens sembla de molt mala gestió, i en
aquest moment, després de les Directrius, és una amenaça
molt més potent perquè si fins ara la Llei del sòl rústic deia
que tots els edificis agraris havien de ser per transformar els
productes de la pròpia finca, aquesta limitació ha
desaparegut, ha desaparegut via DOT. Per tant, ara es podrà
fer un edifici agrari que no necessàriament ha de ser per
dotar o per donar compliment a les explotacions de la pròpia
finca, i no hi ha límit, no hi ha superfície mínima en
parcel•les agràries. Creim que, com a mínim i mentre es fa
una norma pròpia i adequada per a les necessitats agràries,
s'hauria de posar la referida als habitatges unifamiliars.

També, per altra banda, aquesta mateixa amenaça
quedava bastant aturada perquè els planejaments municipals
establien algunes superfícies mínimes, però ara també es
posen entrebancs a aquestes superfícies mínimes posades
pel planejament municipal.
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Per últim, una disposició transitòria que ben bé podria ser
addicional i que pretén aclarir una cosa que hem posat a trenta
esmenes -no a trenta, però a dues com a mínim, o tres- que és
que la protecció ha de ser mínima, mínima, Sr. Flaquer, i no
entenem com vostè s'hi recrea cada vegada perquè vàrem retirar
aquesta esmena de l'article segon perquè la vèiem prou
defensada i prou argumentada a l'article 21 i en altres de la llei.
Ara la recuperam aquí i si vostè realment hi estava d'acord, la
voti, i dirà que les Directrius han de tenir normes mínimes de
protecció que el planejament municipal ha de poder ampliar.

A la disposició derogatòria tenim dues esmenes. Una, que
no es derogui la disposició addicional cinquena de la Llei del
sòl rústic, que limita el creixement de sòls urbans directes, que
passen de rústic a urbans, un supòsit que el Sr. Ramis deia que
era impossible però que resulta que està previst en una norma
que nosaltres veim molt adequada, que és la disposició
addicional cinquena de la Llei del sòl rústic; clar que ens
hagués agradat que la incorporassin al text de les Directrius; ja
que no ho fan, com a mínim la mantenguin perquè creim que
era important.

També demanam que se suprimeixi una llei que hi ha de
promoció d'hotels i de promoció d'oferta complementària en el
sòl rústic, que té un nom un poc estrany que és "Llei de camps
de golf", però que consideram també que és nociva a
l'ordenament jurídic i que ben bé es pot eliminar.

Sobre la matriu, demanam més elements de protecció al sòl
rústic, que no es primi tant el sòl residencial, i cada vegada
també feim vots particulars perquè totes les esmenes que ha
introduït el PP senzillament han estat per augmentar la
qualificació residencial o les possibilitats de construcció dins el
sòl rústic. Bàsicament les nostres esmenes van en la línia
d'incrementar la protecció a les àrees d'interès agrari i a les
àrees de transició, perquè creim que és importantíssim que
aquestes àrees no tenguin ús residencial; sobretot les àrees de
transició està clar que per l'ús estratègic que necessiten, que és
el creixement dels sòls urbans, s'ha d'evitar de totes totes que
mentrestant no creix el sòl urbà no hi hagi edificis que llavors
puguin impedir, puguin dificultar el traçat de carrers, els traçat
de la xarxa viària i de tota mena que els xalets poden dificultar.
Per tant, creim que aquestes àrees d'AT haurien de ser un sòl
rústic protegit, no a nivell mediambiental sinó a nivell
d'estratègia territorial.

I sobre l'exposició de motius, evidentment donaria per a una
intervenció on ens agradaria molt contrastar els dos models
territorials i urbanístics que hi ha en aquesta cambra, però
probablement no és el moment ni l'hora de fer-ho...

(Remor de veus i rialles)

...però realment...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor... Continuï.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...realment totes les normatives urbanístiques que s'han
fet a Europa els darrers quaranta anys destaquen un
concepte: la funció social de la propietat. Reclamen que el
propietari no té dret a edificar, sinó que això és una adhesió
que li dona el pla, és un atorgament que li dóna el pla, i que
aquesta plusvàlua que genera l'edificació s'ha de socialitzar.
Totes les constitucions europees fetes després de la
constitució de Bonn recullen explícitament aquest principi.
Totes les exposicions de motius; la Llei del sòl del 56 se'n
va haver de fer eco, fins i tot en aquell moment. 

Efectivament hi havia un paràgraf que per inèrcia s'havia
traslladat a aquesta exposició de motius, però aquest
element repugna la mentalitat del Partit Popular que,
senzillament, pensa que tothom pot edificar tant com vulgui,
usque inferos..., ex caelum usque inferos, des del cel fins a
l'infern s'ha de poder (...) que es pot edificar absolutament
tot, i a aquell que no es deixa edificar és a qui s'ha de
compensar. Creim que és un gravíssim error i que ens durà
a conseqüències molt nocives de l'ordenació territorial,
especialment a les Illes Balears. Desgraciadament això és el
model del Partit Popular i hi anirà anant a mesura que pugui
com ha fet la llei de n'Aznar, com ho fa aquesta llei de
Directrius, ara expressat ja a l'exposició de motius i que tant
de bo que aquesta davallada, aquesta caiguda en picat que
té el món del planejament i el món de la racionalitat
administrativa que hi va darrere i que hi va lligat, vagi
perdent pes quan el Partit Popular perdi les pròximes
eleccions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar les dues esmenes i quatre
vots particulars que manté el Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, la nostra esmena 1584 pretén la suspensió, la
supressió de les noves dificultat que aquest projecte de llei
posa als consells per desclassificar, un requisit una mica
absurd, difícil d'aplicar i que serà una altra font de conflictes
jurídics, que és que les desclassificacions s'han de fer dins
l'esfera de pròpies competències dels consells. Això és una
cosa molt rara, no se sap exactament què vol dir; requereix
un dictamen del Consell Consultiu i un informe de la
Comissió de Política Territorial, és a dir, més traves i
interferències d'organismes que són, en definitiva, del
Govern.

També defensaríem dins el projecte a l'exposició de
motius les referències a les excepcions en consonància amb
les esmenes que demanen la supressió d'aquestes
excepcions. 
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I ara em voldria referir en particular a un vot particular. Els
llegiré una part que a mi em semblava formosa, d'aquest
projecte de llei; diu el següent, escoltin perquè crec que val la
pena: "El territori ha passat de ser quelcom que es pot ocupar
i posseir per les persones i, per tant, objecte de regulació pel
dret privat, a constituir un eix bàsic dins l'organització política,
social i econòmica de qualsevol país -està bé, no?-. Amb
aquesta nova configuració, que s'esbossa a partir d'altres com
són la de la funció social del dret a la propietat privada, que
consagra la Constitució espanyola, o la del paper dels poders
públics en l'ordenació de l'activitat econòmica, el territori
guanya una nova dimensió social i la seva ordenació jurídica ha
de partir ja des d'una perspectiva general en vistes al futur".
Paraules guapes, paraules formoses que figuren en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears en el projecte de
Directrius d'Ordenació del Territori, paraules que han estat
suprimides per una esmena in voce en comissió pel Partit
Popular.

Naturalment per al Partit Popular, paraules que parlin del fet
que el territori constitueix un eix bàsic dins l'organització
política, social i econòmica, paraules que recordin la funció
social de la propietat i la Constitució espanyola, que el territori
guanya una nova dimensió social ja des d'una perspectiva
general en vista en el futur, jo personalment he d'agrair al Partit
Popular que hagi tengut la sinceritat de retirar-les d'aquesta
exposició de motius perquè són paraules guapes, són paraules
que compartíem, però no són paraules que tenguin res a veure
amb aquest projecte de Directrius d'Ordenació del Territori, i
com que no tenen res a veure, els hem de reconèixer i agrair
que les hagin retirat d'aquest projecte. Eren unes paraules massa
formoses per acompanyar aquest nyap que avui, demà, vostès
aprovaran. I he volgut llegir aquesta part suprimida, he volgut
llegir-la perquè consti en el Diari de Sessions, perquè
desapareixerà de la història i perquè quedi com a record d'allò
que va poder ser i no és. He volgut resar un respons, un
requiescat in pacem, i no tenc cap emperò a fer al•lusions a
enterraments, encara que això doni peu al Sr. Flaquer a fer
al•lusions de mal gust, a fer al•lusions mediocres sobre la meva
persona.

Gràcies, Sr. President.

(Remor de veus i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor... Queda poquet. Jo demanaria que es mantengués
un poc el sentit d'aquest debat. Sr. Flaquer, té vostè la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquest
cinquè i final debat no voldria començar-lo sense deixar ben
clar al Sr. Quetglas que no ha estat en cap moment la meva
intenció fer cap tipus..., no, li puc assegurar, cap tipus de
comentari cap a la seva persona. Tot al contrari: un respecte
total i absolut a vostè com a persona i a la feina que ha duit a
terme durant aquests quatre anys, i li puc assegurar ben de
veres. Això vull que li quedi ben clar.

Aquest debat bàsicament s'ha fonamentat i s'ha centrat
en dos punts. La disposició transitòria setze, criticada pel
Grup Parlamentari Nacionalista i pel Grup Parlamentari
Socialista, nosaltres entenem que no ha de ser objecte de
crítica allò que precisament el que pretén és reforçar les
garanties d'un procés de suspensió d'un planejament; aquí
l'únic que hi ha és tot un procediment ben taxat, ben
escalonat, amb les seves successives fases, amb la
participació de tots aquells organismes que entenem que és
necessari que participin en l'adopció d'una decisió tan
important com és la suspensió d'un planejament i, en aquest
sentit, nosaltres entenem que aquesta disposició transitòria
és garantista, recull i garanteix suficientment els interessos
de tots els col•lectius i també -per què no?- els de les
administracions participants en aquests procediments, i
entenem que és positiva dins el conjunt d'aquestes
directrius.

L'altra qüestió que s'ha tractat aquí, al marge de
l'exposició de motius i divagacions que el Sr. Quetglas ha
fet sobre el seu contingut inicial i l'esmenat, és tota la
temàtica referida a la matriu del sòl rústic, una temàtica que
forçosament ha anat sortint durant tot aquest debat i que jo
trob que ara ja seria feixuc repetir-la: és el nostre model, el
de la matriu del sòl rústic; vostès hi presenten, el Grup
Parlamentari Nacionalista especialment, tota una sèrie
d'esmenes. Nosaltres entenem que el manteniment de
l'activitat agrària i la potenciació del medi rural necessita no
només protecció sinó també estímuls que puguin afavorir
aquesta protecció. Sempre hem manifestat allò que no hi ha
pitjor enemic del medi ambient que la pobresa i que la falta
d'activitat econòmica per generar els recursos necessaris,
sempre que estiguin controlats i amb un ús racional i
sostenible i, en aquest sentit, evidentment, la matriu del sòl
rústic incorpora un model que nosaltres entenem que és
positiu.

Voldria comentar al Sr. Alorda, malgrat ell no ho hagi
fet, que en el tràmit de comissió, Sr. President, es va
plantejar in voce la possibilitat de fer una esmena que jo, si
tots els grups parlamentaris hi estiguessin d'acord, la
incorporaria ara in voce, que és, a la matriu del sòl rústic, en
el punt entre parèntesi 3 que es parla del fet que es
considerarà ús admès i que el Sr. Alorda va comentar que
això podia dur a certes confusions per la confusió amb el
punt número 1, que parla d'usos admesos, substituiríem "es
considerarà ús admès" per "es permetrà", amb la qual cosa
jo crec que quedaria molt més aclarida aquesta qüestió, si no
hi ha inconvenient per als altres grups d'aquesta cambra.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Mixt, té inconvenient?
Esquerra Unida no hi és. Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, hi ha inconvenient? No hi ha inconvenient.
Grup Parlamentari Socialista? Sr. Flaquer, jo li demanaria
que fes arribar abans de les 11 de demà per posar-ho després
a l'hora de la votació per saber a què ens referim, aquesta
esmena in voce que ha estat acceptada per tots els grups
parlamentaris.
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Torn de rèplica. Sr. Alorda, vol fer ús de la paraula? Té
vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En aquest moment ens limitarem tan
sols a les darreres consideracions i a la disposició transitòria
setzena, quan es fa la defensa del procediment, la veritat és que
veim la gran diferència que hi ha entre allò que proposa el
Partit Popular per classificar sòl respecte del que proposa per
desclassificar-lo. Per classificar molt fàcil, per desclassificar un
veritable Via Crucis, i recordem que s'ha permès crear àrees de
reconversió territorial, que fins i tot podrien suposar actuacions
realment molt importants i molt aberrants, amb un simple
projecte sense cap mena d'informació pública. Per tant, creim
que el que ha de permetre i el que hauria de donar cobertura a
la llei seria que per motius mediambientals els consells insulars
poguessin suspendre i modificar el planejament i no que se'ls
passàs tot aquest reguitzell de dificultats que empitjoren en
molt la regulació actual de l'article 51.

Pel que fa a la resta dels elements, nosaltres tampoc ja no hi
entrarem. La veritat és que creim que la matriu del sòl rústic
gairebé no aporta res i, en tot cas, milloraria molt amb les
esmenes que nosaltres hi presentam i, per tant, hem de
lamentar, en aquest moment i com a darrera intervenció, que no
s'hagi aprofitat tot el conjunt de les esmenes que hem presentat
en aquest projecte de llei, l'esforç que s'hi ha fet, per treure
realment una norma que fos proteccionista, que realment
suposàs un canvi de model per a les Illes Balears que és ben
necessari. De totes maneres ens hem quedat amb la conclusió
que és més fàcil buidar la mar dins un clot, com aquell al•lot
que compareixia davant Sant Agustí, que no que el PP faci una
llei proteccionista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Quetglas, vol tornar a intervenir? Sr.
Flaquer, vol tornar a fer ús de la paraula? Té vostè la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquest
procediment que vostè critica, Sr. Alorda, de la disposició
transitòria número 16, és un procediment que nosaltres entenem
que no està inventat amb aquestes directrius, sinó que és un
procediment absolutament coherent amb l'article 9 de la Llei
d'ordenació territorial i que és molt més plausible, al nostre
mode de veure, crear un procediment especial per a aquesta
comunitat autònoma, garantista, com he dit abans, que haver de
recórrer a la llei estatal que, com bé vostè sap, és una llei que
facultava el Consell de Ministres, efectivament, per suspendre,
però en uns casos molt excepcionals, quan s'havia de fer una
obra pública, la suspensió d'un planejament per poder actuar
dins aquelles zones.

Nosaltres entenem -insistesc- que la disposició transitòria 16
és positiva i institueix un procediment garantista dels interessos
dels col•lectius afectats i també de les institucions que hi
participen. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer.

Arribat aquest punt, vull agrair la participació de tots els
portaveus i que hagin facilitar la feina a aquesta presidència.

No havent-hi més assumptes a tractar, recordam que
demà al matí, a les 11, a les 11, començarem les votacions.
S'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


