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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats. Començarem
aquesta comissió d'avui i en primer lloc demanaria si hi ha
substitucions.

EL SR. MARÍ I RIBAS:

Sra. Presidenta, Josep Marí i Ribas substitueix Antoni
Diéguez.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jaume Font substitueix Antoni Pastor.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella substitueix Miquel Ramon.

I.- Dictamen del Projecte de llei RGE núm. 2776/00
d'ordenació territorial.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a debatre el punt únic de l'ordre del dia d'avui,
relatiu a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 2776/00,
d'ordenació territorial.

En primer lloc es manté l'esmena de caràcter general RGE
núm. 3546 de modificació a tot el text del  Projecte de llei, del
Grup Parlamentari Popular.

Per tant, podem passar al debat d'aquesta esmena RGE núm.
3546 i en conseqüència el diputat Sr. Huguet del Grup
Parlamentari Popular té la paraula per defensar aquesta esmena.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres en aquesta
esmena allò que demanam és substituir la redacció de Pla
territorial insular per Pla territorial parcial, que no és res més que
mantenir una terminologia jurídica, que des del 87 fins ara i amb
altres lleis d'ordenació territorial d'altres comunitats autònomes
és la utilitzada. Creim que per congruència el més convenient
seria mantenir aquesta denominació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Torn de fixació de posicions per part
dels  diferents grups. Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Al nostre grup, ja ho hem discutit
en moltes ocasions, no ens sembla una qüestió de congruència,
sinó de mimetisme i en aquest cas la personalitat i la
caracterització d'aquesta comunitat arxipelàgica ens permet un

nom més adient, i per descomptat ja no permetrà a partir d'ara
plantejar plans territorials de caràcter comarcal, com volia la llei
de l'any 87, sinó que aclarim i mantenim els nivells de llei
d'ordenació del territori, la qualificació d'insulars, que és el que
varen pretendre les Directrius després de molts de debats.

Per tant, preferim aquesta terminologia i a partir d'aquí, com
que ja hi ha altres esmenes que van en el mateix sentit, les
donarem totes per defensades en els termes que jo crec que a
la tribuna del Parlament hem tengut moltes ocasions per
discutir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també mantendrem el
rebuig a aquesta esmena, perquè no és cert que sigui una
terminologia sostinguda i pacífica al llarg del temps, és a dir, va
néixer com a una..., el Partit Popular en el seu moment
plantejava que es fessin plans territorials comarcals i fruit d'un
debat es  va acabar denominant plans territorials parcials, però
si la mida de les illes i la seva pròpia condició geogràfica
desaconsella un nivell inferior d'ordenació territorial, que jo
crec que tots hi estam d'acord perquè així es recull a les
Directrius d'Ordenació del Territori, crec que la denominació
que es presta a menor confusió i és més clara és la de plans
territorials insulars. 

Jo crec que, en el contingut, hi estam tots d'acord; en la
denominació jo crec que és la més adequada a allò que realment
expressa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, podem passar a la votació d'aquesta esmena RGE
núm. 3546.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, vots en contra 9, abstencions cap.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Al títol del Projecte de llei no s'hi han presentat esmenes per
tant, podem passar a votació del títol del Projecte de llei segons
l'informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

A l'article primer es manté l'esmena RGE núm. 3529/00, de
modificació, del Grup Parlamentari Popular. 

Passam per tant al debat d'aquesta esmena 3529. En
conseqüència el diputat Sr. Huguet té la paraula per part del
Grup Parlamentari Popular.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Creim que recuperar, com a
objectiu fonamental, tot el contingut que hi havia a la llei del 87
és una major garantia per als ciutadans i per als administrats.

La impressió que tenim amb l'estructura nova és que es
regula de manera diferent per als administrats que per a les
administracions. Nosaltres creim que els objectius no han de
distingir entre aquestes dues parts, i per tant defensarem que
no hi hagi objectius, per una banda, manco dels que hi havia
abans, i principis d'actuació de les administracions per una
altra, sinó que tots siguin per a tots els ciutadans i tots els
implicats en l'ordenació del territori objectius fonamentals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per al nostre grup és una millora
sistemàtica distingir entre els objectius que pretén la llei i els
principis  d'actuació que han de tenir en compte o desenvolupar
les administracions per executar o fer possibles aquests
objectius i, per tant, ja anunciam el vot negatiu a aquestes
esmenes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar el nostre rebuig a
l'esmena, perquè en primer lloc creim que la llei no crea
instruments, ja estan creats per la llei de 1987 i a més creim que
la redacció queda clara en el projecte, perquè distingeix aquests
tres grans objectius de l'ordenació del territori i els diferencia
d'allò que són els principis d'actuació, és a dir, la manera com
aconseguir aquests objectius. Per tant, creim que es guanya en
claredat en relació al text del 87.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. Podem passar a la votació de l'esmena.

Per tant, vots a favor de l'esmena 3529?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, en contra 9, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, passam a la votació de l'article número 1 de
l'informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 8, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l'article 2 es manté l'esmena RGE núm. 3530 de supressió,
del Grup Parlamentari Popular; per tant passam al debat
d'aquesta esmena i el Sr. Huguet té la paraula en torn de
defensa.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, només per assenyalar que era congruent amb la
nostra esmena anterior i, per tant, de qualque manera assumirem
el debat que hem tengut abans. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per fixació de posicions? Per tant podem passar..., no fan ús
de la paraula la resta dels grups i per tant, podem passar a la
votació d'aquesta esmena 3530.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, en contra 9, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, podem passar a la votació de l'article número 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 8, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l'article 3 es manté l'esmena RGE núm. 3531/00, de
modificació, del Grup Parlamentari Popular. Per tant, passam al
debat. Sr. Huguet té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest article, el tercer, es planteja
eliminar de l'anterior llei els plans d'ordenació de medi natural.
Aquí és en tot cas on nosaltres parlam de crear, en lloc de
regular, i en aquest sentit transaccionaríem la nostra proposta
escrita de: "Es creen instruments", per: "Es regulen
instruments" i seria per mantenir, a més dels que ara contempla
el Projecte de llei, directrius, plans territorials insulars, plans
directors sectorials, els  plans d'ordenació del medi natural, que
òbviament haurien d'estar regulats i incorporats a una llei
d'ordenació territorial i no en una altra llei, com sembla que es
vol fer. 

I en cinquè lloc, creim que també ha d'estar compresa dins
una llei d'ordenació territorial l'ordenació del litoral, que és un
instrument que s'utilitza, que està previst i hem demostrat que
fa falta per regular aquests espais maritimoterrestres. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el
diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest jo crec que és el debat
probablement més important o dels més rellevants d'aquesta
llei. Per tant, intentarem argumentar els motius pels quals
donarem suport en aquesta esmena, i donam per reproduïts, a
la munió d'esmenes del Partit Popular, els arguments que ara
utilitzam contra la introducció dels plans ordenació de medi
natural i dels plans d'ordenació del litoral dins la regulació
d'aquesta llei.

Bé, pensam en primer lloc que efectivament és bastant
convencional i podríem discutir molta estona d'allò que sigui un
títol d'ordenació del territori, quin és el títol urbanístic i quin és
el títol mediambiental, però creim que són clàssics i jo crec que
donen una estructura molt ben assentada d'allò que ha de ser
l'ordenació del territori; són aquests tres instruments que
regulen la LOT les Directrius d'Ordenació del Territori, els plans
territorials insulars i els plans directors sectorials.

Creim que damunt aquesta estructura d'ordenació del
territori després s'haurà d'inserir una regulació urbanística i
notam a faltar, i és cert, és aquesta llacuna de no comptar amb
una llei autonòmica del sòl, una llei del sòl balear, que des de
l'any 83 hauríem d'haver intentat, com a mínim, bastir; no la
tenim i això ha provocat moltíssims de problemes quan es va
declarar la inconstitucionalitat de les lleis de l'Estat. Però
evidentment aquest és un repte que no podem intentar ara
resoldre, incorporant aquí instruments que per ventura tendrien
més bon inseriment a dins la llei urbanística.

De fet el medi natural és una d'aquestes normes que la llei
del sòl actual preveu, les àrees naturals d'interès paisatgístic,
mesclant d'alguna manera les dues figures que nosaltres tenim
regulades a la Llei d'espais naturals com a Anei i Arip, són les
que decideix que es facin a través de plans especials.

Nosaltres pensam que probablement, així com la LEN tenia
una dificultat i era que no hi teníem títols de caràcter medi
natural, sinó que es va haver de regular i es va haver d'insistir
en això que es feia pel títol urbanístic, perquè realment tenia els
problemes de constitucionalitat, com tots sabem, perquè allà on
tenim competències exclusives era en el títol urbanístic, creim
que ara amb el nou Estatut tenim un marge de maniobra més
gran i crec que seria bo, fins i tot, per tots els problemes o les
discrepàncies que s'han suscitat respecte de l'aplicació directa
de la Llei 4/89 a les Illes Balears, crec que seria interessant fer
una reflexió de la regulació del medi natural i d'aquests plans
d'ordenació tot refonent el que seria la LEN i el que són les
figures pròpies de protecció a les Illes Balears.

Per l'altra banda, els plans d'ordenació del litoral que podem
aplicar des del principi, perquè tenim també estatutàriament
competències en litoral però que han quedat més clares, més
definides a partir de la Llei de costes, fins ara s'ha estat
utilitzant com a un instrument de caràcter urbanístic, d'una
manera pacífica i sense que s'hagin qüestionat fins ara les
aprovacions per decret i probablement també dins una reflexió
de la Llei del sòl balear, allà on podríem regular aquest tipus de
figures.
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En qualsevol cas allò que destaca, o jo crec que es desprèn
i es veu d'aquesta esmena, és que l'arquitectura d'instruments
territorials -en el sentit genèric de la paraula- a les Illes Balears
no ha quedat encara plenament definit i confiam que amb una
llei del sòl balear i una llei mediambiental quedi perfectament
aclarit quin és el panorama, que bona falta ens fa a tots els
operadors jurídics saber exactament quin és el món i quines són
les regles del joc dins el territori de les Illes Balears. Però en
qualsevol cas no creim que sigui en aquesta llei. 

Per tant, tant aquestes com, ja dic, la munió d'esmenes
subsegüents  a aquesta, tendran el vot negatiu del nostre grup.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per raons d'economia de temps i per
no repetir els arguments del portaveu que m'ha precedit i per no
cansar als diputats i diputades d'aquesta comissió, els don per
reproduïts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li agraïm Sr. Cànoves. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Crec que el Sr. Alorda té raó, quan parla que aquest és el
nucli tal vegada més important del debat de tota aquesta llei.
Què ha de regular aquesta llei? Quins instruments ha de
regular? Li vull afegir alguna cosa, després d'escoltar el Sr.
Alorda. No puc dir el mateix del Sr. Cànoves; està ben clar que
no tenen arguments, només que no troben que s'hagi d'incloure
aquí, però no tenen arguments per defensar la no inclusió de
plans d'ordenació del medi natural i plans d'ordenació del litoral
dins aquesta llei i en tot cas diuen que s'hauria de fer o s'haurà
de fer una llei del sòl.

La Llei del sòl es ve practicant aquí, encara que sense tenir-
ne de pròpia, en aquells àmbits que no excedeixen del municipi,
planejament general i el desenvolupament d'aquest
planejament. Cap d'aquests instruments, ni el plans d'ordenació
del medi natural, ni d'ordenació del litoral estan dins aquests
àmbits, cap d'aquests instruments normalment és que es
desenvolupin des d'un ajuntament, o que els promogui un
ajuntament, o que els aprovi un ajuntament.

Crec que una de les característiques precisament
d'ordenació del territori és assignació d'usos feta des del
Govern, govern de la comunitat, govern de l'illa, però en tot cas
de caire supramunicipal. No és el més freqüent que l'ordenació
del litoral sigui supramunicipal, no és el més freqüent que els
espais  protegits i per tant on s'ha de fer ordenació del medi
natural siguin supramunicipals, o en tot cas els seus criteris no
responguin a una opinió o a un plantejament d'ordenació

estrictament municipalista o d'ordenació d'àmbit municipal, sinó
a criteris, ordenaments, interessos, defensa, paràmetres
supramunicipals  i generalment genèrics a qualsevol àmbit d'una
illa o, jo diria més, de totes les illes.

Crec que deixam passar una oportunitat per tenir regulat allò
que quedarà mig regulat, perquè per als plans d'ordenació del
litoral no hi ha més que un decret i per als plans d'ordenació del
medi natural, per a aquests espais no quedaran més que els
planejaments especial de la Llei del sòl, que no té sobretot allò
que sembla que tots estam d'acord, que fa falta més (...) en
aquests espais, òrgans de gestió.

Crec Sr. Alorda, que val la pena que ho reconsiderin i, si fa
falta, ja que feim feina amb una llei que se suposa que ha de
millorar l'altra, com a mínim no eliminin els plans d'ordenació del
medi natural. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. En torn de contrarèplica té la paraula el
diputat Sr. Alorda, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Certament jo crec que cap dels
arguments que es puguin utilitzar en aquest tema són
definitius. He apuntat ja que és una qüestió més o menys
aclarida, però també boirosa dins la doctrina, aclarir què és
ordenació del territori i quin hauria de ser un abast clar i decisiu
d'aquest títol a una llei.  Però jo crec que generalment tots
aquests  elements de medi natural estan recollits o d'alguna
manera sota el paraigua, sota l'aixopluc d'un altre títol que és
aquest de desenvolupament de medi ambient, etcètera, que
veim que seria interessant oferir una reflexió més extensa, on
també les lleis de caràcter natural ja existents a les Illes Balears
també estiguessin damunt la taula i on pensam que podríem
intentar aconseguir una cosa que jo crec que és fonamental
amb els instruments com a mínim territorials, que és assolir el
consens.

 Veig que en aquesta llei ens està costant, quan en realitat
allà on és normal que s'hi posi la ideologia és quasi més als
continguts  que tenguin aquests plans, que a vegades
sorprendria que hi coincidíssim, tant de bo, però ja no aspir a
això, vull dir que ja seria una satisfacció, però evidentment és
lògic que hi hagi un debat polític al respecte, però en trobar els
continents, i tots estam més o menys contents o satisfets amb
els  continents que cream, crec que seria raonable que ens hi
poséssim d'acord.

Per tant, dins aquesta reflexió de medi natural, que ha de ser
posterior i està anunciada pel Govern, jo confio que podem
reobrir aquest debat. En qualsevol cas el litoral mai havia estat
dins la LOT, en aquest moment no hi ha hagut cap regulació,
cap pla d'ordenació del medi natural que s'hagi aprovat; per
tant, tampoc no ha mostrat la seva practicitat, ni el seu èxit a
través de la pràctica, que és allà on realment és la prova de foc
de tot aquest tipus d'instruments i per tant, tot allò que és
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defensar una pissarra a nosaltres no ens satisfà excessivament.
Som una mica més anglosaxons que franco-germànics i ens
agrada veure les coses com funcionen damunt la realitat i són
exitoses; per tant, a partir d'aquí creim que serà bo que aquests
dos grans instruments que estan anunciats, que són un de medi
natural, l'altre urbanístic plenament, per ventura podria ser un
instrument únic com aquesta llei del sòl balear, creim que seran
més adients.

Jo crec que més que rompre en aquest moment el debat
s'imposa un parèntesi; dels plans d'ordenació del medi natural,
ja dic, no se n'ha aprovat cap, existeix una xarxa més que
suficient, i el que és absurd és pensar que l'eliminació dels
plans d'ordenació dels plans d'ordenació del medi natural
converteix en àrees naturals protegides totes les àrees naturals
d'especial interès de les Illes Balears, com es va tenir el
desencert d'afirmar a la tribuna del Parlament, sinó que crea una
situació completament diferent, continuen essent àrees naturals
d'especial interès, que poden ser regulades a través dels plans
especials com fins ara, i en canvi en l'ordenació del litoral, com
dic, no havia estat mai dins la LOT i ningú no ha qüestionat la
manera jurídica en aquest moment de regular-ho.

Sé i confio en el fet que un planejament de caràcter
urbanístic és allò que necessita aquesta illa, que no pot ser
delimitat en base al subjecte; no és que allò que fa el Govern en
l'ordenació del territori i allò que fa l'ajuntament és urbanisme,
aquesta distinció no ens sembla acurada i, per tant, creim que
el debat resta obert i a nosaltres no ens sembla adient que
siguin aquests dos instruments propis de l'ordenació del
territori o d'aquesta llei en concret.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per tant, podem passar a la votació
d'aquesta esmena 3531.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, en contra 9, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem, per tant, a la votació de l'article número 3 de
l'informe.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 8, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació es mantenen cinc esmenes d'addició de nous
articles del Grup Parlamentari Popular que són les següents:
3532, 3533, 3534, 3535 i 3536. Podem passar al debat conjunt
d'aquestes  esmenes i té la paraula, pel Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Coherents amb la sistematització que hem
proposat nosaltres per a aquesta llei, ens semblava que aquí,
després  de definir quins són els instruments que formen part de
l'ordenació del territori de les illes o que s'utilitzen o serveixen
per a l'ordenació del territori d'aquestes illes i abans d'entrar a
parlar de cada un d'ells quant a la seva naturalesa, contingut,
procediment, etcètera, convenia definir quin és el seu objecte
i què constitueix o com queda constituït cada un d'aquests
instruments. D'aquí que aquestes cinc esmenes el que fan és
assenyalar què els correspon, o com queda constituït i quina és
la funcionalitat i quin és l'objectiu de cada un d'aquests
instruments que nosaltres incorporaríem a la Llei d'ordenació
del territori.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. En torn de fixació de posició, el Sr.
Alorda pel PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. També seré breu; un puntet més
llarg que en altres intervencions que són de caràcter sistemàtic,
el que ha fet el Grup Popular ha estat recuperar la sistemàtica
que tenia la Llei d'ordenació del territori antiga. Nosaltres
preferim la que preveu aquesta nova llei i en realitat no és que
aquí es delimitin o no els seus objectes i a la nova llei no ho
faci, senzillament ho fa una altra (...) sistemàtica.

Per tant, en tota aquesta mena d'articles, que nosaltres
pensam que més que aportar contingut allò que fan és
qüestionar els canvis que promou la llei, nosaltres hi votarem
en contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. També entenem que s'està parlant
de dues sistemàtiques totalment diferents i, per tant, nosaltres
defensam la que ve al projecte, és a dir, un títol primer on es
desenvolupen les disposicions generals, els objectius, els
principis d'actuació, els instruments i la comissió de
coordinació del política territorial, i en el títol segon es comença
a definir i s'expressa el contingut i el procediment d'elaboració
de cada un dels instruments. Per tant, són dos punts de vista
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diferents totalment vàlids però, clar, el que no es pot fer és
mesclar dues sistemàtiques perquè el que pot sortir és una cosa
totalment descomposta.

Per tant, defensarem el projecte i rebutjarem aquestes
esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, aquesta presidència entén que podem fer la votació
conjunta d'aquestes esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, vots en contra 9, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lletrat. A l'article número 4 es manté l'esmena
RGE núm. 3537, de modificació, del Grup Parlamentari Popular.
Passarem per tant al debat d'aquesta esmenta 3537 i pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Tal vegada si haguéssim de jerarquitzar en
importància el contingut de la llei arribaríem aquí, al meu
entendre, al segon valor, és a dir, quins són aquells que de
qualque manera han de fer possible la coordinació, la
participació, i garantir que l'ordenació del territori sigui
participada per tots els afectats.

En aquest sentit reconeixem que fa falta una millora respecte
a la composició prevista a la Llei del 87. El que entenem també,
i açò és la nostra esmena, és que s'ha de millorar en la
incorporació dels representats dels ajuntaments i la possibilitat
també d'una comissió participada per tots els ciutadans,
especialment aquells que estan immersos en organitzacions, on
els  aspectes econòmics, socials, culturals o ecològics són
l'objecte de les seves inquietuds, perquè almanco de tant en
tant i d'una manera periòdica participin i informin les
administracions de quines són aquestes inquietuds i què és el
que desitgen d'instruments d'ordenació del territori.

Per tant, la nostra esmena va en el sentit de millorar la
composició de la comissió, incorporant representants dels
ajuntaments, que des de la llei volem que sigui garantida per a
tres de Mallorca, dels quals un hauria de ser de l'Ajuntament de
Palma, més un representant dels ajuntaments de l'illa de
Menorca, un altre dels ajuntaments de l'illa d'Eivissa, i també
per allò que no només els majors sinó també el menor ha de
tenir veu i vot en aquesta comissió, un representant de
l'Ajuntament de Formentera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Coincidim en la jerarquia
d'importància d'uns temes i d'uns altres, i en aquest tema ja ho
vàrem dir en l'esmena en la totalitat, que és el que més ens ha
tocat el "coret", tot i que en aquests moments a la comissió de
coordinació territorial només hi ha el Govern i només hi ha les
distintes conselleries i en aquest moment s'obre al consells. 

Nosaltres pensam que no és raonable aquesta
sobrerepresentació municipal dins aquest òrgan. Creim que és
excessiva l'esmena que planteja el Partit Popular, però tal i com
havíem apuntat, des del nostre grup pensaríem que alguna
representació, encara que fons amb veu i sense vot, del món
municipal, creim que podria enriquir el debat d'aquesta comissió
de coordinació de política territorial. No pareix que vagin així les
possibilitats d'una transacció en aquesta esmena i en qualsevol
cas és evident que és una millora substancial, des del moment
en què ens trobam que els consells insulars no tenen
absolutament a ningú en aquesta comissió de coordinació
territorial.

Nosaltres pensam que hi ha una representació, però no és
en aquest nivell i pensam que queda molt millorada la llei tal i
com ve regulada. En aquest moment -ja dic- l'esmena de
participació dels ajuntaments és desproporcionada per allò que
és l'ordenació del territori, les competències municipals al
respecte i desequilibrarien absolutament el joc d'aquesta
comissió de coordinació. Per tant, no li donarem suport. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. També per anunciar que no
donarem suport a aquesta esmena presentada pel Grup Popular.
En primer lloc insistim que aquí no s'ha fet cap rectificació, però
torna a insistir en el fet que es crea la Comissió de coordinació
de política territorial l'esmena i no és cert, la comissió ja existeix.
Per tant...; en tot cas es torna a regular novament però no es
crea.

En segon lloc, entenem que la Comissió de coordinació de
política territorial està pensada per coordinar precisament la
política territorial i, per tant, jo crec que és lògic que els seus
membres, i entenem que han de ser les administracions
competents en ordenació del territori. No pensam que el Partit
Popular pensi transferir competències als ajuntaments. Per tant,
crec que seria un disbarat; per tant jo crec que han de ser



316 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 21 / 28 de novembre del 2000

 

integrants -és el més lògic- les administracions competents, i en
aquest moment ho serà el Govern i ho seran els consells
insulars amb les transferències i aquesta llei, que els dóna la
possibilitat d'elaborar i aprovar plans directors sectorials i plans
territorials insulars.

A més, si un s'entreté en llegir el projecte de llei i veu el
paper que juga la Comissió de coordinació de política territorial
en els diferents procediments d'elaboració, veurà que la
comissió intervé al darrer graó, a la darrera fase, a la fase de
tancar el debat i, per tant, la participació en primer lloc
d'administracions que no són competents i en segon lloc en el
moment del procediment d'elaboració, en lloc de tancar el debat
el que significaria seria tornar a obrir el debat i crec que
distorsionaria la labor que li encomana aquest projecte, aquesta
nova labor que li encomana la Comissió de coordinació de
política territorial.

Per tant, entenem que no té lloc aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem passar doncs a la votació d'aquesta esmena RGE
núm...

 Vol fer torn de rèplica Sr. Huguet? Pot intervenir.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Només un parell de precisions, és a dir, no tenc cap interès
en allargar massa aquesta comissió. Però com a mínim m'ha
deixar constatar, en primer lloc aquesta por que els portaveus,
en aquest cas, del pacte tenen a les altres administracions que
no siguin el Govern o els consells, és a dir, por, autèntica por.

S’ha referit el Sr. Cànoves al contingut de la llei amb detall
i si un s’hi entreté... A l’article que proposam l’esmena. El que
fa la comissió és... “Són funcions de la comissió -punt número
2 de l’article del projecte- a) Participar en els procediments
d’elaboració mitjançant emissions d’informes; b) Emetre
informe amb caràcter preceptiu però no vinculant; c) Formular
recomanacions i propostes als òrgans competents”, o sigui,
que si no els accepten, són els mateixos membres dels òrgans
competents que es fan propostes i recomanacions a ells
mateixos. Ja és una meravella de llei, açò, eh?, ja és una
exhibició de participació, és la Carta Europea feta..., anava a dir
dins una batedora, dins una cafetera. “Promoure l’elaboració
d’estudis”; açò és perillosíssim, sobretot quan no hi ha
pressupost per fer estudis, “i qualsevol altra determinada per
llei”. Açò nega la participació dels  ajuntaments, amb açò nega,
tot el pacte de progrés, la participació dels ciutadans
recomanada per la Carta Europea d’ordenació del territori i
obligada a l’article 85 de la Llei de les Directrius d’Ordenació
Territorial. “S’ha de garantir la participació efectiva -diu- de tots
els ciutadans afectats”. Idò bé, no la podem institucionalitzar
perquè, bé, podria pertorbar les decisions dels membres
competents.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. En torn de contrarèplica el Sr. Alorda,
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Clar, no puc evitar que el fet que la
Comissió existent s’ampliï als consells insulars rebi aquesta
caracterització tremendista del Partit Popular. Em resulta bastant
incomprensible perquè aquesta comissió de coordinació existeix
sense els consells insulars; l’únic és que s’ha de reunir ella, la
comissió, amb representants dels consells, però no els deixa ni
entrar, només diu que s’hi podrà reunir. Evidentment es deu
poder reunir amb tothom però, amb els consells, s’hi ha de
reunir perquè ho diu la llei però no els deixa entrar ni dins
aquesta comissió, i (...) el fet que ara s’hi afegeixin els consells
dugui tot aquest trui perquè realment no hi havia ningú més, Sr.
Huguet, no hi havia ningú més.

Jo li he dit, i és la postura que vull que quedi clara perquè és
així, pensam que alguna representació d’institució democràtica,
i en aquest cas pens només en els ajuntaments i de cap manera
en aquesta sobrerepresentació -al nostre mode de veure- que
aquí es dibuixa, sinó gairebé a títol més de gest i de poder
expressar les seves inquietuds sobre autonomia municipal que
no pretendre que entrin dins cada una de les qüestions i dins
cada una de les illes, per ventura seria enriquidora. 

Voler pretendre que la democràcia orgànica, per tant, la dels
terços, la de la societat civil organitzada, s’imbriqui en totes les
decisions de caràcter territorial a nosaltres ens sembla excessiu.
No hi està el Parlament, no hi està el Ple del consell, no hi estan
els plens dels ajuntaments i, per tant, no tampoc no cal que hi
sigui la Comissió de Coordinació Territorial. Hi ha d’haver -i és
clar que sí, i aquesta llei ho garanteix- exposicions públiques,
informacions públiques... Jo confii que aquesta comissió, a més
a més, es reuneixi més del que ho ha fet l’actual amb tota la
societat civil que calgui. 

Hi ha la Comissió balear de Medi Ambient, hi ha unes
comissions insulars d’urbanisme en aquest moment públiques,
que sembla que el Partit Popular, almenys a Mallorca, no volia
això de cap manera, ni plurals, les volia ben estrictes... Jo celebr
el canvi de postura, però la veritat per ventura és que ha passat
ara a ser excessiva, és a dir, jo crec que els representants del
ciutadans és fonamental que si prenen decisions -i els darrers
informes en el moment en què el Sr. Cànoves ja diu quan és que
realment intervé, i ho veurem en el procediment, aquesta
comissió- és bo que tenguin la legitimitat democràtica sense
menystenir en absolut que tota la resta de societat civil hagi
pogut expressar..., jo crec que ha estat valuosíssima la seva
aportació en ordenació del territori en aquest país, però que
hagi tengut uns altres fòrums on fer-la pública i no amb la seva
decisió, amb el seu vot.

Per tant, jo crec que millora substancialment la redacció que
dóna aquest article 4 de la Comissió d’Ordenació de Política
Territorial, i lamentam que ara es faci aquest escarafall o aquest
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excés per part del Grup Popular, que jo crec que no ajuda a una
entesa en un altre sentit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu, simplement per contestar
aquesta suposada por que té el Grup Socialista al fet que els
ajuntaments participin en aquesta comissió. Com a mínim la
mateixa  por que vostès varen tenir el 87, perquè si no record
malament la Carta Europea d’Ordenació del Territori és anterior
al 87, i si aquesta Carta Europea ja recomanava la participació
dels  ajuntaments, per què vostès, que tenien la majoria, no
varen recollir la participació dels ajuntaments dins la Llei del
87? Nosaltres el que feim és ampliar-la en aquests moments,
amb aquest projecte, a les altres administracions que són
competents, que són els consells insulars, però és que vostès
recomanen una recepta que vostès no s’apliquen a vostès
mateixos, perquè en el 87 els ajuntaments no apareixen dins
aquesta comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. Per tant podem passar, ara sí, a la
votació de l’esmena RGE núm. 3537.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, podem passar a la votació de l’article número 4 de
l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 5 es manté l’esmena RGE núm. 3538, de
modificació, del Grup Parlamentari Popular. En conseqüència el
diputat Sr. Huguet, del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
per defensar aquesta esmena.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquí hem de parlar del que són les
Directrius d’Ordenació Territorial. El que proposa el Projecte de
llei és que les Directrius d’Ordenació Territorial constitueixen
l’instrument superior i bàsic de l’ordenació territorial, la qual
cosa, o aquesta expressió, o aquest article, òbviament ni és clar,
ni és concís, ni assenyala res. 

Instrument superior i bàsic; no sabem... Home!, superior
més o manco i, bàsic..., segurament ho són tots. Creim que molt
més congruent amb la Llei de Directrius, amb el text existent i
amb el contingut real és assenyalar que les Directriu
constitueixen l’instrument que defineix el model territorial de
l’ordenació de la totalitat de les Illes Balears i de les seves
aigües interiors, és a dir, creim que l’element de model
territorial, l’element totalitat de les Illes i l’element també
incorporat d’aigües interiors és molt més clar i defineix molt
millor el que han de fer les Directrius d’Ordenació Territorial.
Per açò aquesta esmena.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. En torn de fixació de posicions, el Sr.
Cànoves, del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar també que rebutjarem
aquesta esmena. Entenem que l’esmena presentada pel Grup
Popular confon la naturalesa amb el contingut de les DOT i, a
més, aquí on diu i proposen que constitueixin l’instrument que
defineix el model territorial, hem de dir que entenem que no és
l’únic instrument que defineix el model territorial; el model
territorial ve definit per tots els instruments.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. Podem passar, per tant, a la votació
d’aquesta esmena número 3538.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam, per tant, a la votació de l’article número 5 de
l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 6 es mantenen les esmenes RGE núm. 3539, de
modificació, i 3540, d’addició, del Grup Parlamentari Popular.
Per defensar-les té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres creim que el retall que es
fa al contingut i, per tant, el que la Llei d’ordenació territorial
encomana a les Directrius, és dolent, que només serveix per
crear no precisament coordinació i harmonia entre les illes sinó
competència, discrecionalitat i arbitrarietat en tercers o quarts
nivells d’administració. Per açò nosaltres volem sol·licitar amb
aquesta esmena, o propugnam, el manteniment de l’estructura
que hem tingut durant aquests 12 anys de vigència, o 13, de la
llei actual, i també mantenir els mateixos nivells de competència
en la distribució de les administracions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. Huguet, Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies. És que, clar, el cercava... Com que som un grup en
creixement, però...

(Rialles)

...no conec totes les cares noves.

No, intentant centrar-me en el contingut, tornam a recuperar
l’escriptura, la literatura de l’actual llei. Nosaltres pensam que
l’esforç sistemàtic de separar el contingut -després vendrà un
desplegament del que han de fer les Directrius d’Ordenació del
Territori- en el conjunt manté bastant l’esquema, tot i que
millora i potencia el nivell de decisió dels plans territorials
insulars, la qual cosa a nosaltres ens sembla també un esquema
correcte, on unes directrius donen directrius, i allò que
implementa i allò que realment decideix més concretament sobre
el territori són els plans territorials.

Per tant, rebutjarem aquesta esmena. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Podem passar a la votació conjunta
d’aquestes dues esmenes, la RGE núm. 3539, i la 3540.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article número 6 de l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 6; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 7 es mantenen les esmenes RGE núm. 3541, 3542,
3543 i 3544, totes quatre de modificació, del Grup Parlamentari
Popular. Podem passar al debat conjunt de les esmenes, i per
defensar-les té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Bé, d’una manera senzilla el que pretenen aquestes esmenes
és garantir millor la seguretat i la participació de les entitats i
dels ciutadans en l’elaboració. La proposta del Projecte de llei
en relació a la llei del 87 l’únic que fa és retallar, retallar
transparència, retallar participació i retallar els terminis. Creim
que cap d’aquestes coses no interessa als ciutadans, i lleis que
no interessin als ciutadans, les defensi si vol el pacte de
progrés, però nosaltres no.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. El Sr. Alorda, pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens desbaratam, ens desbaratam.
Jo crec que quant a allò que és la informació pública el més
important és l’honestedat de qui la gestiona, perquè si es posa
a informació pública el que nosaltres vàrem veure a la Llotja, on
es deia que allò eren les Directrius d’Ordenació del Territori,
veure el que va entrar en aquest parlament i veure el que es va
aprovar, no tenia res a veure. La quantitat de frases que no (...)
tenir cap repercussió ni una en els textos, això no és informació
en el sentit d’exposar una cosa al debat públic, és senzillament
vendre una cosa i fer-ne una altra. 

Per tant, és important el tràmit, la part formal, a la qual a
nosaltres ens agradaria cenyir-nos i intentar fer-ho des d’una
reflexió participant, vull pretendre que tots els ciutadans
puguin participar, la societat civil organitzada especialment hi
pugui dir la seva i no traguem les coses de polleguera perquè
creim que no seria raonable per part de cap (...), ja dic, amb una
llei que és formal i instrumental.

En qualsevol cas nosaltres creim que sí que queda garantida
la informació pública, queda garantida la participació ciutadana,
i també una altra cosa que ens sembla important, i és que els
tràmits, que l’agilitat permeti realment la seva aprovació. No
podem estar 12 anys per fer unes Directrius d’Ordenació del
Territori. Per tant s’ha de cercar un esquema que faci possible
que amb tota la participació, amb tot el debat social es puguin
aprovar i fer unes normes, realment que hi hagi també eficàcia
i diligència en la seva aplicació, perquè si el que es vol és que
les coses quedin escrites i no es facin, per això que ho faci el
Grup Popular, perquè això no ho farà aquest pacte de progrés.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. També per rebutjar aquest grup
d’esmenes i per desmentir que no es tracta de retallar res,
simplement es tracta d’agilitar i de reduir els tràmits, que no
sigui un tràmit massa llarg, que, com ha dit el Sr. Alorda,
després  d’aprovar una LOT no estiguem 12 anys per aprovar
unes DOT, i en tot cas si es volgués fer un avanç no està
prohibit, és potestatiu, i a més també, essent les DOT una llei,
està garantida -diguéssim- la legitimitat democràtica; la
participació de tota una sèrie de corporacions i de tota una sèrie
d’entitats té cabuda dins la informació pública i tothom pot
participar en l’elaboració d’aquest instrument. Per tant entenem

que es tracta de simplificar tràmits perquè la història
d’elaboració d’aquests instruments ens diu que realment...,
concretament el que acabam de dir, que no es poden estar 12
anys per aprovar unes DOT perquè això és la major inseguretat
jurídica que es pot crear a tots els usuaris o receptors d’aquest
instrument.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. Podem passar, per tant, a la votació
conjunta d’aquestes esmenes, 3541, 3542, 3543 i 3544.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam per tant a la votació de l’article número 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Al capítol 2, els plans territorials insulars, no s’hi mantenen
esmenes; per tant podem passar a la votació del capítol 2, els
plans territorials insulars.

EL SR. LLETRAT:

La denominació.

(Intervenció inoïble)

LA SRA. PRESIDENTA:

Hem de recordar als senyors diputats i a les senyores
diputades que hem votat amb caràcter general l’esmena 3546,
al començament, referida precisament a la denominació dels
plans, amb caràcter general, al tots els articles i capítols.

Vol fer ús de la paraula? Té, la paraula, Sr. Huguet.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. És a dir, el que no farem serà repetir el
debat, però, d’esmena, no n’hem retirada cap i les defensarem
totes, tot i que el debat sí que el donam per fet, però volem
mantenir totes les esmenes i no les hem retirades.

EL SR. LLETRAT:

(...) sense contingut, però es pot tornar a votar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, el que proposta vostè és....

EL SR. HUGUET I SINTES:

És que votem l’esmena perquè nosaltres no l’hem retirada.
Hem mantengut l’argument i el que no farem és reiterar el
debat...

EL SR. LLETRAT:

Havia quedat sense contingut però es pot tornar a votar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant vol que tornem votar l’esmena. És així?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Perdoni, Sra. Presidenta. És  una esmena diferent de les que
hem debatut i hem votat. No era una esmena de caràcter general
per a tot el text, era..., a cada un dels articles on surt “Pla
territorial insular”, hi hem presentat una esmena registrada,
numerada i diferent per a cada cas. Per tant, nosaltres només
farem un debat, però volem mantenir l’esmena que per açò
n’hem fet una de diferent per a cada cas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant votarem l’esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap. Queda
rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjada. Per tant, votació del capítol 2, plans
territorials insulars.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 8 es presenten les esmenes RGE núm. 3547, de
modificació, i 3548, d’addició, del Grup Parlamentari Popular.
Per defensar-les té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Creim en aquest cas que s’hauria de substituir “instruments
generals  d’ordenació”, que és molt similar al concepte i a la
terminologia utilitzada pel planejament municipal, -“instrument
general d’ordenació”, així es diu- per “instruments generals
d’ordenació supramunicipal”. Creim que una bona distinció en
termes jurídics i sobretot de contingut fa falta que comenci amb
la denominació dels instruments i, per tant, la nostra
denominació aborda aquesta diferenciació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens havia semblat de tot d’una que
tot el que era ordenació del territori era supramunicipal, i el que
no era supramunicipal era urbanístic, però veim que ho havíem
comprès malament. En qualsevol cas creim que queda més clar
i més lògic el que és la denominació d’aquest títol, que és
l’ordenació del territori, que quedi establert tal i com proposa la
llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta, per dir que instruments d’ordenació
supramunicipal, aquest concepte queda aclarit a l’article
següent, quan diu que “els plans territorials insulars han de
contenir les determinacions d’àmbit supramunicipal següents”.
Per tant, no hi ha cap contradicció i queda aclarit, és a dir, per
una part queda clar que són instruments generals d’ordenació
i per una altra també queda clar que són supramunicipals.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. Passam a la votació conjunta
d’aquestes esmenes, 3547 i 3548.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant passam a la votació de l’article 8 d’aquest informe
de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 9 es mantenen set esmenes del Grup Parlamentari
Popular, que són les següents: 3550, d’addició; 3549, 3551 i
3552, de modificació; 3553, d’addició; 3554, de modificació i
3555, d’addició. Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Hi ha una qüestió de sistemàtica; és a dir,
no sempre el contingut de les nostres esmenes és  diferent del
que hi ha en el Projecte de llei, però sí que hi ha una ordenació
que sí és diferent, i hi ha sobretot alguns conceptes per garantir
la participació ciutadana, i així és la primera d’aquestes
esmenes, la 3550. El que demanam és que s’incorporin l’opinió
i les propostes dels ciutadans de tal manera que el redactor i el
responsable i competent per fer la proposta, necessàriament
hagin d’haver fet aquesta consulta i hagin d’haver garantit la
participació dels ciutadans.

Entenem també que hi ha d’haver uns objectius concrets
que són referits a equilibri interterritorial, a coordinació
supramunicipal, a promoció de patrimoni històric i natural i a
reconversió territorial que no estan suficientment assenyalats
en el Projecte de llei.

S’ha d’incorporar també necessàriament la delimitació i
ordenació d’àrees sostretes de desenvolupament urbà que
hagin assenyalat les Directrius d’Ordenació Territorial. Que
hagin d’establir el percentatge del creixement màxim dels sòls,

que hagin de definir les àrees turístiques i formular la seva
ordenació insular, inclosa l’oferta possible en sòl rústic, tot açò
d’acord amb les Directrius vigents, i que hagin d’establir els
criteris  per a l’ordenació dels terrenys confrontants als
diferents municipis. Hi havia aquí una proposta en ponència
d’eliminar “supramunicipals” que si es manté nosaltres ho
acceptaríem i, per tant, aquesta esmena 3554 hauria de patir
aquesta modificació.

Quant a la participació dels ciutadans hi ha també la 3555,
on s’han d’aportar les dades i els resultats d’aquesta
participació, i amb açò acaben les nostres propostes per a
l’article 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula... No vol fer ús de la paraula? El Sr.
Cànoves, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar que pel que fa a
l’esmena 3550 el nostre vot serà en contra, perquè entenem que
això forma part del procediment i és el que ha de servir per
elaborar un pla territorial insular. No té sentit posar-ho aquí, ja
que tot pla és un reflex precisament de tot això.

Quant a l’esmena 3549, que es parla d’equilibri
interterritorial, això ja està dit a la lletra b), i també es parla de
promoció de patrimoni històric i natural, que està dit a la lletra
d). Ja ha anunciat l’esmenant que era un problema de
sistemàtica que nosaltres no compartim. Quant a l’esmena 3551,
quan es parla de delimitació i ordenació d’aquelles àrees
sostretes  al desenvolupament urbà que s’assenyali a les
Directrius d’Ordenació del Territori, entenem que les DOT no
assenyalen amb tanta precisió; per tant quedaria confós. Quant
a la 3552 diu el mateix, però nosaltres entenem que a l’esmena
és més confós que a la redacció del projecte. I quant a la 3553,
ja hi ha els POOT; per tant no té sentit que sigui obligatori que
es faci pels plans territorials insulars.

Quant a la 3554, demanaria a l’esmenant que després, quan
acabi la meva intervenció, faci la proposta concreta de
transacció, i quant a la 3555 ja vàrem dir a la ponència que un
PTI no és una enquesta i, per tant, no té sentit recollir les dades
i els resultats de participació pública.

Això és tot, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. Pel Grup Parlamentari Popular, Sr.
Huguet si hi ha qualque esmena en aquest sentit ens l’ha de
presentar per escrit, però pot especificar, respecte a aquesta a
què el Sr. Cànoves fa esment.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, jo (...) il·lusió perquè aquesta
esmena no aporta gran cosa a la llei. L’únic és que semblava
que havien entès en ponència que l’apartat j) quedava més clar
-igual no és així- que el j) del projecte, i bé, és a criteri dels
membres de la comissió que s’accepti o no s’accepti la nostra
esmena, que és la 54. He anticipat, perquè així ho vaig fer en
ponència, que si es tractava d’eliminar “supramunicipals” ho
podíem fer, perquè sobretot al principi de l’article, quan es parla
del contingut en general diu: “Els plans territorials insulars han
de contenir determinacions d’àmbit supramunicipal següents”,
i per tant era una redundància gramatical aquí parlar d’establir
criteris  supramunicipals. Per tant, per coherència gramatical
s’hauria de suprimir “supramunicipals” aquí, a l’apartat j) de la
nostra esmena, i quedaria “establir criteris per a l’ordenació dels
terrenys confrontants de diferents municipis”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat, Sr. Huguet? Té la paraula el Sr. Cànoves per
tancar la qüestió.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com ja vàrem avançar a la
ponència, amb aquests termes admetríem la transacció i per tant
no hi ha cap inconvenient en admetre que la redacció sigui
“establir criteris per a l’ordenació”, etc., etc. S’admet, per tant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ens farà arribar per escrit, Sr. Huguet, aquesta esmena
perquè quedi clar així com queda?

Podem passar, doncs, a la votació?

(Intervenció inoïble)

Molt bé. Per tant, passaríem a votació separada de les
esmenes 3550, 3549, 3551, 3552, 3553 i 3555 per una banda, i
després  a part votarem la 3554. És així? Per tant, passam a la
votació..., demanaria a les diputades i als diputats que passarem
a la votació de les esmenes 3550, 3549, 3551, 3552, 3553 i 3555.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara, per tant, la 3554 amb aquest text que ens
proposa el Sr. Huguet i que ha estat acceptat pel Grup
Parlamentari Socialista, pel Sr. Cànoves. Passam, per tant, a la
votació d’aquesta esmena.

Vots a favor?

Unanimitat.

Passam, per tant, a la votació de l’article 9 de l’informe de
ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; vots en contra, 6; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lletrat. A l’article 10 es mantenen sis esmenes
del Grup Parlamentari Popular, que són la número 3556,
d’addició, la 3557 i la 3559, de modificació, la 3560, d’addició, i
la 3561. Podem passar al seu debat conjunt, i té la paraula pel
Grup Parlamentari Popular... Sr. Alorda, per què em demana la
paraula?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, és que hem detectat un error de transcripció entre
l’informe de ponència i l’article 10 i tal com va entrar a la casa,
i era com una cosa prèvia perquè creim que és un error de
transcripció. En el punt c), tal com va entrar i que no ha estat
objecte de cap modificació en ponència, s’ha mesclat o s’ha
repetit el que es deia al final del punt 1.b) sobre el període de
consulta i informació pública no inferior a un mes, quan en
realitat -aquí tenc el BOPIB i coincideix perfectament amb
l’escrit d’entrada de la llei o del Projecte de llei- el punt c) deia:
“Acordada l’aprovació inicial, el pla s’ha de sotmetre a
informació pública per un període mínim de dos mesos
mitjançant la publicació dels anuncis corresponents al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, i com a mínim en un dels diaris de
major circulació de l’illa”.

L’únic que s’ha produït és un...

EL SR. LLETRAT:

S’ha de posar això.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí. Aposta no és que sigui una esmena, és una correcció
perquè realment l’informe de ponència reculli el que duia el
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Projecte de llei, que no ha estat esmenat en ponència. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda, així quedarà constància que aquest punt
c), tal com vostè ha llegit, és així com s’especifica en el Butlletí
Oficial.

Per tant passam, com deia, a l’article 10, a les esmenes
presentades  pel Grup Parlamentari Popular; per a la seva
defensa té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ràpidament; el que demanam és
que es recuperi la possibilitat que els ajuntaments que agrupin
més de la meitat d’una illa puguin promoure la redacció
d’aquest instrument. Açò estava a la llei vigent del 87 i ara otro
degüello com el dels bens als ajuntaments, no ho podran fer.

A la següent el que demanam és que hi hagi un avanç per
part del consell prèviament a la tramitació, és a dir, que
s’incorpori l’avanç com a element de tramitació. També en
aquest apartat c), que com ha dit el Sr. Alorda no està
incorporat correctament a l’informe, hi hauria d’haver no només
la publicació a un dels diaris de major circulació, sinó la
publicació en els diaris i mitjans de comunicació de major
difusió de l’illa, i això donaria que aquesta difusió arribi a la
majoria o a molts d’aquests ciutadans. 

En tercer lloc o quart lloc, en tercer, crec recordar, l’esmena
fa referència a la lletra d), on es diu que s’ha de..., “poden ser
consultats  -diu- els organismes i les entitats de caràcter
supramunicipal”; nosaltres deim que no han de poder, sinó que
també han de ser consultats i, per tant, d’una manera imperativa
s’obligaria aquesta consulta. I finalment, a la lletra d) també,
s’ha de garantir la participació i informació efectiva dels
ciutadans, fins i tot amb explicacions periòdiques dels tècnics
responsables  de la redacció, i garantir que quan es facin
procediments més abreujats en les modificacions, de cap
manera aquests procediments suposin la disminució o
menysprear els drets dels ciutadans a participar i a tenir
informació efectiva.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta; per anunciar el rebuig d’aquestes
esmenes. En primer lloc no té sentit que un procediment per
elaborar un pla s’iniciï per administracions no competents; els
plans territorials insulars els fan o els faran els consells insulars
amb el marge que els donin les Directrius d’Ordenació del
Territori, no perquè ho digui un percentatge d’ajuntaments.

D’acord que en el text del 87 sí que hi participaven els
ajuntaments, però nosaltres creim que és més lògic que sigui
l’administració competent la que iniciï el procediment.

Quant a la següent esmena entenem que l’avanç val més
que sigui potestatiu, ja que hi pot haver raons d’urgència per
revisar els plans territorials insulars o simplement per modificar,
i això seria un greu entrebanc en el cas de les modificacions.

Quant als mitjans de comunicació entenem que seria un
procés molt car i molt llarg; entenem que queda molt més
especificat en un dels diaris de major circulació de l’illa i no
deixant una porta oberta a tots els mitjans de comunicació
sense especificar, i pensem que aquí també hi entren les
modificacions.

Quant a l’esmena 3559, entenem que és coherent amb la
frase que diu: “...el parer dels quals es consideri rellevant”; crec
que si hem de considerar quins parers són rellevants entenem
que també ha de ser potestatiu, ha de ser facultatiu poder
demanar-ho. Per tant..., i bé, també queda una altra esmena, que
és la 3560, que continuam sense entendre què significa
“informacions públiques periòdiques”; crec que és una frase
desafortunada perquè, bé, l’únic que arribam a entendre és que
sigui un PTI multimèdia i interactiu, que estigui obert
contínuament a través de l’Internet, la qual cosa seria un
procediment molt estrany, molt innovador, i crec que el Partit
Popular o el Grup Popular el que no vol és que sigui
precisament això. Per tant fa falta explicar concretament què vol
dir informacions públiques periòdiques.

I quant a l’esmena 3561, consideram que es tracta una
vegada més de simplificar els tràmits per a gestions poc
importants. Això és tot, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. Podem passar, per tant, a la votació
conjunta d’aquestes esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560 i 3561.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 6; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 11 es manté l’esmena RGE núm. 3562, de
supressió, del Grup Parlamentari Popular. Per tant, té la paraula
el Grup..., la 3562. És de supressió.

(Intervenció inoïble)

Rectificam aquí el seguiment de la presidenta i és d’addició.
Pel Grup Parlamentari Popular, Sr. Huguet té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquí el que feim és afegir
de qualque manera una classificació de plans directors
sectorials en funció de la seva aplicació i funcionalitat, ja que
entenem que els plans directors sectorials poden ser
suprainsulars, supramunicipals i insulars o exclusivament
insulars, i també en funció que l’ordenació afecti
l’Administració pública i el seu contingut correspongui a
l’Administració pública, (...) que regulen sistemes, serveis o
estructures que correspon projectar, executar o gestionar a
l’activitat privada. És a dir, posaré un exemple: Pla director
sectorial de carreteres és clarament un instrument
d’infraestructura pública; la planificació, la projecció, l’execució
i la gestió correspon al Govern o als consells insulars, en
definitiva, a una administració pública. Pareix que hi ha en
cartera un pla director sectorial de camps de golf i jo no crec
que ni el Govern, ni els consells o els ajuntaments, arribin a fer
camps de golf i per tant l’estructura, el contingut i el
procediment d’uns i altres òbviament ha de ser diferent, perquè
el contingut d’aquells que han de ser projectats, executats i
gestionats  per l’Administració pública han de tenir documents
clars de quan els durà a terme, i aquelles altres, en canvi, que
han de ser executats, projectats i gestionats per l’activitat
privada simplement s’han de regir pel que digui l’Administració
però no s’han de planificar ni quantificar, ni molt manco, les
seves obres, el seu contingut o el seu (...).

Per tant, creim que aquí no és una qüestió res més que de
l’observància del que ha passat amb els plans directors fins ara
i de com era de difícil incorporar un procediment i un contingut
mínim pensat per l’Administració a aquells altres que són
actuacions, serveis o estructures d’activitat privada, i poder
distingir entre aquests dos sistemes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Entenem inútil aquesta classificació
que proposta el Grup Popular; aquesta tipologia no té sentit, la
primera part creim que és absurda perquè dir que són
suprainsulars els que afecten més d’una illa, insulars els que
corresponen a l’àmbit d’una illa i supramunicipals quan l’àmbit
és menor d’una illa no aporta res de nou. Això és de
“Perogrullo”.

I quant a la segona tipologia, públics i privats, entenem que
un pla director sectorial no pot ser mai un pla privat, és a dir,
com una llei que, encara que reguli un àmbit privat, no és una
llei privada. Per tant, no entenem molt bé aquesta distinció
entre que siguin plans directors sectorials públics o privats, de
la mateixa manera que no hi ha lleis privades, hi ha lleis que
regulen àmbits privats, però no són lleis privades. El Codi Civil
no és una llei privada, és una llei que regula les relacions
privades entre les diferents persones, però no és una llei
privada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, només una observació, perquè jo confii que reflexioni i
no em tregui açò en el ple, és a dir, no em compari un pla
director sectorial, un instrument de planejament, amb una llei,
perquè si no el que fa és denotar una confusió mental respecte
dels  instruments que regulen la convivència dels ciutadans una
mica greu al meu entendre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. En torn de contrarèplica, ja per tancar
la qüestió, té la paraula el diputat Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Sí, quan parlam de plans directors sectorials parlam de
decrets, no parlam de reglaments i, per tant, de la mateixa
manera que no hi ha lleis privades entenc que no hi ha
reglaments privats o no hi ha decrets privats. Això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. Per tant passam a la votació d’aquesta
esmena 3562.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, per tant, a la votació de l’article 11 de l’informe de
ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 6; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 12 es mantenen deu esmenes del Grup
Parlamentari Popular. Són les següents: 3563 i 3564, d’addició;
3565, 3566 i 3567, de modificació; 3570 i 3571, de supressió;
3572, de modificació; 3568, d’addició, i 3569, de modificació.
Podem passar al debat conjunt de les esmenes. Té la paraula el
Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. És de sistemàtica, és a dir, l’estructura que
nosaltres entenem que ha de tenir el contingut d’un d’aquests
instruments és senzilla: una memòria on s’ha de justificar
necessàriament la conveniència i oportunitat de la formulació
del pla, s’ha de justificar i definir l’esquema general de
l’ordenació, les dades i els resultats de la participació
ciutadana, a part d’altres coses. Segon document: plans
d’informació amb les situacions, localitzacions, característiques
tècniques, etc. Tercer document: avaluació d’impacte ambiental.
Quart document: normes reguladores del pla, és a dir, contingut
de normativa. I cinquè document: estudi econòmic i financer
que valori les obres, les actuacions, etc., quan corresponguin
al tipus de pla que ha de fer l’Administració pública. 

Açò és el que justifica les nostres esmenes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, com s’apunta, és un
tema de sistemàtica que, per tant, gairebé o s’aprova en bloc o
és impossible introduir cap mena d’element en cada una
d’aquestes  esmenes. Certament podria ser interessant entrar en
el contingut, que no es qüestiona pràcticament el que han de
tenir els plans directors, però sí que es diu amb quina mena de
documents i el que ha de contenir cada un d’ells. 

Nosaltres, tot i que evidentment no és una qüestió de ser
contraris  a aquesta mecànica, entenem que n’hi pot haver
d’altres i, per tant, mantenint el contingut i d’alguna manera
coincidint amb quin ha de ser, pensam que queda prou explícit
o prou recollit en la regulació actual de la llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. No hi ha més intervencions? Per tant
podem passar a aquesta votació conjunta de les esmenes -
repetesc- 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3570, 3571, 3572, 3568 i
3569.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de l’article 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 6; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 13 es manté l’esmena RGE núm. 3573, de
modificació, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
diputat Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Farem aquestes esmenes com a
defensades amb  els termes i les volem mantenir i que quedin
defensades en aquesta comissió en els seus termes, perquè són
congruents amb la votació..., crec que és de l’article 3, on ens
han rebutjat que poguessin incorporar-se a la llei plans
d’ordenació del medi natural i plans d’ordenació del litoral. Per
tant, no farem un gran esforç per defensar aquestes esmenes
aquí, encara que sí que les volem mantenir i defensar-les davant
el ple per si allà el Govern o els grups que donen suport al
Govern poguessin variar d’opinió.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. No hi ha més torn de fixació de
posicions? Per tant, podem passar a la votació d’aquesta
esmena 3573.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam per tant a la votació de l’article 13 d’aquest
informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 6; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Seguidament es mantenen nou esmenes d’addició de nous
articles, del Grup Parlamentari Popular, que són les següents:
3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581 i 3582. Per a la seva
defensa té la paraula el diputat Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. M’agradaria que la intervenció
d’abans servís per a la defensa d’aquestes, i en aquest sentit
corregir el fet de no haver dit res de l’esmena que hem votat
abans, que l’únic que feia era canviar un mes per dos mesos.

Per tant, ja no faré més intervencions respecte d’aquestes
esmenes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula
el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies. Efectivament es tracta d’aclarir que aquests dos
mesos era el temps que té la comissió per fer un informe;
precisament tal com queda és que té menys temps per enredar,
és una comissió administrativa. Perquè quedi aclarit de què
parlàvem.

I respecte a totes aquestes, efectivament el debat ha estat
produït en els plans d’ordenació del medi natural i plans
d’ordenació del litoral. Per tant, el nostre vot serà congruent
amb el que hem fet a l’inici. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. No hi ha més intervencions? Per tant
podem passar a la votació conjunta d’aquestes esmenes.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 14 es manté l’esmena 3583, de modificació, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, per tant, per a la seva
defensa, el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. En congruència amb la nostra posició respecte dels
plans territorials insulars i plans directors sectorials, i amb la
possibilitat que els consells insulars demanin l’aprovació per
decret, creim que hi sobre l’apartat 3 de l’article 14. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aprofitaré per defensar -cosa que
hem fet molt de passada o,  millor dit, ningú no s’hi ha referit
quan hem fet aquesta esmena que els consells insulars aprovin
per decret els plans territorials insulars, perquè hem parlat
d’una i n’hem botades dues- que el nostre grup precisament
creu que una de les principals virtuts i una de les principals
raons de ser d’aquesta llei nova és precisament garantir el
protagonisme dels consells insulars en l’elaboració i aprovació,
naturalment, dels plans territorials insulars. 

Atès  que això és així, és lògic que s’hagi d’arbitrar una
fórmula per preveure com conviuen els plans directors
sectorials  redactats pel Govern amb els plans territorials dels
consells  o els plans directors sectorials aprovats pels consells.
Ens sembla que la fórmula, el principi de la prevalència és
correcte i és l’adequat, i que, per tant, a partir i nascut del
principi de competència serà el que en cada moment haurem de
tenir present. En cas de dubte, com s’apunta, és el principi
d’especialitat i no el principi de temporalitat, del priori in
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tempore, i jo crec que també en aquest sentit és correcta
aquesta solució que preveu la Llei d’ordenació del territori i
crec que seria, evidentment, un error eliminar-la.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Cànoves, té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també creim que és
fonamental aclarir la relació entre els plans territorials insulars
i els plans directors sectorials del Govern, i si es retiràs aquest
apartat quedaria sense regular la relació entre els plans
territorials  insulars i el plans directors sectorials aprovats per
decret del Govern i els plans directors sectorials aprovats pels
plens dels respectius consells insulars.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. Passam, per tant, a la votació
d’aquesta esmena 3583.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 14 de l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 6; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 15 es manté l’esmena 3584, de modificació, del
Grup Parlamentari Popular. Per tant, per defensar-la té la paraula
el diputat Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. El punt 1 de l’article 15 parla de tots aquells
aspectes  en què siguin predominants els interessos públics de
caràcter supramunicipal. Bé, allò de concepto jurídico
indeterminado jo crec que és insuperable amb una frase com
aquesta, i per tant el que demanam és que aquest apartat faci
referència a aspectes supramunicipals assenyalats
expressament en els instruments d’ordenació territorial.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, en aquest torn de fixació de posicions té la
paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tal com diguérem en ponència
sembla que una transacció possible seria eliminar tots aquests
aspectes en què siguin predominants els interessos públics de
caràcter supramunicipal, entenent que tal com està dins la
definició i la naturalesa de tots aquests instruments
d’ordenació del territori -ho diu quan les defineix a tots i cada
un d’ells- sempre han d’actuar amb criteris de
supramunicipalitat, i el que sembla, -amb els dos plantejaments
podria dur algun dubte i jo crec que al final tanmateix s’hauria
de solucionar sempre a favor del pla- és que pareix, tant a
l’esmena com potser al text tal com queda redactat, pareix que
és l’intèrpret el que haurà de decidir en cada cas si una part
d’aquest pla té interessos predominants o no, o si són
supramunicipals o no, o si no s’assenyalen expressament.

Nosaltres preferim el redactat tal com està establert en
aquest moment al que preveu l’esmena, però per ventura -això
sí- quedaria més aclarit que no haguéssim de precisar aquest
predomini, sinó que el mateix fet d’aprovar per l’òrgan
competent si no s’excedeix, i si s’excedeix hi haurà fórmules
jurídiques d’impugnar-lo o de tornar allà on li correspon, creim
que el que és lògic és que els plans s’imposin sobre el
planejament urbanístic municipal.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. No hi ha més intervencions? Per tant,
passam ja a la votació d’aquesta esmena 3584 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

I votació de l’article 15 de l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 6; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 16 no s’han presentat esmenes. Votació de
l’article 16 de l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

(Intervenció inoïble)

A l’article 16 no es presenten esmenes. Passam a la votació
de l’article 16 de l’informe de ponència. Vol que la tornem
repetir, Sr. Huguet? Repetirem aquesta votació de l’article 16.

Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor..., a favor (...), Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sra. Presidenta, és que veig que a l’informe figura que vam
votar en contra, però no tenc cap explicació d’haver votat en
contra; per tant votarem a favor de l’article 16.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’entén per unanimitat, Sr. Huguet? Per tant, aquesta
votació de l’article 16 s’entén aprovada per unanimitat.

A l’article 17 es mantenen quatre esmenes del Grup
Parlamentari Popular. Són les següents: 3585, de modificació;
3586, d’addició; i 3587 i 3588, de supressió. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Huguet per defensar
aquestes esmenes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Creim que és més senzill i més rigorós amb
la redacció que proposam, on només hi ha la possibilitat de

redactar normes territorials cautelars prèviament a la formulació
per l’òrgan competent i que han de regir fins el termini
d’aprovació d’aquells.

A la segona esmena, respecte del contingut s’ha
d’assenyalar, a través de la nostra esmena, que són
exclusivament per a aspectes territorials sense ordenació o
modificació d’aspectes ja existents.

La següent fa referència a la publicació, en congruència amb
altres esmenes que ja hem presentat, on assenyalam que hi hagi
una difusió als mitjans de més audiència o lectura de l’illa.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La primera esmena sembla que vol
alleugerir de literatura el primer punt, però realment entenem
que diu aproximadament el mateix, és a dir, que es poden fer
unes normes territorials cautelars que han de regir fins a
l’aprovació dels plans definitius. En qualsevol cas nosaltres
ens quedam amb la regulació existent en el Projecte de llei.

I el segon punt diu una cosa que no..., o no l’entenem o no
hi estam d’acord. Per tant, en qualsevol cas la votació és
inequívoca, i és que el contingut de les normes territorials
cautelars ha de regular exclusivament aspectes territorials sense
ordenació o modificar l’existent. Nosaltres no compartim això;
pensam que normalment, quan s’intenta fer una norma territorial
cautelar és precisament per suspendre unes determinades
actuacions i l’única manera, en algunes ocasions, és fer-ho a
través d’una normativa positiva o com a mínim aquesta és una
possibilitat. És cert que podríem esperar a l’aprovació inicial,
com es fa amb els planejaments urbanístics, en què ja sí
s’explicita quin és el contingut i tot el que es pot fer: només és
quan està d’acord amb les dues regulacions, l’anterior i la que
es proposa, però nosaltres creim que la mecànica que s’està
produint amb l’actual utilització de les normes territorials
cautelars també ja és prou reeixida respecte del contingut,
respecte d’allò que encalça i pretén aquesta norma, que és que
no es consolidin situacions contràries a la regulació que es
pretén en el futur. Per tant, en principi creim que llevaria
efectivitat a la regulació de les normes cautelars si s’aprovàs
l’esmena que pretén el Partit Popular.

I la darrera, realment la quantitat de diaris creim que s’ha de
fer una garantia mínima per part de la llei, com ve essent
habitual, i s’ha de procurar, evidentment, que n’hi hagi més. El
nivell d’amplitud que ha de garantir la llei és discutible,
naturalment; nosaltres ens quedam de moment amb aquesta
regulació conservadora, que és la tradicional i que té costum,
sense perjudici que un dia o altre això s’ampliï.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Podem passar, per tant, a la votació
conjunta d’aquestes esmenes, 3585, 3586, 3587 i 3588.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, per tant, a la votació de l’article 17 de l’informe de
ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 6; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lletrat. A les disposicions addicionals primera
i segona, no s’hi presenten esmenes. Podem passar a la votació
conjunta d’aquestes disposicions addicionals primera i segona
de l’informe de ponència?

Podem fer la votació per separat d’aquestes disposicions
addicionals, ja que el vicepresident de la Mesa m’informa de
com va anar l’informe de ponència. 

Per tant, passam a la votació de la disposició addicional
primera.

Vots a favor?

Unanimitat.

Disposició addicional segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 6; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A la disposició addicional tercera es mantenen les tres
esmenes següents: 3589, de supressió, del Grup Parlamentari
Popular; i 3516, de modificació, i 3517, de supressió, del Grup
Parlamentari Mixt.

El Sr. Portella em demana la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per una qüestió d’ordre. Abans de
passar a tractar l’esmena del Grup Parlamentari Popular, atès
que aquest grup té pensat fer una esmena en veu que recull les
dues esmenes que es van tractar a ponència, anuncii aquesta
esmena en veu dins aquesta disposició addicional tercera. Com
que diuen que s’ha d’anunciar quan comença la discussió de
l’article o del tema de la disposició addicional, ho anuncii i quan
pertoqui demanaré la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant passam al debat de l’esmena RGE núm.
3589 del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, per tant, el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, és de supressió, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, és de supressió. La 3589. Sr. Huguet, té la paraula per
defensar-la.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, la don per defensada en els seus termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per fixar posició té la paraula el Sr. Alorda, pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens semblaria greu que s’eliminàs
aquesta disposició i ho defens en els termes que ho he fet.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Cànoves, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. També per manifestar que ens
semblaria greu, perquè creim que és bàsic per no penalitzar les
millores al planejament. Això és tot.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, podem passar a la votació d’aquesta esmena 3589.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat d’aquestes esmenes 3516 i 3517, que el Sr.
Portella ja ens ha anunciat aquesta esmena in voce, que inform
als membres d’aquesta comissió que després de la seva
defensa, aquesta mesa haurà d’interrompre...

EL SR. LLETRAT:

Ara, ara hem de dir si és congruent o no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, aquesta mesa haurà d’estudiar la seva... Cinc
minuts d’aturada d’aquesta comissió per valorar la Mesa si és
una esmena d’aproximació, tal com marca el Reglament
d’aquesta cambra. Cinc minuts de descans.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es reinicia aquesta comissió. Després d’haver estudiat
aquesta mesa aquesta esmena presentada pel Sr. Portella,
entenem que es pot admetre, per unanimitat aquesta mesa l’ha
admesa per aproximació, tal com marca l’article 117 del
Reglament, i per tant entenem que pot passar a la seva defensa,
i té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Es tracta, açò sí, d’una esmena d’aproximació, que intenta
millorar les dues esmenes, 3516 i 3517, que feien referència a
dues excepcions de les modificacions de planejament general
urbanístic en relació a aquestes normes d’instruments
d’ordenació territorial regulats per aquesta llei, i en tot cas seria
la substitució, la transacció o aproximació d’aquestes dues
esmenes per una de nova, que seria afegir un altre apartat, una
altre lletra, que seria la i) llatina, que diria “en els casos
previstos en les lletres d) i f) -que eren les dos elements que
estaven esmenats anteriorment- l’aprovació inicial de la
modificació requerirà prèviament l’informe favorable del consell
insular corresponent”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Portella. Grups que vulguin intervenir per fixar
posició?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, nosaltres per congruència i coherència amb la petició que
hem fet d’eliminar aquesta disposició, que el que fa és dilatar la
incorporació i adaptació dels instruments de planejament
general als d’ordenació territorial, votarem en contra, no pel
contingut, sinó per congruència, com dic, amb la nostra
postura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, ara perdoni’m que
improvisi, però no havia vist o no havia entès que fos una lletra
més, com a lletra no ens pareix correcte, en el sentit que pareix
que és una relació de supòsits, “com alguna de les finalitats
expressades a continuació:”, i diu els supòsits; i clar, el punt i)
aquest no seria un supòsit, en tot cas crec que podria ser un
paràgraf sense ordre; i per l’altra banda ho trobam, ja ho hem
comentat en ponència, un excés de tramitació, en el sentit que
qui haurà d’aprovar definitivament aquesta normativa és el
mateix al qual es demana un informe prèviament, que és el
Consell; per tant, en part creim que tanmateix ja sabem que serà
el que decidirà definitivament sobre aquests planejaments; però
bé, per allò mateix de ser comprensius, tolerants i generosos, i
que allò que abunda no danya, no sé si té expressió
mallorquina, nosaltres donarem suport a aquesta esmena, i que
s’incorpori al text, i serà el que Déu voldrà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per tant, aquesta presidència entén que
es retiren les esmenes 3516 i 3517, i passam a la votació
d’aquest nou paràgraf, no nova lletra, nou paràgraf que
s’afegiria després de la lletra h). Per tant, passam a la votació
d’aquest paràgraf que s’afegiria, com dic, a la lletra h).

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 6; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lletrat. Per tant, passam a la votació de la
disposició addicional tercera de l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 6; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A la disposició addicional quarta, a les disposicions
transitòries primera i segona, a la disposició derogatòria i a les
disposicions finals primera i segona no s’han presentat
esmenes. Si cap grup no demana votació separada, podríem fer
la votació conjunta, com deia, d’aquesta disposició addicional
quarta, de les disposicions transitòries primera i segona, de la
disposició derogatòria i de les disposicions finals primera i
segona de l’informe de ponència.

Podem fer votació conjunta.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, cap; abstencions, 6.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’exposició de motius es manté l’esmena RGE núm. 3528,
de modificació, del Grup Parlamentari Popular. En conseqüència
té la paraula el diputat Sr. Huguet, del Grup Parlamentari
Popular, per defensar l’esmena a aquesta exposició de motius.

EL SR. HUGUET I SINTES:

L’exposició de motius que nosaltres presentam modifica de
qualque manera el projecte de llei, per fer congruents les
esmenes que hem defensat, especialment per allò que és la
sistemàtica de la llei, allò que és el contingut referit a garantir la
participació dels ciutadans, i sobretot a donar-li als
ajuntaments, és a dir a aquelles institucions que no són les que
tenen competències en ordenació del territori, la presència en
la formulació d’aquests instruments i la capacitat de què ara
disposen, amb la llei del 87, i que a partir d’aquesta llei nova
deixaran de tenir.

Finalment, els instruments que nosaltres defensam, que són
no inclosos o no acceptats pels altres grups, els dels plans
d’ordenació del medi natural i plans d’ordenació del litoral,
seria per completar la justificació del que hem redactat com a
exposició de motius. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que és una nova
exposició de motius diferent, i que dóna cobertura a les
esmenes presentades, tal i com hem anat definint quin seria el
nostre parer, és evident que nosaltres mantenim la
conveniència de la nova llei i de la seva exposició de motius. El
debat, jo crec que o ens hauríem d’arromangar ara i tornar-lo a
començar i reproduir el debat de l’esmena a la totalitat, però jo
crec que tots preferirem reproduir-lo si s’escau i cal al Plenari,
i en qualsevol cas tot allò que ja està dit i debatut per part
nostra, senzillament anunciarem el vot contrari. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per dir que és
una esmena bastant coherent amb tota l’allau d’esmenes que ha
presentat el Grup Popular, però que és totalment incoherent
amb el text que hem vengut aprovant aquí, i per tant que
l’exposició de motius coherent és la del projecte i no la
presentada pel Grup Popular, que ho seria si s’haguessin
aprovat les esmenes que no s’han aprovat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. Per tant, passam a la votació
d’aquesta esmena 3528.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, ja finalment la votació de l’exposició de motius de
l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 5; abstencions, cap.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada conclòs el debat i les votacions, es proclama,
per tant, dictaminat el projecte de llei d’ordenació del territori.
Vull recordar als grups parlamentaris que poden presentar en el
termini de 48 hores mitjançant escrit adreçat al president de la
cambra els vots particulars i les esmenes que, havent estat
defensades i votades en comissió i no incorporades al
dictamen, pretenguin defensar al Ple.

I no em queda res més que agrair la presència, la feina i la
col·laboració en tota aquesta tramitació. I esgotat el debat i
l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
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