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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, donarem començament a la
sessió plenària. Els record i els recordaré en els primers plenaris
que desconnectin els instruments, tant els diputats i les diputades
com els nostres estimats senyors dels mitjans de comunicació i
visitants, que desconnectin els telèfons mòbils.

I.1) Pregunta RGE núm. 2503/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvenció del cent per cent del trajecte
d'Eivissa-Formentera als ciutadans de Formentera.

I començarem el torn de preguntes, el primer punt de
l'ordre del dia, amb una pregunta ajornada la sessió plenària
anterior, que és la pregunta 2503, relativa a la subvenció del
cent per cent del trajecte Eivissa-Formentera als ciutadans
de Formentera, que formula l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Marí Tur. Record a les senyores i als senyors diputats que
les preguntes disposen de cinc minuts; intentaré compensar
el temps, però els pregaria que fossin escrupolosos en
aquesta matèria. Té la paraula el Sr. Marí Tur.



EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Quan pensa posar en marxa el Govern
de les Illes Balears la subvenció del cent per cent del trajecte
Formentera-Eivissa-Formentera per als ciutadans de Formentera?
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Tur. El Govern respon aquesta pregunta?
Sr. Conseller d'Obres Públiques.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Sr. President, excús l'assistència del conseller d'Hisenda i, per
tant, em permetran que llegeixi la seva resposta.

"El Partit Popular ara té pressa en conèixer la situació de les
subvencions en el transport de residents de Formentera, després
de 15 anys en el poder, i demana sobre quines mesures pensa
prendre el Govern i quan, respecte a la subvenció del cent per
cent del trajecte. El Govern vol donar la millor solució i acabar
d'una vegada amb la discriminació que suposa per als ciutadans
de Formentera haver de pagar els alts preus dels bitllets de
vaixell per poder utilitzar els serveis públics a què tenen dret.

D'acord amb els compromisos concrets amb els ciutadans de
Formentera en el programa de govern, el Govern de les Illes
Balears posarà en marxa per a l'any 2000 una subvenció
encaminada a què resultin gratuïts per als ciutadans de
Formentera els trajectes que facin entre la seva illa i la d'Eivissa.
La gratuïtat serà aplicable a aquells trajectes que tenguin per
objecte la realització a l'illa d'Eivissa de determinades gestions
i actuacions que no es poden fer a Formentera, per exemple,
gestions sanitàries, anar als Jutjats, als registres, etc."

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Esper que la rèplica tampoc no la porti
escrita, perquè, en primer lloc vostè no ha de recordar el govern
del Partit Popular el que va fer o el que va deixar de fer. El
compromís és de vostès i ara, i no només és de vostès i ara, sinó
que estic segur que els ciutadans de Formentera celebren les
quasi diàries visites que fan vostès allà. Supòs que la visita a
Formentera, a més del treball, sempre deu anar acompanyada
d'aquella gastronomia tan típica. No vull pensar que hi vagin
només per la gastronomia, vull pensar també que hi van per
solucionar problemes, i són vostès, amb tota la raó, molt
afeccionats a fer grans declaracions i grans promeses, i una de les
promeses del president del Govern, recollida ja fa dos mesos, dos
mesos, pels mitjans de comunicació diu el següent: "En cuanto al
transporte, Antich reconoció el problema de la triple insularidad y
señaló que los formenterenses no deben verse discriminados al
tener que desplazarse fuera por cuestiones que el resto de los
ciudadanos baleares pueden solucionar en su propia isla. En este
sentido, calificó de compromiso firme el anuncio del Govern para
establecer la gratuidad de los viajes que los formenterenses se ven
obligados a hacer por la falta de servicios en la isla". 

Un, que també té molts votants a Formentera, no tants com
desitjaríem, però que aquest govern li deu el Consell d'Eivissa

justament als de Formentera, entén que no es poden
defraudar les il•lusions que els ciutadans de Formentera han
posat en aquestes continuades visites, i és per això que
molts es preguntes quant de temps tardaran en poder cobrar
aquest cent per cent. Sembla ser que a la visita inicial volia
ser al cap d'un mes, perquè tampoc deu ser tan complicat,
però ara ja es diu que és per a l'any que ve. Esperem, idò,
que de tantes visites com van formulant i tantes promeses
com van fent a Formentera, alguna molt aviat es converteixi
en realitat i no només tan sols amb paraules o amb fets que
llavors, com fa poc, han de rectificar. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Diputat. Vol fer ús, el representant del
Govern, de la paraula? Sí, Sr. Conseller d'Obres Públiques.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i
Orfila):

Sr. Diputat, per tal de dur a terme aquesta iniciativa en
els pressupostos de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2000, d'inclourà una partida
pressupostària a la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports de 15 milions de pessetes, i una partida de
caràcter ampliable a la Conselleria d'Hisenda, global, per a
l'aplicació del Decret 57/1999, en el qual es regula la
subvenció per als residents de les Illes Balears que utilitzin
el transport marítim regular en els desplaçaments
interinsulars. Així mateix es farà un conveni amb els
ajuntaments d'Eivissa, Formentera i amb el Consell Insular
d'Eivissa per tal de gestionar aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 2712/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tancament del centre de Formació
Empresarial.

Passam a la segona pregunta de l'ordre del dia, 2712,
relativa al tancament del centre de Formació Empresarial,
que formula l'Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver Mut, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:



Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, quan el
Partit Popular vàrem formular i registrar aquesta pregunta, ho
férem a rel d'unes informacions que varen aparèixer en els
mitjans de comunicació on el director general de Treball, Sr.
Francesc Obrador, manifestava que tenia intenció de tancar el
centre de Formació Empresarial, i sembla que ho feia sense unes
raons vàlides, clares, i sense unes raons objectives. Dies després
ens vàrem assabentar també pels mitjans de comunicació que el
conseller, vostè, Sr. Grosske, va assumir un compromís davant
l'alumnat del centre de no tancar aquest centre de Formació
Empresarial. Bé, avui la pregunta tal vegada s'hauria de formular
en uns altres termes, ja que evidentment hi ha una contradicció,
però en definitiva la pregunta diu: "Per quins motius pensa el
Govern de les Illes Balears tancar, si és que ho fa, el centre de
Formació Empresarial?". Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller de Treball, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR
SOCIAL (Eberhard Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. Els "polis" dolents de les pel•lícules es
caracteritzen per primer disparar i després preguntar, i vostè
pregunta tan de pressa que llavors ja no pot disparar perquè el
centre, tanmateix, no s'ha de tancar. De tota manera estic
disposat a contestar-li la pregunta com si estigués formulada en
els termes que vostè mateix en la seva intervenció ha exposat.

Què ha passat aquí? Ha passat que hem trobat una situació en
aquest Cefem que era, com tantes altres coses, insostenible.
Resulta que la línia de finançament no era adequada per a
l'alumnat, que el cost per alumne era molt més elevat que a altres
circuits de formació semblants, que la titulació acadèmica no...,
la titulació que es donava, que no l'acadèmica, no es corresponia
amb aquesta expectativa generada dins l'alumnat respecte a rebre
un circuit de formació de major qualitat. Resulta que el tipus
d'alumnat no s'ajustava a la línia de finançament emprat, que era
l'Objectiu 5B; resulta que l'alumnat pagava una matrícula que no
havia de pagar, i davant tot això, davant tot això, la primera
intenció va ser deixar-ho córrer i derivar l'alumnat cap a altres
circuits de formació de gestió empresarial.

Parlant amb els alumnes, que es varen reunir, varen plantejar
les seves propostes, efectivament vàrem rectificar i vàrem
intentar trobar una solució que, en lloc de ser una fuita cap enrere
fos una fuita cap endavant. El que està clar és que el centre tal
com està no pot continuar. La situació era, com he dit,
insostenible, però hi ha una possibilitat, que és donar a aquests
estudis més empenta, cercar-los una línia de finançament
adequada, homologar la titulació i donar-li un valor acadèmic
que en aquest moment no té i, en definitiva, anar cap endavant en
aquesta qüestió, i que dins els circuits formatius de gestió
empresarial hi hagi el circuit estàndard i aquest circuit, que seria
per a aquella gent que volgués fer un major esforç i  trobàs també
una major recompensa acadèmica. 

Això vol dir posar-se d'acord amb la Conselleria d'Educació,
i a mi m'agradaria també posar-me d'acord amb aquelles
organitzacions, especialment empresarials, que fan formació,

gestió empresarial, que també vull que s'involucrin en
aquest projecte. Això és la idea que tenim plantejada per
dissenyar i realitzar durant el proper curs i esper que en el
curs 2000-2001 el Cefem ja sigui una marca de garantia, de
qualitat i de regularitat a l'hora d'impartir la formació i
gestió empresarial.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Oliver, vol intervenir?

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Grosske, em
tranquil•litza molt saber, i perquè ho diu vostè, que
efectivament el Cefem no es tancarà i que es continuarà
endavant amb aquests cursos de tècnics d'administració
d'empresa. Però, miri, si deman i dispar, com vostè diu, és
perquè nosaltres llegim la premsa, llegim els mitjans de
comunicació, i així ho deia el seu director general. Però,
miri, el que sí lamentam profundament és que es produeixin
aquestes situacions i que s'alarmi d'aquesta manera tan
gratuïta un col•lectiu com poden ser els alumnes d'aquest
centre de Formació Empresarial, i que hagi de ser vostè, Sr.
Conseller, que hagi de sortir a desautoritzar el seu director
general de Treball, encara que sigui d'un altre partit polític
diferent al seu.

Miri, entram en contradiccions perquè també el president
del Govern, el Sr. Antich, manifesta el seu suport per part
del Govern a la petita i mitjana empresa i, per altra part,
resulta que a les demandes que fa la petita i mitjana
empresa, que necessiten professionals formats, el Sr.
Obrador enuncia que tancaran el Cefem però, com dic,
m'alegr que definitivament facin marxa enrere i no tanquin
aquest centre i que continuïn impartint aquests cursos tan
importants i que necessita la petita i mitjana empresa,
perquè, a més, aquesta cursos que fa el centre de Formació
Empresarial són uns cursos...



EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver, vagi acabant perquè vostè i el Sr.Grosske han
excedit el temps. Per tant, haurem de donar un minut i mig al Sr.
Grosske per contestar perquè ja han excedit el temps.

EL SR. OLIVER I MUT:

Acab, Sr. President, acab immediatament. Deia que si el
Cefem es tancàs se n'hauria d'obrir un altre d'igual, perquè aquest
producte que fa el Cefem és un producte que no té substitutiu
avui dins aquest mercat pel que fa a formació. No crec que sigui
una excusa que s'acabin les subvencions del fons social europeu
perquè, a més, quan es va constituir el Cefem no hi havia
subvencions d'Europa, sinó que es finançava íntegrament amb els
doblers del Govern balear. 

I quant al prestigi social, uns cursos que els títols estan
homologats per la Universitat de les Illes Balears i que, a més,
tots els professors tenen la venia docendi de la Universitat, crec
que té un cert reconeixement social. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller de Treball.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR
SOCIAL (Eberhard Grosske i Fiol):

Moltes gràcies, Sr. President. No hi ha tal contradicció entre
el director general de Formació, que no de Treball, i el conseller
de Treball. La primera decisió, la vàrem agafar plegats, i la
segona, la vàrem agafar plegats, també. La contradicció
fonamental és entre uns cursos que tal com vostè, o vostès, o
com a Grup Popular que governava els darrers anys, ens els
varen deixar eren impossibles de continuar perquè el seu
funcionament era irregular, irregular el seu funcionament, és a
dir, ens ve la inspecció que, per cert, ve aviat, va a principis
d'octubre i ja veurem què trobaran, sobre el tema del fons del 5B
i ens foten una troncada, perquè aquí hi ha alumnes que no estan
dins zona 5B i que s'estan beneficiant d'aquests cursos, perquè
estan pagant unes matrícules que no els toca pagar i,
efectivament, s'ha creat l'expectativa -ho he dit abans- que
s'estava impartint un ensenyament de major qualitat que a altres
circuits formatius i això no tenia cap tipus de reconeixement
acadèmic; això de la venia docendi i totes aquestes coses que
vostè diu és 0'0 des del punt de vista de la titulació acadèmica
que rebien aquests alumnes. Per tant, aquests vivien dins una
espècie de miratge. Tot això és el que volem superar.

Per tant, efectivament tendrà continuació però no tendrà
continuació igual: tendrà continuació amb uns alumnes que
hauran de fer més feina que altres alumnes però que tendran
definitivament una titulació així com toca i homologada des de
la Conselleria d'Educació i des de la Universitat, i que
efectivament es finançarà amb uns fons regulars i que, en
definitiva, jo crec que serà una passa cap endavant i un canvi de
la situació, perquè la situació, insistesc, Sr. Oliver, tal com
nosaltres la vàrem heretar era insostenible des de tots els punts
de vista, des del punt de vista acadèmic, de l'interès dels alumnes
i des d'una bona administració dels recursos públics.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Treball.

I.3) Pregunta RGE núm. 2714/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a licitació del projecte de construcció de
l'hospital d'Inca.

Passam a la tercera pregunta, 2714, relativa a la licitació
del projecte de construcció de l'hospital d'Inca. La formula
l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i Llabrés, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Pere Rotger.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres voldríem demanar al
Govern quan pensa licitar el Govern, juntament amb
l'Insalud, el projecte de construcció de l'hospital d'Inca tal
com recull el protocol signat amb el Ministeri de Sanitat el
8 d'octubre del 1998.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rotger. Té la paraula la consellera de
Sanitat.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM
(Aina Salom i Cabrer):

Sr. President, senyores i senyors diputats, el Govern no
és el que ha de licitar juntament amb ningú, sinó que és el
mateix Insalud que té aquesta responsabilitat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pere Rotger, vol intervenir?

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament així, dissabte
passat, vaig tenir aquesta notícia per part de la consellera,
però també vaig tenir una grata notícia: que el Govern de les
Illes Balears aportarà els doblers que facin falta per a aquest
hospital comarcal d'Inca. Ara bé, jo he de recordar a la Sra.
Consellera que qui té la responsabilitat de l'acció de govern
en temes sanitaris és vostè, i li preg que, si realment és
l'Insalut, l'insti perquè el més ràpidament possible dugui
endavant aquesta licitació. 



També li he de recordar que aquest conveni que es va
aprovar, que es va signar el passat 8 d'octubre del 1998, va ser
fruit d'una lluita dels homes i les dones d'aquesta comarca.
Durant 13 anys la comarca d'Inca va estar marginada del Govern
socialista que aleshores regia l'Insalud de Madrid, i que després
de moltes reivindicacions vàrem passar de res a una
cofinançació. El que li vaig dir, a vostè, a la visita oficial a Inca,
li dic aquí: No volem polemitzar, em tendrà, ens tendrà al seu
costat per lluitar perquè l'Insalud pagui el cent per cent d'aquest
hospital d'Inca. El que sí volem és que l'hospital d'Inca no quedi
aturat, no quedi paralitzat, perquè els homes i les dones d'aquesta
comarca d'Inca no es mereixerien això. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rotger. Sra. Consellera de Sanitat, vol intervenir?

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Salom i Cabrer):

Sr. Rotger, perquè li quedin el més clares possible les fases
a dur a terme de l'hospital d'Inca, són les següents: En primer
lloc, hi ha d'haver una cessió de terreny per part del seu
ajuntament a l'Insalud o bé a la tresoreria de la Seguretat Social;
fins ara no tenim notícies que s'hagi fet, això. En segon lloc,
l'Insalud ha de treure a concurs públic en el BOE la redacció del
projecte i l'adjudicació a un estudi d'arquitectura. En tercer lloc,
i una vegada que estigui redactat aquest projecte pel qual l'equip
d'arquitectes té un termini mínim de sis mesos, i prèvia dotació
econòmica i amb aprovació del Consell de Ministres degut a la
seva quantia, treurà a concurs públic, també en el BOE,
l'adjudicació de les obres. Una vegada adjudicades les obres,
l'empresa té entre 36 i 48 mesos per dur-les endavant. 

L'única cosa que hem dit és que no entenem per què les Illes
Balears, essent la comunitat que menys rep de l'Estat en matèria
sanitària, ha de pagar una part d'aquest hospital. És un greuge
comparatiu i un cost que nosaltres hauríem de dedicar a temes
que són competència nostra. També vull ratificar, com vostè, el
que ja vàrem comentar el dissabte 26 de setembre en el seu
ajuntament, en la nostra visita a Inca: que si és necessari aportar
momentàniament 50 milions per iniciar el projecte el Govern ho
farà amb molt de gust. 

Vull dir-vos, Sr. Rotger, que el Govern ha remès ja al
ministre de Salut, de Sanitat, un escrit sol•licitant la constitució
d'una mesa de conversacions per aclarir i accelerar tots aquests
temes, perquè nosaltres, Sr. Rotger, sí que tenim clar que
l'hospital d'Inca és important per al nostre poble. Vull recordar
aquí i a tothom que dia 28 d'octubre de l'any 1997 es procedí al
debat del text de la proposició no de llei del Règim general de
l'Estat número 3217/97 en el qual s'aprovà el següent: "El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern central perquè
disposi la immediata partida pressupostària per a l'inici de la
construcció i posada en funcionament d'un hospital públic a la
comarca d'Inca". Sr. Rotger, han transcorregut quasi dos anys i
s'han fet molt poques coses, i, el que és més greu, en la firma per
part del govern anterior del protocol amb el Ministeri de Sanitat,
s'anava en contra de la resolució que aquest parlament aprovà,
com ja he dit, el 28 d'octubre del 97. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 2716/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris d'actuació envers el golf de Cala
d'Hort d'Eivissa i el golf de Can Guilló de Pollença.

Passam a la pregunta número 4, relativa als criteris
d'actuació envers el golf de Cala d'Hort d'Eivissa i el golf de
Can Guilló de Pollença, formulada per l'Hble. Sra. Diputada
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, en el nostre grup vàrem veure com una de les
primeres mesures que va prendre la nova consellera de Medi
Ambient quan el nomenament, en certa manera, encara era
calent, feia molts pocs dies que s'havia publicat en el Butlletí
Oficial, va ser, en certa manera, un efecte especial per part
de la Conselleria de Medi Ambient. La conselleria va
prendre crec que una decisió valenta i és que la conselleria,
quan va arribar al seu despatx degué dir: "Estic en contra
que a Eivissa, a Cala d'Hort, es faci el camp de golf que hi
ha previst"; va fer un escrit i el va enviar cap a Eivissa, on
deia "no vull camp de golf". 

La mesura s'ha demostrat amb el temps que es varen
haver de fer una sèrie de correccions perquè no era del tot
legal la forma que s'havia emprat per aturar aquest camp de
golf, i nosaltres, des del Grup Popular, volem saber quin és
el criteri general de la conselleria respecte a si hi haurà o no
hi haurà camps de golf, si n'autoritzarà un i un altre no, o si
seran dos sí i dos no, i la pregunta era en aquest sentit: a
veure si aplicarà els mateixos criteris a l'hora de posar en
marxa el camp de golf, en aquest cas un que surt aquests
dies pels mitjans de comunicació, que és un camp de golf de
Pollença, i el camp de golf d'Eivissa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. La Sra. Consellera de Medi
Ambient té la paraula per a intervenir.



LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Bona tarda, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, en primer lloc l'únic que contestaré serà la pregunta
que se m'ha remès, que és si utilitzarem a la Conselleria de Medi
Ambient els mateixos criteris respecte al que ha estat el camps
de golf de Cala d'Hort i de Can Guilló de Pollença. Jo voldria dir,
en primer lloc, que no tenen res a veure un amb l'altre, perquè li
recordaré que Can Guilló de Pollença és una il•legalitat flagrant
perquè no consta enlloc que hi ha un camp de golf, i no així en
el terme, diríem, de Cala d'Hort de Sant Josep d'Eivissa. 

Per tant, són criteris que s'aplicaran en funció de cada una de
les circumstàncies i no tenen res a veure un amb l'altre.Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, els
he de dir que, a Pollença, al llarg d'aquests darrers anys qui
governa a l'ajuntament és un dels partits del pacte d'esquerres
d'aquesta comunitat, és el Grup Socialista. Si es fan il•legalitats
allà és responsabilitat seva, aquestes il•legalitats, no
responsabilitat, en aquest cas, del Grup Popular, i la pregunta que
volíem fer nosaltres és a veure si el Govern, aquest pacte famós
que han fet d'esquerres en aquesta comunitat, aplicarà els
mateixos criteris respecte del camp de golf a Pollença, a Eivissa,
a Menorca... En definitiva, quins seran els criteris respecte als
possibles camps de golf, i si aquesta mesura que vostè va prendre
a Eivissa en certa manera era un efecte especial per demostrar
que Els Verds han arribat al Govern, des del Grup Popular
pensam, pensam, que fan molt més mal i més impacte
determinades construccions que es fan a Marratxí o que es fan a
Calvià, o determinades urbanitzacions que estan pendents que es
posin en marxa a determinades zones damunt les roques davant
la mar, que no la posada en marxa d'un camp de golf. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sra. Consellera de Medi Ambient, vol
respondre?

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Bé, Sra. Diputada Maria Salom, senyors diputats i senyores
diputades, ja que ha fet referència a quina és la política del
Govern respecte als camps de golf, jo crec que està prou clara,
s'ha dit en moltes ocasions, està escrit i hi pot optar a través de
la pàgina web, precisament per saber quina és la política que es
pensa seguir respecte als camps de golf.

Referint-me al que és...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, prec per favor que s'ho prenguin amb
calma, que escoltin, que intervenguin quan els pertoqui,
però que això no és l'escola, és el Parlament de les Illes
Balears. Tots els parlaments tenen un marge de
discrecionalitat...

(Remor de veus)

...però que es comportin una miqueta, una miqueta.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT
(Margalida Rosselló i Pons):

Sí, jo també ho agrairia, perquè és una falta de respecte.
Llavors, seguint amb la pregunta que vostè m'ha fet, jo li
diré que la situació de Cala d'Hort i la situació de Can
Guilló no tenen res a veure. Si bé tenim coneixement que
sembla ser que es pretenia o que es pretén a Can Guilló fer
un camp de golf, però tenc constància que avui mateix
l'Ajuntament de Pollença pensava, dins el que correspon a
les seves competències, urbanisme, i també al Consell
Insular respecte a aquesta qüestió, dir clarament als
propietaris que compleixen una greu il•legalitat respecte al
tema, no només del tema del camps de golf, sinó el que és
la construcció que es fa allà. Llavors, en aquest cas
l'Ajuntament de Pollença tenim constància que pensa fer
una actuació.

Per altra banda també li he de dir que nosaltres, la
Conselleria de Medi Ambient, no teníem cap coneixement
que hi hagués un camp de golf o, almanco, que hi hagués
una petició d'autorització de camp de golf, i el que nosaltres
vàrem fer com a conselleria, si li interessa saber-ho, és anar
allà mateix, in situ, per veure quina era la utilització que es
feia de l'aigua dels pous d'aquella zona. Per tant, nosaltres
no és que tenguem una actuació diferenciada, sinó que
tenim una actuació en funció de la realitat que se'ns
planteja. Can Guilló n'és una i Cala d'Hort una altra. 

Respecte a Cala d'Hort estava molt clar, estava molt clar,
i hem actuat d'una manera ferma, com vostè ha dit a molts
pocs dies d'entrar perquè precisament Cala d'Hort era un
acord també que hi havia per part del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, i vostè sap perfectament que hi
havia hagut un gran debat polític al qual el PP també s'havia
sumat, que Cala d'Hort havia de ser un espai protegit. En
aquest cas sí que hi havia un projecte, estava presentat i, per
tant, davant això i davant el fet que sembla ser que...,
sembla ser, no, hi va haver un moviment de terres, nosaltres,
o jo el que vaig fer com a consellera va ser actuar en
conseqüència i, per tant, evitar que es fes una actuació que
des del nostre punt de vista era incorrecta, avalada per molts
de grups entre els quals hi havia el seu i, per tant, jo crec
que m'ho haurien d'agrair i,  a més, fer una actuació
important que era començar a fer un POR, un pla
d'ordenació de recursos naturals perquè aquella zona pugui
ser declarada, per ventura, parc natural, per ventura una
altra figura de protecció, que crec que pot enorgullir no
només a tots els mallorquins i, sobretot, als eivissencs i les
eivissenques, i crec que podem estar contents precisament
que sigui amb aquesta actuació que vaig fer amb total i
absoluta legalitat, i si no ho diguin en els llocs pertinents on
s'hagi de fer, que vàrem aconseguir que precisament Cala
d'Hort pugui ser el que havia de ser, un espai protegit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.



I.5) Pregunta RGE núm. 2719/99, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ronda de Santa Eulàlia i Sant Antoni de
Portmany.

Passam a la pregunta número 5, relativa a la ronda de Santa
Eulàlia i Sant Antoni de Portmany. La formula l'Hble. Diputada
Sra. Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Maria Neus Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta va lligada a una altra
que vendrà a continuació i va dirigida al conseller d'Obres
Públiques que, en una recent visita a Eivissa a finals d'agost, va
fer unes declaracions respecte al fet que es faria una revisió del
traçat de les carreteres de circumval•lació de Santa Eulàlia i la de
Sant Antoni, i des del Grup Popular ens preocupa que això pugui
fer retardar les obres tan necessàries d'aquestes dues
circumval•lacions. Per tant, la pregunta concreta seria quan es
pensen dur a terme les rondes de Santa Eulàlia i de Sant Antoni
de Portmany a Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller d'Obres Públiques.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Sr. President, senyors diputats, la resposta a aquesta pregunta
és que aquests temes no es pensen retardar més del retardats que
ja anaven, és a dir, que estan en marxa i estan als seus
departaments i segueixen un bon ritme.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, vol intervenir?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sr. President, esperava una resposta bastant més concreta,
precisament quan els seus companys de govern parlen de
respecte en aquest parlament, senzillament. Des del Grup
Popular coneixem, coneixíem i coneixem, en el moment en què
ell va fer aquelles declaracions, que l'expedient de la
circumval•lació de Santa Eulàlia estava adjudicat; per tant, ens
van sorprendre aquestes declaracions que es farien
modificacions. Per tant, esperàvem ara que ens concretàs, amb
aquesta pregunta o amb la següent, aquest tema com queda.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i
Orfila):

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller d'Obres Públiques.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i
Orfila):

Sra. Diputada, la ronda de Sant Antoni divendres passat
va passar per Consell de Govern, es va aprovar la
continuïtat de l'expedient d'adjudicació. Quant a la de Santa
Eulàlia, vostès saben que està inclosa en el conveni, està a
Madrid i està adjudicada i ara l'empresa adjudicatària està
redactant el projecte definitiu.

Si jo vaig expressar un tema no era frenar o modificar,
sinó si es podia millorar en aquest moment que s'estava
redactant el projecte en tant que a Santa Eulàlia es pretenia
o es pretén fer un carrer que jo crec que és fonamental per
a desviar el trànsit, però probablement s'havia inclòs com a
una via ràpida quan està passant per una zona de parcel•les
unifamiliars, i tots sabem les dificultats que tenen els
accessos d'habitatges unifamiliars a una via ràpida i, per
tant, el que sí es mirava és a veure si amb el projecte
definitiu es podia respectar una mica el traçat del carrer
existent.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 2717/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Marí i Calbet, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificacions a l'abocador de
Formentera.

La sisena pregunta està formulada pel Sr. Antoni Marí i
Calbet, que no és present i, en conseqüència, queda
decaiguda.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Una cuestión de orden, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Si es por una cuestión de orden, le doy la palabra.



EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Tanto la sexta como, efectivamente, la pregunta número 11,
formuladas por el Sr. Antonio Marí Calbet, no se pueden
formular, porque el diputado no está por una cuestión de
enfermedad. Quería dejarlo claro ante la Cámara, para que, en
ningún caso, el Gobierno ni el resto de los miembros del
Parlamento, pudieran pensar que había alguna otra razón que no
estuviera justificada. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. Estam segurs que en el
seu moment aquestes preguntes tornaran a venir, formulades pel
Sr. Diputat quan s'hagi recuperat de la seva malaltia, cosa que li
desitjam com més aviat millor.

I.7) Pregunta RGE núm. 2720/99, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ronda de Santa Eulàlia i Sant Antoni de
Portmany.

Passam a la setena pregunta, 2720, relativa a la ronda de
Santa Eulàlia i Sant Antoni de Portmany, que formula l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula, Sra. Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és l'altra pregunta que deia
que venia relacionada amb l'anterior, crec que a la contrarèplica
el Sr. Conseller m'ha contestat a les modificacions referents al
projecte de la circumval•lació de Santa Eulàlia, no sé si a la de
Sant Antoni, que m'ha dit que s'havia adjudicat, es va arribar a
fer alguna modificació o no, jo crec que, en tot cas, si es va fer
devia ser una cosa ben lleu i ben senzilla, perquè tan ràpid hagin
canviat el projecte i ja l'hagin aprovat a Consell de Govern, crec
que m'ha dit.

Per tant, jo només diria que la pròxima volta que vengui a
Eivissa, en lloc d'alarmar-nos, sàpiga com estan els expedients
que tenen en marxa i no exageri les coses. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Les mateixes maneres que he demanat a un grup de la
Cambra, les deman a un altre sector de la Cambra. Sr. Conseller
d'Obres Públiques, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Sr. President, Sra. Diputada. Consider que aquesta pregunta,
de fet, ja està resposta, però sí li vull comunicar que no és la
meva intenció crear cap tipus d'alarma als ciutadans d'Eivissa,
sinó tot el contrari.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, la Sra. Marí m'indica que no vol intervenir.

I.8) Pregunta RGE núm. 2722/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions de la Conselleria de Medi
Ambient en els torrents.

Per tant, passam a la vuitena pregunta, 2722, relativa a
actuacions de la Conselleria de Medi Ambient als torrents,
la formula l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. La don per formulada en els
termes que vostè ha expressat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. Consellera de
Medi Ambient.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT
(Margalida Rosselló i Pons):

Senyors diputats, senyores diputades. Les actuacions
d'emergència han estat bàsicament obres de neteja a distints
torrents, no a tots, evidentment, i, per altra banda, s'elabora
també un pla d'emergència d'inundacions, i també hi ha una
sèrie de prioritzacions en actuacions d'obres majors que
estan a l'espera de poder-se dur a terme.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Font, vol intervenir?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Em pens, no sé si és usant la pàgina web seva, que m'ha
contestat a l'altra pregunta, si no vaig equivocat, Sr.
President, i m'agradaria, per una qüestió d'ordre, que ens
atenguéssim a l'ordre del dia, si la consellera vol que facem
aquesta primer, podem començar per aquesta, també.

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta formulada és sobre quins torrents ha visitat
la Consellera de Medi Ambient, des de la seva presa de
possessió.



EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jo ho deia més que res per l'ordre del dia, que em pens que hi
havia primer quines mesures d'emergència s'havien creat.

EL SR. PRESIDENT:

Em sap greu, Sr. Font, però deu tenir un altre ordre del dia,
perquè ...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Idò, em culpa.

EL SR. PRESIDENT:

... un altre ordre del dia diferent del que té aquesta
presidència, no sé si al Grup Popular li donen un ordre del dia
diferent o al Govern un altre ordre del dia diferent, però l'ordre
del dia diu "pregunta núm. 8, 2722/99, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
amb la formulació de quins torrents ha visitat".

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jo ho dic per la consellera, que m'ha contestat l'altra. No del
que vostè ha dit, jo el que vostè ha dit, ho he entès. El problema
és la consellera, i si vostè ho permet, contest la 13 i després
contestaré la 8, m'és igual, puc contestar la 8, fent-li comptes a
la consellera que és la 13. M'és igual.

EL SR. PRESIDENT:

Faci el que vulgui.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Perfecte, perfecte.

(Aldarull a la sala).

EL SR. PRESIDENT:

Faci el que vulgui, però rendibilitzi el temps.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí. Miri, rendibilitzaré el temps, i ja que m'han contestar
quins torrents, que la 8 és la que toca, quins torrents ha visitat la
consellera, a mi m'hagués agradat poder sentit el que vostè
hagués dit respecte de quins torrents ha visitat, vostè m'ha
contestat les mesures d'emergència; l'únic que li vull dir és que
sé que ha anat a veure el torrent de Manacor, que sé que ha anat
a veure torrents per Cala Major, Sant Agustí, Andratx, Calvià, tot
això ens sembla perfecte, no hi ha res a dir; però sí que crec que
vostè, en aquest tema, ha tengut un poquet una arrencada de
cavall i esper que l'arribada també sigui de cavall, no dic que
hagi estat d'ase. Esper que sigui també de cavall. Però crec que
aquests dies, hi ha hagut ajuntament que han demanat per parlar
amb vostè, perquè també tenen torrents, vostè, ahir, perquè avui
tenia una pregunta aquí, contestava donant hora a qualque batle,
perquè, de la mateixa forma que vostè va sortir als mitjans de
comunicació, alarmant de l'estat dels torrents, que hi ha llocs on
estan molt malament, i li don la raó, hi ha gent que està molt
sensibilitzada en el tema dels torrents, que es va preocupar, dia
3 i dia 4 d'agost, de mirar de contactar amb vostè per explicar-li
els problemes que hi ha dins la seva comarca. I també vostè pot
estar informada d'aquest tema d'aquests torrents, perquè em pens
que, per qüestions familiars, vostès sap com estan les arribades
del torrent de Sant Miquel i del torrent de Muro, al Parc Natural
de S'Albufera.

L'únic que li volem dir des d'aquí, que crec que ja que ha
sortit vostè dient que visitarà els torrents, acabi de visitar-
los tots, perquè hi ha molta gent que té ganes d'expressar-li
també el que pensa respecte dels torrents. I aquesta era la
meva qüestió, per demostrar-li que vostè, si per sortir a una
foto allà, mirant les pendents tal i qual, molt bé, però que
acabi de visitar tots els torrents si després vol fer, i ja anem
a la pregunta, un pla d'emergència de bon de ver. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sra. Consellera, també contesti el que
vulgui respecte del que li demana, i haurem fet la preguntes
8 i 13.

(Remor de veus)

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT
(Margalida Rosselló i Pons):

Sr. Diputat, jo sí que som seriosa, i llavors dues coses:
tenc un ordre del dia al qual m'atany, i si hi ha algun
problema, el que ha de dir alguna cosa és el president del
Parlament; en segon lloc, pens que vostè no té perquè, en
absolut, fer cap referència a motius personals. En tercer lloc,
referit a la pregunta que m'ha fet, que vostè no ha formulat
i a posta s'ha equivocat, i sí se m'ha fet clarament, dir-li que
les actuacions d'emergència que s'han efectuat als torrents
de les Illes Balears, jo li explicaré quines han estat. Però,
prèviament, també li vull dir que a mi m'hagués agradat
anar a tots els torrents de totes les illes, de totes, de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, però, com
vostè pot suposar ni tenc temps ni podia anar absolutament
a tots, per altra banda, sempre he intentat, i vostè ho sap,
atendre totes les peticions que hi ha hagut per tenir-les en
compte, i tenia moltes més vies que només parlar
directament amb mi, com tenia, per exemple, enviant una
carta o parlant amb el director general de recursos hídrics.

Bé, i dit això, dir-li que les actuacions que hi ha hagut
d'emergència, si és que li interessa saber-ho, hi ha el torrent
de Cala Major ...



EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, un momentet. El Grup Popular manifesta, i
hi té dret, que la pregunta 13 es mantengui. Per tant, està vostè
esgotant el torn darrer de la vuitena pregunta, que pot acabar
quan vulgui, no hi ha cap problema. I després, a la pregunta 13,
tornen a fer el debat normal de la pregunta. Per tant, no entrem
ara a la resposta de la pregunta 13, perquè després jo hauré de dir
que ja s'ha debatut, el Grup Popular s'enfadarà i tendrà raó, per
tant, limiti's a rematar, potser, el tema dels torrents que ha visitat,
i hem acabat aquesta pregunta, sense greus conflictes. Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Escolti, Sr. President, jo ho dic per una qüestió purament
d'ordre, llavors, si he de contestar, jo tenc entès que la pregunta
que se m'ha fet és quines actuacions d'emergència s'han efectuat
als torrents ...

(Remor de veus)

Ah!, bé, un moment, no és aquesta, no hi ha problema.

(Rialles)

És que crec que, de qualque manera. Bé, els torrents visitats,
per acabar, senzillament i per fer-ne una referència ràpida, són el
torrent de Sant Agustí de Cala Major, el torrent de Son Boronat
i de Galatzó a Calvià, el torrent de Saluet d'Andratx i el torrent
de Sa Cabana a Manacor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Amb això hem acabat la
pregunta vuitena.

I.9) Pregunta RGE núm. 2724/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instal•lació d'un parquet de caoba tropical al despatx
del vicepresident del Govern de les Illes Balears.

Passam a la novena, que està presentada amb el registre 2724,
relativa a la instal•lació d'un parquet de caoba tropical al despatx
de la Vicepresidència del Govern balear. La formula l'Hble.
Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, senyores i senyors diputats. De veterà a veterà,
si em permet, Sr. Vicepresident, quin és el motiu d'austeritat
econòmica que ha fet que el Sr. Vicepresident del Govern balear
s'hagi vist en la necessitat imperiosa d'instal•lat parquet de caoba
tropical, segons els mitjans de comunicació fa quinze dies,
després de quinze dies ratificat, i diu que és de roure, al rebedor
del seu despatx, i quin ha estat el seu cost. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Té la paraula el vicepresident del
Govern.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Pere
Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, la Vicepresidència del
Govern s'ha instal•lat a la quarta planta de l'edifici de Sant
Feliu, antic edifici de Cultura i, com sap, aquest despatx ja
duia un cert temps tancat. Es varen trobar uns problemes,
que la moqueta estava podrida, i, a més, amb unes taques
que ja no es podien llevar, i es va haver de fer una actuació
d'urgència, més que la qüestió estètica era una qüestió que
no s'hi podia entrar d'olor, per parlar clar. Bé, sap també que
no hi ha un rebedor pròpiament dit a la quarta planta, hi ha
un replà de l'escala, un poquet ample, que s'utilitza com a
sala d'espera, on hi ha uns sofàs, per cert, també, ja bastant
deteriorats.

Bé, davant això es va haver de fer una actuació
d'urgència, i aleshores els serveis tècnics varen aconsellar,
perquè és un edifici que té bastant d'humitat, també, no era
aconsellable tornar a instal•lar moqueta, enrajolar de nou
hauria estat molt més car, i la solució va ser posar parquet
que, per cert, em sap greu defraudar el morbo que tenia
aquesta pregunta, però no és de caoba tropical, ni és de
roure, és d'un material que jo no coneixia, que es diu xatova.
El preu és de 6.900 pessetes el metre quadrat, per tant, 24
metres fan 165.600 pessetes que, a més a més hi hem
d'afegir l'IVA i el muntatge, ha pujar a un total de 288.815
pessetes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Vol intervenir, Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, és
clar que les preguntes també serveixen per aclarir les
actuacions que fa el Govern, el que passa és que a mi
m'estranya que una persona com vostè, tan veterana dins
aquesta casa, hagi hagut d'esperar que hi hagués aquesta
pregunta per donar totes aquestes explicacions, que van
sortir a un mitjà de comunicació la informació que havia
instal•lat caoba tropical, que vostè no solament desmenteixi
això, sinó que posi totes aquestes dades damunt la taula per
no donar lloc a aquest, que vostè diu entre cometes,
"morbo", i cregui'm que, jo que el conec, no hi havia cap
sentit de morbo amb aquesta pregunta, sinó simplement
demostrar un fet, demostrar un fet, encara que no agradi als
seus companys, que els atacs que de vegades havíem sofert
de despeses innecessàries, de luxe, vostè ha comprovat que
no era ver, perquè aquest despatx que vostè diu no fa tanta
estona que està tancat. 



A més a més, vostè encara hi afegeix una cosa al tema, i és
que els sofàs, també, estan un tant deteriorats. Bé, idò, amb
aquesta norma d'adaptar el seu despatx, que ha de ser un despatx
digne, com a segon mandatari d'aquest govern, també, si els
preus són tan mòdics, també li convendria, idò, canviar els sofàs.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Vicepresident del Govern.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Pere Sampol i
Mas):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, no sap com li estic d'agraït
que m'hagi permès aclarir aquesta qüestió vital per als interessos
del nostre país. Estic segur que el Parlament, avui, ha abastat una
altura on mai no havia arribat. De totes maneres, el convid a
visitar les nostres instal•lacions, veurà com són unes
dependències austeres, intent que siguin dignes, especialment les
que ha d'utilitzar el ciutadà que ha de visitar, pels motius que
sigui, les nostres dependències. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.10) Pregunta RGE núm. 2713/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a institut de Sant Llorenç i Sant Agustí.

La pregunta número 10, relativa als instituts de Sant Llorenç
i Sant Agustí, quedarà ajornada per a la propera sessió plenària,
per absència del conseller d'Educació.

I.11) Pregunta RGE núm. 2718/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Marí i Calbet, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificacions a l'abocador de Formentera.

La pregunta número 11, queda decaiguda per mor de la
malaltia del diputat Sr. Antoni Marí i Calbet que l'havia
formulada, i estam segurs, aquesta presidència, que la tornarà a
formular. 

I.12) Pregunta RGE núm. 2721/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres d'ampliació de la carretera Eivissa-
Sant Josep.

Aleshores, passaríem a la pregunta número 12, 2721,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Maria Neus
Marí Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
continuam preguntant sobre les carreteres d'Eivissa. En
aquest cas, volem conèixer quin és l'estat de l'expedient de
les obres de la carretera d'Eivissa-Sant Antoni, que passa
per Sant Josep. Des del PP, coneixem que, per mor de ser
una obra costosa, aquest projecte s'havia inclòs dins el que
era el conveni de carreteres amb el Ministeri de Foment.
Volíem saber quin és l'estat actual de l'expedient. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l'HBle. Sr.
Conseller d'Obres Públiques.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i
Orfila):

Sr. President, senyors diputats. Aquest expedient es
troba en supervisió al Ministeri de Madrid i després,
posteriorment s'aprovarà el projecte i s'iniciaran els tràmits
d'expropiació. És a dir, s'està seguint els tràmits normals.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol intervenir la Sra. Diputada?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, gràcies, Sr. President. Simplement per comentar-li al
Sr. Conseller que agraïm la resposta, no com abans, i que
esperam que tenguin en compte, si hi ha possibilitat, totes
les millores que es puguin fer en aquesta carretera, seran
benvingudes per tots els que hi circulam ben sovint, com jo
mateixa, i sobretot pel que fa referència als accessos a la
rotonda de Can Xifre i a totes les interseccions i punts
negres que té aquesta carretera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller d'Obres Públiques?



EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Sr. President. Sra. Diputada, gràcies per la seva intervenció,
perquè (...) tendrem en compte totes les seves suggerències.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 2723/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions de la Conselleria de Medi Ambient en els
torrents.

Passam a la que s'ha fet famosa pregunta número 13, que
ocupa el número 11, avui, a causa de l'ajornament i la supressió
d'una pregunta, relativa a actuacions de la Conselleria de Medi
Ambient en torrents, la formula l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font
i Barceló, del Grup Parlamentari Popular. Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

La donam formulada en els termes que el president acaba de
fer. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Els termes són "quines actuacions
d'emergència s'han efectuat als torrents de les Illes Balears?" Té
la paraula la Sra. Consellera de Medi Ambient.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Senyors, senyores diputades. Tal com he dit abans, les
actuacions d'emergència que s'han fet són, primer de tot, neteja
de determinats torrents, com el torrent de Cala Major, el torrent
de Sa Cabana i d'altres; en segon lloc, s'està elaborant un pla
d'emergència d'inundacions; i, per altre, s'està prioritzant el que
són actuacions en obres majors, que estan encara en estudi.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Font, vol intervenir? Endavant.
Té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, Sra. Consellera, jo crec que aquesta resposta és molt
magra pel que realment representa, a les dates que som, les
possibles inundacions que hi pogués haver, és a dir, jo crec que
és magra i amb falta de contingut, i sembla, quasi quasi, com si
fos un problema secundari per a aquesta consellera.

Jo pensava que vostès ens podrien dir aquells compromisos
que els seus tècnics, una vegada ja nomenats, perquè vostès
prengueren possessió el 29, publicat el 28, els seus tècnics
deien que dia 1 o dia 2 del mes d'agost estaria adjudicat el
cost i costes abans de finals d'agost, que les dates de dia 15
de setembre, que ja ha passat, aquestes obres estarien ja en
marxa, pensava sentir això. També varen dir que no hi havia
doblers, vostè sap que els doblers del cost i costes hi eren,
el que passava és que hi havia un problema de fiscalització
de documents, a les dates d'avui, em pens que ahir o avui o
demà s'adjudicaran aquests estats de conservació de cada
zona. Jo crec que hi ha tota una sèrie de coses, que sortim a
la premsa per dir que faran vostès grans actuacions, però
encara ens trobam en el moment que ni aquest pla
d'emergència anunciat pel conseller d'Interior, dia 13,
divendres dia 13, que sortí publicat a la premsa dia 13, que
el va anunciar dia 12, quan vostès eren a Andratx, i altres
coses, es desconeixen. 

I, sobretot, un altre tema que cec que és prou important.
Els doblers que hi ha per al cost i costes, crec que valdria la
pena que, com més aviat millor s'adjudicassin, que els
problemes tècnics els arreglassin, perquè ara els toca
governar a vostès i no a nosaltres, i que els municipis
sapiguéssim quan s'arreglaran els torrents.

M'agradaria saber, vostè m'ha dit d'unes actuacions que
s'han fet aquí, a Mallorca, quines actuacions d'emergència
han pres a Menorca o a Eivissa? Moltes gràcies, Sra.
Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sra. Consellera de Medi Ambient, té
la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT
(Margalida Rosselló i Pons):

Senyores i senyors diputats. Sr. Diputat, bé, en primer
lloc, jo el que li vull dir és que vostè sap perfectament que
en qüestió de dos mesos, no fa dos mesos, que actuacions
sobre els torrents, que precisament vostès han tengut molts
d'anys per fer-les, precisament algunes no s'havien fet mai.
Per tant, jo no crec que aquest ..., és a dir, vostè, com a
representant del Partit Popular, pugui demanar que en
qüestió d'un mes i mig o dos, idò resulta que totes les
actuacions sobre els torrents es puguin fer d'una manera
acurada i ràpida, perquè, precisament, per l'envergadura del
tema i perquè a nosaltres ens preocupa molt, només a la
conselleria, sinó a tot el Govern, s'ha d'actuar d'una forma
de precaució i, a més, tenint en compte cada actuació que es
fa, amb quines condicions es fa i si realment és important o
no.

En segon lloc, jo li vull recordar que un dels grans
problemes que tenen els torrents, és precisament l'ocupació
que hi ha hagut per cases o que el que s'ha fet ha estat una
utilització dels torrents bastant inadequada, com dic, per una
banda, per temes urbanístics, i per l'altra, perquè s'han
considerat que eren quasi bé femers i, per tant, s'hi tiraven
tot tipus d'objectes. En aquest sentit, nosaltres el que feim,
primer de tot, i tenint en compte que fa poc temps que hi
som, i que tenim molt clar que és una prioritat, evidentment,
és sobretot fer unes actuacions d'emergència, de neteja
sobretot de la brutor i, per tant, del que tapa que pugui
passar l'aigua d'una manera clara. 



En tot cas, li puc concretar el que sí hem fet al torrent de Cala
Major, s'han fet actuacions per lliurar la sortida del torrent a la
platja, que es trobava tapada per unes portes d'alumini, a mode
de magatzem, no sé si vostè l'ha vist, però li aniria bé també
visitar-lo, per veure fins a quin punt es pot arribar a fer
actuacions urbanístiques sobre un torrent. Al torrent de Sa
Cabana, hi ha un acord de Consell de Govern, de 6 d'agost, per
declarar d'emergència les obres de neteja i condicionament del
torrent de Manacor, en el tram cobert que passa pel centre urbà
de Manacor, per valor de més de 38 milions de pessetes. Per altra
banda, la conservació de les lleres, a través del sistema de cost
i costes, s'han tret a contractació sis expedients, quatre
corresponen a Mallorca, un a Eivissa i a Formentera, per valor de
130 milions de pessetes, per a la neteja i conservació de trams
programats l'any en curs; evidentment no ha estat ara mateix,
però seran dins el que ens queda fins a l'any 2000.

Per tant, nosaltres el que hem fet ha estat aquestes actuacions
concretes, hem tengut també converses, no només per part meva,
sinó per part del director general de Recursos Hídrics, amb
pobles i, a més, amb persones particulars que han manifestat la
seva preocupació davant els torrents. Jo vull recordar que el tema
dels torrents, si bé és una competència de la Conselleria de Medi
Ambient, és una competència compartida, també, amb
l'ajuntament, ja que es pot fer una feina de neteja conjunta i per
això estam oberts totalment a poder-ho dur endavant.

Per altra banda, i tal com he dit, nosaltres també elaboram el
pla d'emergències d'inundacions amb un acord de Consell de
Govern, de dia 13 d'agost, per tal d'acomplir la directiva europea
corresponent, i s'elabora aquest pla d'emergència entre la
Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria d'Interior, per tal
de poder tenir realment un pla que, he de dir que fins ara no
havia existit, cosa que a mi també em preocupa molt, maldament
ara governem nosaltres, governam, però volem governar i fer
aquestes coses que fa estona s'haurien d'haver fet.

I, en tercer lloc, hi ha prioritzacions d'actuacions amb obres
majors, hi ha projectes que estan redactats, redactats d'abans,
projectes que consideram que uns han de ser modificats, que
d'altres han de ser desestimats i n'hi ha d'altres en estudi. Per tant,
nosaltres en aquests dos mesos, creim que primer de tot ens hem
preocupat del tema dels torrents i, en segon lloc, que hem fet les
actuacions que calia, però evidentment les volem millorar, i
esperam que el seu partit ens ajudi, sobretot a poder-ho millorar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Amb aquesta intervenció
acabat el torn de les preguntes, primer punt de l'ordre del dia.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2480/99, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'una ponència

per tal d'estudiar la reforma del Reglament del Parlament
de les Illes Balears.

I passam al segon punt de l'ordre del dia, que és una
proposició no de llei, 2480, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la creació d'una ponència
per tal d'estudiar la reforma del Reglament del Parlament de
les Illes Balears.

El grup que ha presentat la proposició vol intervenir? Sr.
Huguet, té la paraula per deu minuts.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Veurem
aquesta proposició no de llei i ho volem fer des d'una actitud
totalment oberta i des d'una actitud del màxim respecte a
aquesta cambra, ja que es tracta, ni més ni manco, que
d'instar el Parlament que es creï una ponència per estudiar
les possibles reformes del Reglament de la nostra cambra.
El Reglament del Parlament, que es tramita, segons diu el
mateix reglament de la Cambra, al seu article 183,
mitjançant una proposició de llei, té rang també de norma,
de norma de llei, pel que és el règim d'organització
d'aquesta casa. I, com que amb el règim d'organització
d'aquesta casa, del Parlament de les Illes Balears, hi
participam totes les forces polítiques, amb igualtat de drets
i amb igualtat de deures, el nostre grup ha entès que ara era
el moment bo i el moment adequat per encetar el que podria
ser un debat sincer i un debat profund, que no vengui marcat
per les circumstàncies d'unes eleccions aquí al costat, sinó
que vengui marcat pel que ha de ser un reglament de tots i
per a tots. D'aquí que la voluntat d'aquesta proposició no de
llei és una voluntat que es creï una ponència, no una
ponència específica, sinó que, aprofitant el mateix
Reglament del Parlament que, a més, estableix que hi ha la
Comissió de Reglament, pugui, en el seu si, crear aquesta
ponència, per tractar de fer una lectura de tots els preceptes
que són inclosos a l'actual reglament, i veure quins són
aquells susceptibles de ser modificats.

Nosaltres som partidaris d'afrontar aquesta reforma del
Reglament sota dos criteris, sota dos objectius que,
d'entrada, ja puc anunciar: un és adaptar el Reglament,
adaptar la norma del Reglament del Parlament a les
modificacions que van ser introduïdes mitjançant la reforma
de l'Estatut i que, per tant, no és que entrin en contradicció,
però que podrien tenir certes dificultats a l'hora d'aplicar
aquest reglament en relació amb aspectes ja reformats pel
nostre mateix Estatut, açò per un cantó; i l'altre també que
és tan important i potser que sigui més important que el
primer, perquè el primer el concretaríem amb el període de
sessions, amb les remuneracions i amb un parell de coses
més, a posta per açò crec que el més important és el segon
aspecte, que faria més referència a l'adaptació de la norma,
de la norma del Parlament, a la pràctica parlamentària
després de setze anys de vida del nostre parlament.

Jo vull recordar, i no apel•laré a cap tipus d'experiència
personal, en el si d'aquesta casa, però sí que vull recordar
que en els darrers anys, fins i tot a la legislatura passa, si no



a l'anterior a la passada, ja se substanciaven possibles
modificacions d'aquest reglament, a través de com s'havien
d'organitzar certs debats, i d'altres aspectes que també
consideràvem prioritaris, per tal de donar la màxima agilitat a
l'hora de tramitar propostes, el màxim d'agilitat, fins i tot, a l'hora
de debatre en aquesta cambra, i regular certes intervencions en
funció de les matèries que es vulguin debatre. 

Estic convençut que aquí, que hi ha il•lustres diputats i
diputades que van ocupar també mesa a la legislatura passada i
que, en honor a la veritat i en honor a ells, he de dir que es va
iniciar tota una sèrie de feines, d'estudis, podríem dir moltes
coses que serien susceptibles d'aquesta reforma. Però sí que crec
que hi ha d'haver uns elements de partida necessaris i bàsics, i
són aquells en els quals hi ha acord que han de ser modificats, i
després veure quin tipus de modificació, n'hi pot haver d'altres en
els quals no hi hagi acord de modificació, i aquests jo els
deixaria aparcats a un darrer terme, a un darrer debat per veure
si al final podem arribar a acords.

Per exemple, un dels temes que crec que val la pena aclarir
amb la possible reforma del Reglament dins la ponència, és amb
quines condicions es pot produir la pèrdua de la condició d'un
diputat en aquesta cambra, i regular-ho i adaptar-ho a altres
normes i a altres regulacions que també tenen altres parlaments,
sobre quins són els drets i quins són els deures quant a la
recepció d'informació i de documentació que tenen tots els
diputats i quins són els seus límits, si és que n'hi ha o si és que
n'hi hagi d'haver; entorn, també, a la configuració de grups
parlamentaris, no solament en la seva configuració, sinó en la
seva constitució i què passa després de la constitució si hi ha
possibles modificacions i en què afecten aquestes modificacions
a altres constitucions d'altres grups parlamentaris. El tema,
també, de penalitzar, sense llevar cap dret, el possible
transfuguisme que es pugui donar en el si d'una cambra
mitjançant norma reglamentària. No podem privar el dret que un
diputat passi d'un grup a l'altre perquè açò és un dret que té el
diputat, l'acta és del diputat, però sí que el Parlament pot posar
mecanismes dissuasius a aquesta figura coneguda en el món
parlamentari com a transfuguisme.

Sobre la creació de noves comissions en el si del Parlament,
noves comissions que haurien de tenir una empara reglamentària
com és, per exemple, i avui el conseller de Presidència ens ha
il•lustrat tant amb aquest nou impuls de la política europea i de
la presència del nostre govern dins les polítiques europees, que
tal vegada seria convenient pensar, com han fet altres
parlaments, que en el si d'aquesta cambra convé la constitució
d'una comissió d'assumptes europeus, que totes les polítiques que
tenen a veure amb Europa siguin tractades en una comissió
específica. Açò és un tema que també pot ser interessant, com
també encaixar dins la norma reglamentària i dins el Reglament
del Parlament el que és la comissió de Drets Humans.

Un altre tema, també, i per tenir un to amical en aquesta
intervenció, la constitució i les funcions de les comissions
d'investigació. Les comissions d'investigació han de ser la
constitució pels mateixos aspectes que tenguin, per ells mateixos,

un caràcter absolutament extraordinari, hi estam d'acord, en
açò, però no tan sols han de possibilitar la constitució de les
comissions d'investigació, sinó sobretot, també, les funcions
d'aquestes comissions d'investigació i fins a quins punts
arriben i quins aspectes poden abastar. Tot açò són temes
que haurem de tractar, estic posant sobre la taula la possible
lectura d'aquest reglament i la incorporació de noves
modificacions.

L'ordre d'intervencions en els grans debats que se
substancien en aquesta cambra, l'ordre d'intervencions en
aquesta cambra, i no ho dic ara per justificar l'actitud amb
la qual es troba en aquest moment el Grup Parlamentari
Popular. El Grup Parlamentari Popular, insòlit a qualsevol
parlament o que jo conegui fins al dia d'avui, resulta que de
sis grups parlamentaris és l'únic que està a l'oposició, la qual
cosa vol dir que aquest parlament descansa, llevat de les
iniciatives que pugui prendre el Govern, damunt totes les
iniciatives que hagi de prendre un únic grup parlamentari.
Açò fa que les intervencions que es pugui substanciar en
aquest parlament, sobretot en debats de política general, en
debats de pressuposts, la investidura que ja es va fer, o en
debats de confiança i altre tipus de debats com puguin ser
plans, s'inverteixi aquest ordre no tan sols per coherència en
el si mateix del debat, que normalment intervé primer aquell
que està a l'oposició abans que aquell que dóna suport al
Govern, idò aquest és un tema que s'ha de regular i que s'ha
de canviar.

El tema, que ho veurem, sobre la declaració d'urgència
i sobre les lectures úniques, quin és l'abast, quin ha de ser el
contingut, concretar molt més la valoració i l'avaluació
d'aquestes lectures úniques; tot açò són temes que s'hauran
de veure. La figura, jo crec que seria important reglamentar
la figura del coordinador dins les ponències que se susciten
dins cada una de les comissions, el coordinador, que és una
figura que data de fa tres legislatures. Va ser un acord que
van prendre totes les forces polítiques d'entre els diputats
nomenar un coordinador, que és el responsable d'agilitzar
aquests debats i, per tant, crec que seria necessari que la
seva figura també estigués contemplada en la norma del
Parlament, en el Reglament que es pretén modificar. 

La possibilitat i acotar, perquè s'ha de fer i han de ser
respectuosos, la possibilitat i acotar a la vegada les
preguntes al president del Govern de la Comunitat
Autònoma. Sobre els debats de les interpel•lacions; el debat
de la interpel•lació, amb un llenguatge col•loquial i d'argot



parlamentari, se sol dir que és una pregunta llarga, on interpel•la
el grup parlamentari i ha de contestar el Govern, el que passa és
que les interpel•lacions, actualment les fan els grups
parlamentaris, contesta el Govern, i després els altres se sumen
al carro; per sumar-se al carro de la iniciativa ja n'hi ha una altra,
que ve després, que és la moció i, per tant, la interpel•lació
sembla que s'hauria de substanciar entre grup interpel•lant i
Govern, Govern i grup interpel•lant, i si després açò deriva en
una moció, que els altres grups tenguin la possibilitat, com no
pot ser d'altra manera, d'intervenir. Sobre la regulació i la
mecànica de tramitació de les memòries dels consells insulars,
per no veure'ns any rere any a veure com s'han de tramitar
aquestes memòries...

Tot açò són fets que crec que val la pena que, entre tots i
sense clixés prefixats, posem damunt la taula i discutim per fer
la millor reforma possible d'aquest parlament. El Grup
Parlamentari Popular, d'entrada, renuncia a presentar qualsevol
proposta unilateral de reforma del Reglament amb independència
del material que puguem tenir, que és el material que poden tenir
altres grups parlamentaris, perquè entenem que una reforma del
Reglament ha de venir consensuada de tots i entre tots. Aquesta
és la nostra voluntat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Volen intervenir els grups per fixar
posicions? Té la paraula el representant, el Sr. Portaveu del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista dóna suport completament a aquesta
proposició no de llei. Pensam que és obvi que aquest reglament
s'ha de modificar, no tan sols perquè la modificació de l'Estatut
d'Autonomia així ho exigeix, sinó també, efectivament, per
adaptar-lo als nous temps després de tot el període de vigència
que ha tengut aquest reglament. En aquest sentit estam
completament d'acord amb aquesta proposició del Partit Popular;
llavors, amb els continguts concrets, segurament tendrem
diferències. En tot cas, això és coherent amb la posició que havia
tengut a l'anterior legislatura el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, que ja havia demanat en el seu moment la reforma del
Reglament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Sr. Portaveu del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la reforma
de l'Estatut que es va aprovar aquesta passada legislatura és

evident que ha suposat canvis importants en el
funcionament d'aquest parlament: l'ampliació del període de
sessions, el desdoblament tant per incompatibilitats com
voluntaris de determinats diputats que no poden ser
consellers o consellers de consells insulars que no volen ser
diputats i, per tant, estam d'acord en allò que ha apuntat el
Sr. Huguet sobre aquesta qüestió. Ell ha avançat ja altres
temes, com puguin ser els drets i deures dels diputats, la
constitució i el funcionament dels grups, ha fet la referència
explícita als diputats que passen d'un grup a un altre, la
creació de noves comissió, l'abast que han de tenir les
comissions d'investigació, i és evident que, en moltes
d'aquestes qüestions, des del PSM hi estarem totalment
d'acord, i n'hi ha d'altres, que també ha deixat entreveure,
que el nostre partit i el nostre grup ja ha apuntat en altres
qüestions, tant a la Mesa com, sobretot, a la Junta de
Portaveus -fa molta estona que el PSM no és a la Mesa
d'aquest parlament- ja ha apuntat el tema de les
intervencions en aquests grans debats quina era la seva
voluntat. És evident que estam disposats i estam oberts al
diàleg sobre l'ordre d'intervencions que havíem de tenir en
el debat d'investidura, en el debat de política general, en el
debat de pressuposts, ja ho hem manifestat reiteradament i,
per tant, la postura que en el seu moment de qualque manera
afavoria el Govern del Partit Popular o era amb la que
estava d'acord el Partit Popular, idò el PSM mantindrà o
intentarà mantenir la mateixa durant aquest debat. 

Però tot açò seran qüestions que veurem tant en els
tràmits de ponència i de comissió, i també quan s'hagi
d'aprovar aquest reglament en plenari, i per açò, des del
nostre grup donarem suport a aquesta proposició no de llei
del Partit Popular per crear la ponència que reformi el
Reglament d'aquesta cambra. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
¿dónde están los papeles?, "¿dónde están los papeles?" fue
una de les frases más oídas a finales del mes de julio.
"¿Dónde están?", preguntaban muchos de los miembros del
nuevo Govern cuando llegaban a las consellerias. La
trituradoras de papel, desdentadas, del atracón que tenían no
podían contestar, pero habían sido testigos de dónde estaban
los papeles. Y dirán que a qué viene esto, ¿a qué viene esto?
Viene a que estamos ahora en la legislatura o, mejor dicho,
en el período de sesiones que podemos llamar de las
carpetas viejas. ¿Por qué?, porque aquellos papeles que se
preguntaba la gente, los altos cargos del nuevo govern,
dónde estaban esos papeles, los que no murieron en la
trituradora salieron en una carpeta debajo del brazo del alto
cargo de turno, y así, durante este primer período de
sesiones de esta legislatura, iremos viendo una serie de
iniciativas todavía con el polvo de la conselleria.

Pues bien, tenemos aquí una proposición no de ley que
todos compartimos, una proposición no de ley de caoba
tropical, realmente; todo el mundo la acepta, todo el mundo
la admira. Naturalmente procede de la carpeta del Sr.
Huguet: el Sr. Huguet está en el Parlamento, la reforma del



Reglamento una primera carpeta vieja que se nos abre aquí; se
irán abriendo otras muchas, una tras otra, y ya hay alguna que
han entrado en este parlamento. Pues bien, vamos a ver qué se
nos dice sobre los criterios de la reforma del Reglamento, sobre
lo cual diremos, y adelanto aquí la posición de nuestro grupo,
que estamos de acuerdo en qué se lleve a cabo esta reforma del
Reglamento, y estamos de acuerdo desde hace mucho tiempo,
consideramos que este reglamento debía haberse reformado hace
muchísimo tiempo por muchos de los motivos que ha dicho el Sr.
Huguet, y me alegro de ver que ha habido un cambio de postura
en el Grupo Parlamentario Popular.

Adaptar a las modificaciones del Estatuto el Reglamento que
tenemos en la actualidad. De acuerdo. ¿Eso vale para todo?,
quisiera preguntar, porque hemos modificado el Estatuto en
algunas cosas, y cuando se pretenden adaptar según qué leyes a
lo que dice el Estatuto algunos se rasgan las vestiduras. Cuando
el Gobierno pretende traer proyectos y iniciativas que tratan de
adecuar a esas modificaciones que ha habido en el Estatuto lo
que es nuestro ordenamiento jurídico, soslayando problemas que
creó el Partido Popular en aquel momento, surgen los problemas.
Pues bien, esperemos que esta adaptación a las modificaciones
del Estatuto se extienda no sólo a este reglamento sino a todo
nuestro ordenamiento jurídico y sea un criterio unívoco seguido
por el Partido Popular.

En segundo lugar se nos dice que el segundo criterio es
adaptar el Reglamento a la práctica parlamentaria. Estupendo.
¡Por fin!, por fin ha llegado el momento; afortunadamente, junto
con la caída del Gobierno también se han caído del caballo,
porque hay un montón de cosas aquí que hemos dicho, hemos
propuesto, las hemos hablado un montón de veces y ahora, por
fin, se quiere hablar, curiosamente cuando el Partido Popular está
en la oposición, el único partido de la oposición. Este reglamento
que han tenido les ha ido bien dieciséis año de gobierno, pero no
vale para el primer mes de oposición; en la anterior legislatura
tuvieron cinco gobiernos y tres presidentes, y a ninguno se le
ocurrió que tenía que cambiar y que agilizar la práctica
parlamentaria, a ninguno. De acuerdo y bienvenidos a esta nueva
época en la que, con diálogo y consenso, sacaremos adelante
leyes tan importantes y normas tan importantes como es este
reglamento.

Los puntos que ha dicho el Sr. Diputado que son importantes
para revisar, estamos de acuerdo prácticamente en todos ellos; la
pérdida de condición de diputado es una cosa que efectivamente
debe aclararse, los derechos y deberes sobre la información de
los diputados también debería aclararse, sobre todo después de
espectáculos tan penosos como hemos vivido en otros

momentos: quisiéramos que esta legislatura no se dieran, ya.
La formación de grupos, de acuerdo que no es una cosa que
tienen que evitarse algunas situaciones que pueden rozar en
algún momento el fraude de ley o pueden suscitar polémicas
parlamentarias; no es bueno que el Parlamento esté en según
qué polémicas. Evitar el transfuguismo, ¡a buenas horas!, ¡a
buenas horas!, ya no quedan, ya no quedan; cuando había no
se modificó, y ahora que no quedan quieren modificar el
transfuguismo. Bueno, contaremos con la gran experiencia
de que disponen para poder tomar medidas y modificar este
transfuguismo.

Las nuevas comisiones. Veo bien que el Grupo
Parlamentario Popular esté de acuerdo y proponga que el
Parlamento se tiene que adaptar a la nueva estructura del
Govern. Si aceptamos la menor aceptamos la mayor, están
de acuerdo, pues, con la nueva estructura del Govern.
Comisiones de investigación, ¡quién los ha visto y quién los
ve! ¿Recuerdan qué es lo último que hicieron en la anterior
legislatura?, aprobar una comisión de investigación que
sabían que no se iba a hacer. Bueno, bienvenidos, estamos
de acuerdo en estudiar el tema y buscar un sistema que sea
mucho más ágil y que permita que, efectivamente, se
puedan hacer comisiones de investigación y que, si alguna
vez nos encontramos con una mayoría absoluta, sea del
partido que sea, no sufra nuestra comunidad autónoma lo
que ha sufrido en otros momentos, en los que prácticamente
se han hechos poquísimas comisiones de investigación, eso
sí, que han tenido unos resultados realmente sorprendentes.

Alterar el orden de intervenciones. Hombre, esto suena
un poco oportunista pero estamos de acuerdo, vamos a
estudiarlo. Leyes de lectura única, éste es el tema de la
semana. Podemos estudiar cuáles son los temas que se
pueden llevar por lectura única, cuáles sí, cuáles no,
debatirlo y llegar a un consenso que evite, incluso, los
abusos con los que nos encontramos en la anterior
legislatura, abusos largos y extensos cuando, teniendo
muchísimo tiempo por delante para poder hacer las leyes
que a uno le daba la gana, no hacía esas leyes y en el último
momento, con la prisa por dejarlo todo atado y bien atado,
se recurría de manera sobrada a las leyes de lectura única.
Coordinadores de ponencias... Preguntas al presidente del
Govern; en ésta sí que tengo que hacer una breve parada
aunque sea por cuestiones personales: estuve toda la
legislatura pasada buscando al presidente del Govern y,
vamos, creo que no tienen ustedes una convicción de que el
presidente del Govern tiene que salir a contestar las
preguntas que se le formulen, me temo que no, me temo que
no, y si quieren la prueba del nueve la tienen en el Diario de
Sesiones. Recordarán cuando yo preguntaba desde sus
escaños: "Miren si está detrás de ese banco, porque no veo
al presidente y le estoy preguntando a él", lo recordarán,
pero, bueno, si les interesa ahora el tema estaremos también
dispuestos.

Las interpelaciones. Ahora, como el Grupo
Parlamentario Popular dicen que es el único que va a llevar
a cabo una política contra el Govern y va a llevar a cabo
interpelaciones, que no intervenga nadie más en las
interpelaciones, que nadie más se suba al carro. Bien, parece
que pueda sonar a oportunismo, pero pensemos que es parte
de esa caída del caballo camino de Damasco y la vuelta a



los hábitos democráticos. Hablaremos de ello, también, y sobre
las memorias de consells y demás temas que haga falta
hablaremos, también. 

Pueden tener la seguridad completa, señores del Grupo
Parlamentario Popular así como del resto de los grupos
parlamentarios de la Cámara, que el Grupo Parlamentario
Socialista se pondrá a la tarea de reformar el Reglamento y
procuraremos entre todos hacer un reglamento que no esté sujeto
a las veleidades de si un grupo político está en el gobierno o está
en la oposición. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Sr. Huguet, per què em demana
la paraula? L'article 165 del Reglament, aquest que no està
modificat encara, en el debat de la Proposició no de llei no
preveu torns de contrarèplica, ni de rèplica ni de contrarèplica.
Si vostè em demana la paraula per una altra cosa, jo li donaré
amb molt de gust.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

A mi m'agradaria saber el contingut d'aquest article i a veure
si hi ha un torn d'intervenció de qui presenta la Proposició no de
llei. Hi ha posicionament a favor, posicionament en contra, hi ha
posicionament sobre la mateixa, i hi pot haver un torn de rèplica
i de contrarèplica. En aquests cas hi ha hagut no tan sols judicis
de valor, sinó que hi ha hagut interpretació de les paraules que ha
dit aquest portaveu en la intervenció que ha fet el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, i jo qued en una indefensió total
per poder contestar una sèrie de temes que no s'ajusten ni a la
veritat ni a allò que ha dit aquest portaveu en la seva primera
intervenció. Jo crec que tenc un torn de rèplica en la meva
exposició i que després pugui tancar el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista. Vaja, açò crec que seria el normal i
l'habitual, no és possible que aquell que presenta la iniciativa no
hagi de tancar el debat, però bé...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, jo li puc donar la paraula però no per a un torn de
rèplica, no ha estat contradit. Si vostè la me demana perquè ha
estat al•ludit, li puc donar per al•lusions, li donaré cinc minuts i
serà el mateix efecte, però l'article 165 no preveu, en la
proposició no de llei, això. La vol per al•lusions?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Per al•lusions, contradiccions... Per les dues coses, a més.

EL SR. PRESIDENT:

Contradit, no ho ha estat, perquè li han dit que estaven
a favor. Ara, per al•lusions, no tenc cap inconvenient en
donar-li, té cinc minuts.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, amb tot el respecte...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, una cuestión de orden, una cuestión de
orden y es que, por alusiones, si por alusiones se concedía
un turno sería inevitable siempre conceder un turno porque
es inevitable aludir al que presenta la moción, porque es a
quien nos tenemos que dirigir. En caso contrario tenemos
que dirigir siempre las intervenciones a las cariátides, que
son las que no podrán responder. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Usted podrá responder al turno del
Sr. Huguet, pero tiene que ser en este orden.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Concretem una sèrie de
qüestions. Primer de tot, qui ha presentat aquesta proposició
no de llei no ha triturat res ni ha agafat cap carpeta de cap
reforma del Reglament. Si fos així hagués presentat la
iniciativa que ja va elaborar la Mesa i l'hagués presentat
com a proposta de llei de reforma del Reglament, i no ho
hem fet, no ho hem fet!. Per tant, menteix en la primera.
Punt primer.

Punt segon, en el tema de les comissions d'investigació
no he estat jo qui hi ha entrat, hi ha entrat des del seu
govern, des del president del Govern de la nostra comunitat
autònoma, des del seu programa, des del pacte, que
proposen fins i tot la fórmula de com s'han de crear les
comissions d'investigació, jo ni tan sols li he fet la menció
a les fórmules de com s'havien de crear perquè les
comissions d'investigació, Sr. Diéguez, encara que vostè
hagi estat poc temps de president del Parlament, ha de saber
que ja estan contemplades en el Reglament, eh?, jo he dit
estudiar si hi ha d'haver o no reforma, no he dit quina. Per
tant, no manipuli les paraules.

Quant a donar lliçons d'hàbits democràtics, crec que
vostès no estan en condicions de donar lliçons a ningú, i
menys avui, i vostè és víctima de les seves paraules. Acusa
els altres d'haver emprat un procediment de lectura única
quan hi havia molt de temps per fer-ho d'una manera
ordinària; o és que vostès pensen durar dos mesos i ho han
de fer tot d'una perquè no creuen que durin quatre anys? Per
favor! Jo he plantejat una reforma mitjançant una ponència,



sense res prefixat, i obert a totes les posicions, amb
independència de qui està en el Govern i de qui està a l'oposició,
sense plantejar cap tipus de reconversió, ni de mutació, ni de
caiguda de cavalls. A vostè no el va fer caure, és que el van tirar
en un mes i s'hi va prestar, a més. 

Moltes gràcies, Sr. President.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Record als senyors diputats que les
expressions estan també vetades per aquest reglament que volen
reformar. Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. No se enfade, Sr. Huguet. Se pone
usted muy nervioso y se agita mucho; tiene que guardar energías
porque le quedan muchos años para ir protestando. De momento
cuatro, así que tranquilícese, tómeselo con calma y guarde las
energías que le van a hacer falta.

Yo no le he dicho que usted triturara ningún papel, está en el
Diario de Sesiones, y yo he dicho, y usted no me lo ha negado en
el turno de que ha dispuesto, que en las consellerías se
desdentaron las trituradoras de papel, y esto no es una
consellería, esto no es una consellería, ¿o esto es una consellería?
¡Claro!, yo he dicho las consellerías, ya he llevado buen cuidado,
y no le he dicho en el Parlamento. ¿Usted por qué no me ha
desmentido que se trituraban los papeles en las consellerías y sí
en el Parlamento? Usted sabrá por qué. Le honra, le honra no
meterse en según qué cosas, también.

En cuestión de hábitos democráticos, ¡por favor!, por favor
no nos hable de hábitos democráticos ni cosas así, y sobre el
tema de las comisiones de investigación le diré una cosa:
repasemos el Diario de Sesiones de la última legislatura y mire
usted lo que dijeron en todas. Claro, es que la última que hubo
aquí, que creo que fue la del túnel de Sóller, comprendo que con
esa experiencia no tengan ustedes ganas de más comisiones de
investigación; de todas manera, si le gusta lo que dice el pacto
sobre las comisiones de investigación, bienvenido.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Acabat el torn d'intervencions,
passaríem a la votació.

Vots a favor de la proposició...

Bé, deixarem uns segons perquè entrin a la sala els
diputats, i després els uixers es preocuparan que, mentre
estiguem votant, no entri ni surti ningú de la sala.

Donat aquest temps prudencial perquè tothom entràs,
deman: 

Vots a favor de la Proposició no de llei?

Hi ha vots en contra?

Cap abstenció?

Aleshores queda aprovada la Proposició no de llei 2480
referent a la reforma del Reglament del Parlament, a la
creació d'una ponència per tal d'estudiar la reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.

III.- Proposta de tramitació directa i en lectura única
del Projecte de llei RGE núm. 2738/99, de mesures
cautelars i d'emergència relatives a l'ordenació del territori
i l'urbanisme a les Illes Balears.

Esgotat amb això el punt segon de l'ordre del dia,
passam al punt tercer, que és la proposta de tramitació
directa i en lectura única del Projecte de llei 2738, de
mesures cautelars i d'emergència relatives a l'ordenació del
territori i l'urbanisme a les Illes Balears. 

La Cambra coneix que, previ al pronunciament, és
necessari un pronunciament del Ple de la Cambra mitjançant
un debat previ a la votació corresponent sobre la proposta de
tramitació directa i en lectura única d'aquest projecte de
mesures cautelars. Aleshores jo deman, per a aquest debat,
intervencions dels grups que es mostrin a favor. Sr.
González Ortea, per què demana la paraula?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, la pido por una cuestión de orden previa, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

La tiene, Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Bien, solicito, de acuerdo con el artículo 38 del
Reglamento, que en este momento se suspenda el Pleno y se
convoque una Junta de Portavoces urgente, y tal como dice
ese artículo trataré de argumentarlo, aunque sea brevemente.
El hecho es que en el día de hoy, en los puntos tercero y
cuarto se incluye la discusión del procedimiento por un
lado, y del fondo por otro, de un proyecto de ley que
formalmente no ha entrado en este parlamento. 



En efecto, el documento calificado por la Mesa está firmado,
como fedatario del Consell de Govern, por el secretario general
técnico, el Sr. Pozuelo, con una pretendida delegación del
secretario del Consell de Govern, el conseller de Presidencia, el
Sr. Garcías. Como quiera que la Ley 30/92, de régimen jurídico
de las administraciones públicas, modificada por la Ley 4/99, del
Estado, ley básica, excluye la posibilidad de delegación de
competencias referidas a relaciones, entre otros, con las
asambleas legislativas de las comunidades autónomas -estoy en
el artículo 13.2 de esa ley- lo que ratifica, por un lado, la Ley
5/84, de régimen jurídico de esta comunidad y, mucho más
recientemente la Orden del mismo conseller de Presidencia, Sr.
Garcías, publicada en el BOCAIB del 19 de agosto pasado y creo
que con fecha 12 de agosto, en que se excluye específicamente
esta posibilidad de delegación, ruego que se emita un
urgentísimo informe por parte de los Servicios Jurídicos de esta
cámara y que se haga tanto sobre el asunto en si como sobre sus
eventuales consecuencias si se sigue adelante con la tramitación,
en estas condiciones, de ese pretendido proyecto de ley que, a
nuestro juicio, no existe, no existe en la Cámara.

Lógicamente, de seguir adelante el Grupo Popular anuncia la
impugnación de la ley que (...) pudiera aprobarse y se reserva las
acciones de todo tipo que quepan de acuerdo con la legislación
vigente. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Vostè coneix que l'admissió a
tràmit d'un projecte de llei, la fa la Mesa del Parlament. La Mesa
pot reconsiderar aquesta admissió a tràmit. La Mesa va admetre
a tràmit el projecte, hi va haver posteriorment Junta de
Portaveus, que va fixar l'ordre del dia; posteriorment hi va haver
una Mesa, immediatament després de la Junta de Portaveus, i
avui encara en el Registre no hi ha cap document que ens demani
aquesta situació de reconsideració, que, si s'hagués produït,
evidentment la Mesa s'hagués reunit. Avui, perdó, si tenc totes
les dades del Registre, si fins a les dues tenc totes les dades del
Registre.

Per altra banda tenc, no registrat, un document, el document
de presentació, el certificat, firmat pel secretari del Consell de
Govern Sr. Garcías i pel president del Govern, que consta en el
meu poder. No vol dir res més que el tenc, que ho conec, i com
que el conec i no s'han utilitzat els mecanismes en el moment
processal oportú per arribar a aquesta situació, consider que el
plenari ha de continuar.

Quant als informes urgents dels lletrats, tots saben
perfectament que no estam en una corporació local, els lletrats
emeten els seus informes quan se'ls demana, però el plenari és un
plenari de debat polític. En conseqüència, en aquest plenari de
debat polític continuaríem amb el debat polític amb les mesures
que posteriorment vostè considerassin oportú prendre en virtut
d'allò que s'aprovàs o es deixàs d'aprovar en aquest plenari.

Intervencions dels grups que (...) estiguin a favor. Perdó, Sr.
González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, Sr. Presidente. Disculpe, pero no comparto su
opinión. Insisto en que lo que se pretende debatir hoy aquí
es un proyecto de ley que formalmente no ha sido
presentado ante la Cámara. El que usted conozca por otra
vía que está firmado por el secretario del Consejo de
Gobierno, lógicamente no significa que la Cámara lo
conozca, de manera que estaríamos debatiendo un proyecto
de ley que, insisto y pido por favor que los Servicios
Jurídicos nos lo confirmen en caso de que así lo opinen o de
que así sea, vamos a debatir un proyecto de ley que la
Cámara no conoce, formalmente no conoce.

Por otra parte, efectivamente nosotros, en cuanto nos
hemos dado cuenta de esta circunstancia, hemos presentado
un escrito: la diputada Sra. Estarás de nuestro grupo ha
pedido esta mañana y ha registrado, convenientemente, una
petición en este sentido de aclaración por parte de los
Servicios Jurídicos del alcance de esta situación. Y, por
consiguiente, hemos actuado, insisto, dentro de nuestras
posibilidades cuando nos hemos dado cuenta.

Por otra parte, recuerdo a la Presidencia que todavía
estamos en plazo de presentar una impugnación al acuerdo
de la Mesa de la semana pasada, impugnación para la que,
si no voy equivocado, teníamos diez días hábiles que
concluían el próximo 6 de octubre, y lógicamente anuncio
que vamos a presentar esta impugnación. Por esa razón,
pedía que los Servicios Jurídicos aclararan el alcance, no
sólo de la situación de discutir un proyecto de ley que la
Cámara no conoce, porque no tiene formalmente, sino
además el alcance de las consecuencias que pudiera tener el
aprobar ese proyecto de ley y que después, vía una
impugnación, resulta que el tal proyecto de ley no existiera.
Realmente, es una circunstancia kafkiana, y se me ocurre
pensar que efectivamente sería bastante útil y bastante
recomendable para todos que se pronunciaran los Servicios
Jurídicos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Insistesc, Sr. González Ortea, que som a un parlament i
que no és costum, no sol ser costum parlamentària, que els
Serveis Jurídics, igual que fan a un ajuntament o a un altre
tipus de corporacions, es pronunciïn habitualment al plenari
sobre les conseqüències que pugui tenir alguna cosa. Si
vostès han demanat, com així m'han manifestat, aquest
pronunciament, jo estic segur que els Serveis Jurídics, amb
temps i forma, ho faran.



Per altra banda li diria que, efectivament, la situació és
kafkiana, i no vull entrar en absolut en un debat amb vostès,
perquè no és el tema, és kafkiana perquè la Junta de Portaveus,
o sigui el president amb la Junta de Portaveus, va fixar l'ordre del
dia d'aquesta sessió, d'acord que, evidentment el Partit Popular
no hi estava d'acord, però no estava d'acord no per aquests
motius, sinó que no considerava la tramitació directa, per tant,
això és a l'ordre del dia d'aquesta sessió i continuarem amb
l'ordre del dia d'aquesta sessió, continuarem l'actuació del debat
parlamentari d'aquesta proposició.

Em sap greu, però aquesta és la decisió que en aquests
moments prenc.

Grups que volen intervenir a favor de la tramitació directa i
en lectura única?

Té la paraula el representant del Grup Mixt. 

Perdó, el representant del Govern té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

President, senyores diputades, senyors diputats. La tramitació
d'un projecte de llei pel procediment de lectura única té un
caràcter excepcional que el Reglament del Parlament limita als
projectes que, per la naturalesa dels quals i la simplicitat de la
seva formulació, així ho aconsellin en benefici de l'agilitat de les
tasques parlamentàries.

La lectura única no pot ser la norma general de la tramitació
dels projectes de llei, però tots els reglaments dels parlaments la
contemplen com un procediment que permet donar un tràmit
simple a un tema simple en la seva formulació per donar gran
importància al seu contingut.

El Reglament de la Cambra, però, és prudent en la tramitació
pel procediment de lectura única, exigeix que sigui el Ple del
Parlament, a proposta de la Mesa i oïda la Junta de Portaveus,
qui ho acordi.

És aquesta una llei que justifiqui la urgència de lectura única?
Jo crec que sí, som a l'inici d'una nova legislatura i un canvi de
govern que té el deure i el dret de desenvolupar la seva política
urbanística que obliga a una revisió de les Directrius d'Ordenació
Territorial, fins i tot a una nova redacció d'aquestes. A una
revisió de la Llei del sòl rústic i a l'aprovació d'una llei del sòl,
pròpia per a aquesta comunitat. I pensam que per desenvolupar
aquestes tasques, fa falta debat i temps, debat ampli, amb
participació del màxim espectre dels representants socials, però,
al mateix temps, ens podem trobar que l'actual dinàmica
desenvolupista hipotequi el futur de l'urbanisme a les nostres
illes i, per tant, consideram necessari i legítim que un nou govern
que inicia la seva tasca prengui unes primeres mesures de
contenció a l'actual pressió urbanística.

En aquest moment, ja es treballa en aquests temes que he
comentat, i el més avançat de tots és una llei de mesures
urgents de les Directrius d'Ordenació Territorial i de les lleis
afectades per aquestes; modificació, aquesta llei serà
properament aprovada pel Consell del Govern i remesa en
aquesta cambra per ser tramitada pel procediment normal,
i no podríem, ni pretenem, que sigui tramitada d'una altra
manera que per lectura normal, atesa la seva complexitat.

D'aquesta tasca de revisió que s'ha fet, s'han seleccionat
els punts que pensam que eren més clars en el seu
plantejament, és a dir, els que el seu articulat no podia
generar dubtes interpretatius, i que implicaven mesures
cautelars, a fi d'evitar fonamentalment les segregacions
indiscriminades del sòl rústic. Aquí es pot argumentar que
la lectura única resta debat parlamentari, però aquestes
mesures s'han d'emmarcar en un debat més ampli que es
desenvoluparà amb aquesta pròxima llei de mesures
urgents. Avui, la llei que es tramitarà, si aquest parlament
aprova la lectura única, és una llei senzilla i clara en el seu
articulat, que simplement posa fre a un procés irreversible
de degradació del territori, en tant que nosaltres serem
capaços de desenvolupar ràpidament, però amb el debat
necessari, les normes que ens permeten aconseguir un
model territorial que ens reclamen la gran majoria de
ciutadans d'aquestes Illes Balears.

Gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el representant del
Grup Mixt.

EL SR. FERRER I COSTA:

Sí, gràcies, Sr. President. El Grup Mixt votarà a favor
d'aquesta tramitació directa, per les raons, com indica el
mateix text que ha tramès el Consell de Govern,
d'oportunitat i d'emergència. És clar que, en espera d'una
reforma més ampla, les mesures cautelars són molt
necessàries, i el nostre vot a favor serà que, malgrat que
limita el debat, és preferible això que continuar amb una
situació on, pels anuncis que han sortit en premsa i en
diversos cercles de manera avançada, en avanç d'una nova
regulació, en aquests moments hi ha un degoteig continu o
una torrentada en relació al que dèiem abans, de projectes,
que fa que, si no es posa remei, fóra estèril desitjar unes
mesures d'ordenaciói territorial que aquest parlament tirarà
endavant pròximament, aquesta vegada sí tramitades pel
procediment normal que farà que cada grup pugui defensar
de la manera adient la seva posició.

Moltes gràcies, Sr. President.



EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula el portaveu d'Esquerra
Unida i Ecologista.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup d'Esquerra Unida i Ecologista
creu que té coneixement formal, informal i de totes les maneres
que faci falta de la proposta de tramitació directa i en lectura
única d'aquest projecte de llei.

Nosaltres que pensam que el procediment de lectura única,
procediment completament excepcional, no s'ha d'utilitzar més
que en casos molt justificats, creim que aquest és un dels casos
plenament justificat. I és completament legítim perquè entre els
objectius de l'actual govern, del pacte de govern de progrés de les
Illes Balears, hi ha l'aturament d'aquest desenvolupament
salvatge i ordenar el creixement, ordenar l'urbanisme, i per això
fan falta mesures cautelars. Però també, no només el pacte de
govern, totes les candidatures que ens presentàrem i que hem
donat lloc a aquest pacte de govern, ens presentàvem amb una
preocupació fonamental pels temes mediambientals i sabíem i
posaven els programes que feien falta mesures urgents. Això
només són unes mesures urgents, absolutament mínimes i
elementals, per assegurar el desenvolupament normal de les
modificacions legislatives que fan falta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Portaveu del Grup Parlamentari
Socialista? Perdó, PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres començarem amb un "a la
fi", ben al contrari de com s'ha començat, el nostre grup ja
n'estava assaciat de bones paraules i de promeses de sostenibilitat
del govern del PP, promeses que sempre que arribava el "cap i a
la fi", s'esvaïen sense deixar rastre, mentre que l'edificació,
mentre que els desgavells territorials sí que en van deixant, de
rastre, i basta resseguir la nostra geografia per topar-hi seguit
seguit. Topònim rera topònim podem fer tot un llistat d'excuses,
i de contraexcuses i d'arguments del PP per no haver de donar
mai suport a cap mesura proteccionista, sinó que es passava, com
a molt, a l'aprovació d'un pla en el futur, un pla que, s'ha de dir,
no arribava mai.

Crec que no ens ha de venir de nou que se cerquin, i se
cercaran, i ens hi haurem d'avesar, tota mena de malabarismes
perquè no s'arribin a aprovar en aquesta cambra mesures
veritables de protecció. La veritat, la realitat és que el boom de
la construcció dels darrers anys només és comparable al que es
va viure als anys setanta, segurament amb menys densitat, però
compensada aquesta densitat amb escreix perquè ara plou
damunt banyat i, per tant, s'arriba a situacions de saturació i de
sobresaturació. Certament hi ha hagut situacions de guany de
doblers, de segons qui de molts de doblers, però les Illes Balears
perden atractiu paisatgístic i qualitat de vida.

L'activitat està desfermada, i al nostre parer, a un parer
amplament compartit per la ciutadania, pels nostres visitants
i pels actors econòmics i socials, és imprescindible i
inajornable racionalitzar aquest creixement, es tracta,
certament, d'una emergència, d'una emergència nacional.
Sobretot si tenim en compte que una obra, en estar feta, és
molt mala de tornar enrera.

Per això, des del nostre grup coincidim amb els
arguments que recull l'exposició de motius i que conclouen
amb la urgent necessitat, amb l'emergència -diu el títol de la
llei- d'emprendre mesures per racionalitzar l'allau
d'edificacions que es construeixen a les Illes Balears, en
especial a la cosa i al sòl rústic.

Celebram, per tant, que aquest primer projecte de llei
que discutim en aquest nou període, sigui per modificar la
Llei de Directrius d'Ordenació del Territori, en un sentit
proteccionista, amb mesures clares que tenen repercussions
immediates sobre projectes concrets, és un fet insòlit que
ens anima a pensar que a més d'inuagurar un nou període de
sessions, encetam un nou període en la política
mediambiental d'aquest país. I, tanmateix, en aquest primer
debat, centrant-nos, per tant, en el procediment, hem de
reconèixer, amb tota franquesa, que el projecte de llei no és
tal com nosaltres l'hauríem redactat, ho hem dit allà on ho
havíem de dir, i ara ho hem de dir en aquesta tribuna.

Avui procediria tractar sobre una veritable llei de
mesures cautelars, és a dir, que suspengués els efectes o la
tramitació de tota una sèrie de llicències i projectes
d'urbanització, fins i tot més dels que afecta realment el
projecte, mentrestant tramitàvem una llei de modificació
urgent de les Directrius d'Ordenació del Territori que
reconduís aquest text en un sentit proteccionista. 

A ningú no li pot venir de nou si record que el nostre
grup ha estat i és contrari a la utilització de la tramitació
legislativa en lectura única. Aquest procediment, com s'ha
dit, excepcional s'ha de limitar als casos d'amplíssim
consens o per adoptar mesures de cautela que evitin que una
llei posterior vegi minvat els seus efectes per accions que es
produeixen durant la seva tramitació, en especial aquells
que tenguin una específica vocació especulativa. Aquesta va
ser, per exemple, la nostra posició davant el debat del
projecte de llei de mesures cautelars fins a l'aprovació de les
Directrius. En aquell debat, diguérem que aquella llei sí
hauria de merèixer el tractament de lectura si en comptes
d'aturar al Consell de Mallorca les mesures proteccionistes
que en aquell moment avançava, hagués tengut, que no
tenia, una veritable ocasió d'aturar el creixement, de posar
un parèntesi mentre es tramitaven les Directrius.



Gràcies a Déu, afortunadament, els resultats electorals del PP
no han permès que es confirmàs aquella aturada del Consell de
Mallorca que continuarà pel seu camí, estic convençut que
aquella llei i les Directrius, tenien aquesta principal intenció.

El cas d'avui és radicalment diferent, la mesura que ens envia
el Govern, que nosaltres donam per ben rebuda i per ben enviada,
té una vocació positiva de redreçament del model territorial, és
una línia proteccionista. de fet, és l'inici del compliment d'un dels
principals compromisos electorals que va assumir el nostre grup,
el mes de juny, i que ara, afortunadament, figura com un dels
objectius cabdals del programa del nou govern. És obvi que
aquest compromís, públic i notori, hagi provocat o provoqui i
susciti reaccions urbanístiques a les quals s'ha de sortir a camí
amb celeritat. 

I creim que el procediment de lectura única era, per tant,
imprescindible i inajornable. Per això, malgrat no es tracti
estrictament d'una llei de mesures cautelars donarem suport a
aquesta fórmula de tramitació, i no ens sap greu que hagi arribat
tan prest, sinó que hagi arribat tant tard.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula el portaveu del Grup
Socialista.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo voldria fer una reflexió a les
senyores i als senyors diputats, sobre quina seria la postura que
prendria davant el fet que arribàs un malalt a un hospital, en estat
de xoc, amb una septicèmia que li ha produït una ferida mal
curada, i el metge decidís amputar-li una cama. Presentaríem una
querella criminal contra aquest metge perquè li ha amputat la
cama? Jo crec que no, jo crec que no.

Aquí ens trobam amb un territori en estat de xoc, estat de xoc
que l'hem pogut veure avui matí mateix, en declaracions de
determinades actuacions urbanístiques que aquesta modificació
afectarà i que, per tant, estaven ja produint aquesta septicèmia al
nostre territori. I és cert, i ho ha dit molt bé el Sr. Alorda, aquest
no és un procediment que agradi, sobretot no agrada a aquells
que l'hem combatut de vegades, però és que en aquest moment
no queda més remei que tallar la cama, perquè hi ha una
septicèmia i hi ha un estat de xoc. No podem esperar, no podem
esperar a l'hipotètic efecte que podria fer un tractament amb
antibiòtic, no podem esperar perquè el malalt es mor. I, per tant,
el primer que hem de fer és aturar aquest procés d'una manera
ràpida i contundent. I jo crec que aquest cas, és a dir, produir
l'aturada, sobretot d'aquells efectes que produeixen sobre la llei,
llavors entrarem en el debat amb el contengut concret del
projecte de llei, que els efectes que produeixen determinades
mesures que es varen introduir al text de les DOT preveient
estranyes i subtils excepcionalitats, són aquestes excepcionalitats
a la cura de la ferida que han produït la septicèmia, són aquestes
excepcionalitats que han permès o que ja es volia que
permetessin la infecció que s'ha produït les que obliguen el
Govern a presentar una tramitació per un sistema, diríem, poc
habitual; reservat, però, a aquests tractaments de xoc.

Per això, per això, el Grup Parlamentari Socialista
donarà suport al debat posterior, entrarem més en el fons de
la qüestió, donarà suport a la tramitació i llavors,
posteriorment, al projecte presentat pel Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Intervencions dels grups que
estiguin en contra de la tramitació directa i en lectura única?
Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. La veritat és que amb les intervencions hagudes i
amb respecte a totes elles, s'ha superat la meva capacitat,
com diria qualque diputat, d'astorament a l'hora de voler
utilitzar arguments per justificar el que és injustificable.

Jo aniré al debat que ens ha suscitat aquí avui, i que ha
llegit el president d'aquesta cambra, que és "debat del
procediment de lectura única", i no entraré en els arguments
de la llei que es pretén modificar per lectura única, perquè
açò és un segon debat.

Fa una setmana a aquesta cambra es va viure, i s'ha de
dir, un fet insòlit en setze anys de la vida parlamentària, ja
que un altre projecte de llei que havia remès el Govern de la
comunitat en aquest parlament, també pel procediment de
lectura única, no va ser debatut, perquè mitjançant una
telepatia, impròpia en aquesta cambra, sense necessitat que
cap membre del Govern substanciés la retirada en el si de la
Cambra i constés en el Diari de Sessions, tal com marca el
Reglament, aquest va desaparèixer de l'ordre del dia, va
deixar amb dos pams de nassos l'oposició, per aquest fet, i
va deixar amb dos pams de nassos  molts de membres del
pacte d'esquerra, en especials els consellers o conselleres
sense cartera, que les veim físicament, però que continuen
en una situació permanent de fora joc.

Avui sembla que aquest projecte de llei serà vist en
aquesta cambra malgrat la nostra protesta inicial i que
pensam que la raó és de la nostra part, i temps hi haurà per
justificar-ho. I a un servidor li toca posicionar el nostre grup
en torn de la lectura única. Seria molt fàcil aquí i ara
retreure totes les dissensions que existeixen actualment,
almenys dins passadissos i per comentaris, entre membres
del pacte d'esquerres en el dia d'avui en torn a un
procediment de lectura única. Però no ho faré. Em limitaré,
des d'una actitud humil i des d'un exercici pedagògic, a fer
ús d'aquelles sàvies i alliçonadores perles parlamentàries
que van tributar fa pocs mesos a aquell, aleshores malèvol,
govern del Partit Popular.



Avui els Diaris de Sessions es converteixen en guia i nord,
Diari de Sessions, guia i nord de la coherència del discurs. Vegem
quin és el tronc argumental que van utilitzar els signants d'aquest
pacte d'esquerres en torn de la lectura única. Deia una il•lustre
diputada, "un pot tenir la majoria, però no perquè tengui la
majoria té la raó, la majoria tan sols és un moment determinat
que ens donen uns vots per fer determinades coses". En aquest
cas, el que no pot fer és burla al Parlament, passar per damunt els
reglaments, forçar el que no diuen aquests reglaments i voler
justificar el que no és justificable; avui, aquest parlament crec
que es pot vestir de dol, perquè, sens dubte, l'estampa, una
vegada més, contra la seva dignitat. Cal recordar que mai en
aquest parlament no s'havien produït situacions com les que ara
es produeixen, mai els anteriors presidents no s'havien atrevit a
presentar lleis per lectura única i d'urgència que no estiguessin
consensuades, dues, les dues úniques que han presentat,
procediment de lectura única. Homenatge a la coherència.

"La veritat -diu aquesta il•lustre diputada- és que ara no es
guarden ni els fons ni les formes, es tracta d'aprovar allò que es
vol, de la manera més ràpida, i, com diuen, és que tot és
excepcional, tot és excepcional -i afegia- clar que de
l'excepcional a un estat d'excepció, hi ha poquíssim. La veritat és
que estam passant per allò que no hauríem de passar mai, i hi
estam passant, fruit dels seus nervis. Convendria que es
tranquil•lizessin, per al bé de tots, per al bé de totes i cadascuna
de les institucions, per al bé d'aquesta institució". Fins aquí, les
sàvies i mestres paraules de la Sra. Munar. Crec que està tot dit,
només cal fer-li una pregunta, ja que va demostrar la setmana
passada qui comandava en aquesta casa, basta fer una pregunta:
es reafirma amb aquesta postura que he llegit textualment, sense
afegir-hi cap mot? Jo la conec, faci honor a la seva coherència,
no permeti que els seus companys del pacte d'esquerres li facin
menjar morena, avui, no ho permeti, té vostè la pella pel mànec.

I anem a altres perles també precioses i a la font del Diari de
Sessions. Deia el representant d'Esquerra Unida, membre destacat
del Partit Comunista d'Espanya, avui amb coll i corbata, Sr.
Grosske, "què volen? -feia així-, què volen?, que avui aquest
parlament per via d'urgència i en lectura única aprovi un projecte
de llei?, és una llei que no es pot agafar amb els dits, no perquè
sigui ni més de dretes ni més d'esquerres, açò és una vergonya
democràtica -sentenciava-, és una vergonya democràtica, i ho
deix aquí, perquè els uixers amb guants, l'agafin."

Vull recordar, a les senyores i als senyors diputats, que quan
el Sr. Grosske deia aquestes paraules, el seu contingut va ser
escenificat brillantment i teatralment, com ja ens té acostumats,
mitjançant unes esmolles, se'n recorda? Sr. Grosske, a qui ha fet
hereu d'aquestes esmolles? Nosaltres no les hem trobat. O ha fet
un canvi per coll i corbata?

Però no acaba aquí, vostè, per utilitzar arguments i
desqualificar el procediment de lectura única, va fer ús de
frases encara més suculentes: "jo crec que els portaveus ens
hem d'encarregar d'analitzar políticament les coses, el que
resulta políticament intolerable és trepitjar aquest parlament
i utilitzar el procediment de lectura única que no permet ni
fer un debat en condicions, ni presentar esmenes en
condicions, és una burla a la ciutadania, açò és políticament
intolerable". Sr. Grosske, què diu, avui?, pensa el mateix?,
si és açò, demostri-ho amb el seu vot. Si no, a partir d'avui,
cada vegada, i vostè que ens té acostumats a dir que fer un
discurs coherent, cada vegada que pugi en aquesta tribuna,
li haurem de dir "cavaller, vergonya, cavaller".

I anem al que deia el representant de la veritat absoluta,
de la raó permanent, dels arguments incontestables, crec que
no fa falta que digui que em referesc a les perles
parlamentàries que va utilitzar l'actual vicepresident del
Govern. Gràcies, per la seva presència. Va dir, va dir,
textualment: "Un procediment d'urgència i per lectura única,
ja ho hem dit altres vegades, necessita d'un gran consens,
perquè les delimitacions legislatives necessiten oferir al
diputat les màximes garanties per a la confecció d'unes
bones lleis, hem entrat, però, ja en una pràctica perillosa".
Vostès és que ja han començat, dos, dues lectures úniques,
aquí no. "Hem entrat, però, ja en una pràctica perillosa, en
una dinàmica que crearà uns precedents molt negatius" -si
que n'aprenen prest-, "amb aquesta pràctica, a partir d'ara,
una majoria absoluta parlamentària pot passar olímpicament
del Reglament del Parlament per tramitar qualsevol llei
sense respectar les més mínimes garanties dels diputats
elegits. Veim massa vegada un abús constant dels drets dels
diputats". I afegia el Sr. Sampol: "El procediment de lectura
única és un procediment d'extraordinària urgència, per la
simplicitat de la norma, que no vol dir que un article per si
mateix sigui simple". Sr. Sampol, enhorabona. Sr. Sampol,
aquí, no un article, sis i oli, és simple aquesta norma?, té
simplicitat? Bé hi ha passat de puntetes el Sr. Alorda perquè
és veterà, ja és gat vell en aquesta casa, i a veure si encara
jo sortiré aquí a (...), però aquí, la coherència és el que es
diu.

Miri, si no és simple, i no ho és, quin serà el seu vot?
Aquí s'hauria d'aplicar aquella màxima evangèlica que diu
medici curate metisum. Vostè mateix, les seves paraules, s'ha
receptat la pròpia medecina. I encara deia més, el Sr.
Sampol: "Jo crec que aquest és l'escàndol més gros passat
en aquesta terra". I afegia: "Quina és la urgència d'aquesta
llei?" I no s'ho perdin, per acabar amb aquesta secció de
perles, el Sr. Sampol conclou amb una intervenció de
manera brillant: "El nostre partit no vol cap dictadura, ni
d'una persona, ni d'un parlament mitjançant un partit perquè,
a més de les majories, hi ha els procediments, i en
democràcia la forma és una qüestió de fons, i en els règims
parlamentaris, la forma és una qüestió fonamental, una
qüestió de fons bàsica i fonamental que vostès no han
respectat. He dit." Va dir el Sr. Sampol. I jo dic, amb
aquestes paraules, volia brou?, tassa i mitja.



I acabarem amb el que deia l'il•lustre president actual de
l'Autoritat Portuària, com que vaig referència al Diari de
Sessions, ho puc fer, membre destacat el Partit Socialista i
portaveu aleshores. "Esper que el Govern de les Illes Balears,
sigui del color que sigui, no tengui mai aquesta potestat per
higiene democràtica". També tassa i mitja, és gros açò, eh? "No
tengui aquesta potestat a convertir la lectura única en un decret
llei bis, falsejant, falsejant i forçant tot el que és la tradició
parlamentària, la interpretació de la doctrina sobre la figura
especial de la lectura única". I deia: "Aquestes tramitacions
abreviades per majoria, sense acceptació prèvia unànime, jo crec
que són les actuacions més antiparlamentàries de l'actual
president del Parlament" -perdoni, es referia a mi, eh?, llavors el
president del Parlament era jo, que també vaig rebre, vaig rebre.
I encara afegia més: "No és avui un dia en què ningú no es pugui
sentit satisfet, ningú que cregui en les institucions i en el seu bon
funcionament, aquesta imposició de lectura única és una taca a
l'historial del nostre parlament". Vostès la doblen, la taca. "No ho
dubtin, aquest procediment serà adduït en un futur com a
precedent i justificació per cometre nous contrafraus". Qui els
havia de dir que vostès serien hereus d'aquests contrafraus que
deia, que vaticinava i profetitzava el Sr. Triay.

"La lectura única suposa -deia- una severa restricció de les
facultats legislatives dels diputats, d'aquí que s'hagi d'evitar
aquest procediment en els projectes legislatius que tenen
importància política i social".

En definitiva, Sr. Antich, Sr. President, Molt Hble. President
d'aquest govern, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. President, perquè s'ha excedit de temps.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

... què pensa vostè de tot el que deien els seus companys?
Què en pensa, de tot el que he dit? Avui, com he tractat de
demostrar, ni la coherència ni els principis, ni l'ètica responsable
seran presents al si de les formacions que integren aquest pacte
d'esquerres. Vostès comencen amb molt mal peu, ja ho varen
intentar la setmana passada, però qui comanda, comanda, i
vostès, com escolanets, els del pacte d'esquerres, no van tenir cap
més remei que retirar-ho, perquè ara han entrat el mateix, ja em
contaran.

Miri, si no hi posen remei, veritablement vostès faran història
-i vaig acabant, Sr. President-, mantenint aquest projecte de llei
de lectura única, perquè ha vingut d'una manera irregular en
aquesta cambra, com demostrarem. Vostès tenen l'oportunitat de
retirar-lo, avui, una altra vegada, i tramitar-lo per urgència, fins
i tot els dóna una sortida el Reglament, mitjançant capacitat
legislativa en comissió, que és una setmana, és una setmana, i
guardin les formes. Però aquesta és la seva responsabilitat, la
nostra, el grup parlamentari majoritari en aquesta cambra, l'únic
que volem és que siguin coherents amb el que varen dir vostès i,
per tant, no li discutesc ni li discutiré el procediment, el
procediment de lectura única és un procediment reglat i que té el
seu suport reglamentari, però seran vostès els que s'hauran de
pronunciar, nosaltres no volem participar en aquesta farsa d'avui,
no volen participar (...) ni un sol argument, coherent, per
presentar-lo amb aquest sistema.

Jo esper que després de tot el dir, se n'adonin que seria
més saludable democràticament i per a la institució, que
retiressin la lectura única, ho fessin per via d'urgència, i
nosaltres ens hi prestam, ho duguessin amb capacitat
legislativa dins una comissió, i remeiar els errors que el meu
company tractarà de demostrar que té el contingut de la
mateixa proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, jo comprenc que vostè ha estat exposat aquí
com jo i té moltes ganes de parlar, però du un 50% de temps
excedit, la qual cosa, atès que és d'un grup molt gros, atesa
la matèria, el deixaré, però, per favor, acabi.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Idò acab. Suprimiré altres coses que tenia per dir. Només
dues preguntes, Sr. Antich. Després de tot el que hem vist
avui aquí, al nostre grup li queden dos dubtes, qui és Harry
el Sucio del seu govern?, i qui és el protagonista de Torrente,
el brazo tonto de la ley, en el seu govern? No me'l mir a
vostè, Sr. Garcia, perdoni, eh?, jo ho deman.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyor representant del Govern. El Govern demana la
paraula, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Deman la paraula per al•lusions, perquè aquest
comunista amb corbata tendrà el plaer de demostrar que qui
ha de sentir vergonya és el Sr. Huguet, que ha manipulat
toscament les meves paraules, no sé si les dels altres grups
també, o la dels altres portaveus, i treient una frase ha
volgut dir que jo havia dit exactament el contrari del que
vaig dir en aquella sessió parlamentària, que em permetré
repetir aquí, breument, perquè consti en el Diari de Sessions.



Jo vaig dir que aquella llei, la de la moratòria urbanística,
l'agafava amb pinces que, per cert, continuen al calaix de la meva
cuina, que és d'allà on les vaig treure, "és una burla a la
ciutadania, no es pot presentar una llei sota la capa, sota
l'etiqueta d'una llei de moratòria urbanística per protegir el
territori i fer una llei que afavoreixi els interessos especulatius i
que afavoreixi el moviment dels promotors amb vista a ocupar
el poc territori que encara no s'ha ocupat, perquè és una llei que
suposa, a més, una ruptura de les regles del joc establertes a
l'Estatut i que envaeix les competències dels consells insulars".
I aquest era el fons d'agafar la llei amb pinces.

I a continuació, afegia: "És cert que una llei de moratòria
urbanística, una llei normal, una llei sense trampes, una llei no
vergonyosa de moratòria urbanística seria normal que es tramitàs
per lectura única i amb tràmit d'urgència".

(Remor de veus)

"Naturalment que sí. Jo crec que és extraordinàriament
adequat perquè es tracta precisament de ràpidament tallar els
moviments especulatius que es puguin produir, paralitzar
l'activitat urbanística fins que es tramiti una nova normativa de
caràcter més restringit, però aquest no és el cas, senyors meus".
Vergonya, Sr. Huguet, vergonya.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, no procedeix donar-li la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Segons el Reglament de la Cambra, tota intervenció del
Govern obre una qüestió incidental amb el grup que ha
intervengut abans.

(Remor de veus)

I ell ha intervengut com a membre del Govern. Si volia
intervenir com a membre del Grup d'Esquerra Unida, havia
d'ocupar l'escó d'Esquerra Unida. 

(Remor de veus)

Si ha intervengut com a membre del Govern, que és membre
del Govern, aquest diputat té dret a una intervenció perquè s'obre
una qüestió incidental amb la meva intervenció i amb (...) en
aquesta tribuna. Ara, si vostè no me la dóna, jo acataré la decisió
de la Presidència, perquè el president és el president.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

La paraula li hem donat per al•lusions, el Sr. Grosske no
ha estat al•ludit com a govern, ha estat al•ludit com a
diputat d'Esquerra Unida a la passada legislatura. I aquesta
presidència entén que li ha contestat com a diputat de la
Cambra, encara que ho ha fet en ús del torn del Govern. Hi
haurà temps per parlar, Sr. Huguet, tendrem temps, no
encalentim innecessàriament els debats, perquè és lògic que
hi hagi aquests debats, però crec que fugim del conjunt
substancial del que debatem.

Passam, per tant, a votació. Sr. González i Ortea?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Una cuestión de orden más,
y es advertir que el Grupo Parlamentario Popular no va a
participar en la votación, ni en sentido afirmativo, ni
negativo ni de abstención, por cuanto entendemos que el
proyecto de ley que pretendidamente ahora se va a votar el
procedimiento de discusión, no existe como tal en esta
cámara, y no está registrado formalmente. Por consiguiente,
no participaremos en esto. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González i Ortea.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Teníem entès o pensàvem que hi hauria torns de
rèpliques en aquest punt, també, perquè tal i com s'ha
plantejat per part del portaveu del Grup Popular, ens
agradaria poder rebatre, també, la seva argumentació; ens
pensàvem que era un punt en el qual hi havia torns en
contra, no n'hi ha? Doncs, ja la repescarem en la pròxima
intervenció. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

De res. Crec que, jo el primer, tots haurem de repassar el
Reglament; potser que jo, com que som més novell i el vaig
llegint més, i deman més coses, de vegades en sé alguna
més, o sigui la tenc més fresca, i moltes vegades,
naturalment, tenc por a patinar, per això el mir més. En
aquesta, no n'hi havia.

Vots a favor de la tramitació d'aquest projecte de llei
mitjançant tramitació directa i en lectura única.



Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha. Molt bé.

Queda admesa ... Resultat de la votació ...

Hauré de demanar als senyors diputats que voten a favor,
perquè els membres de la Mesa també són novells, alguns d'ells,
i no han fet el recompte necessari dels vots.

Diputats i diputades que votin a favor d'aquest projecte? 

Senyors diputats i diputades que votin en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació és 31 vots a favor de la tramitació.
Admesa, per tant, la tramitació del projecte de llei mitjançant
tramitació directa i en lectura única.

Procedeix el debat d'aquest acord, amb les normes dels debats
a la totalitat. Evidentment, no hi havia cap vot en contra ni cap
abstenció.

IV.- Tramitació directa i en lectura única, si n'és el cas, del
Projecte de llei RGE núm. 2738/99, de mesures cautelars i
d'emergència relatives a l'ordenació del territori i l'urbanisme
a les Illes Balears.

Punt quart de l'ordre del dia: Projecte de llei 2638, de mesures
cautelars i d'emergència relatives a l'ordenació del territori i
l'urbanisme a les Illes Balears, procediment de tramitació directa
i en lectura única.

Sr. Conseller d'Ordenació del Territori, té la paraula en nom
del Govern.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Sr. President, senyors diputats. El Govern proposa una llei de
mesures cautelars i d'emergència relatives a l'ordenació del
territori i l'urbanisme a les Illes Balears. És una llei curta en el
seu contingut, és menys del que pensam que s'ha d'incloure en
una pròxima revisió de les Directrius d'Ordenació Territorial,
però, precisament, pel debat anterior, pensant en coherència que
s'havia defensat que la lectura única ha de ser per projectes
d'extrema urgència i simples en el seu articulat, presentam aquest
projecte per lectura única.

D'un conjunt de normes i d'excepcions que creim que estan
incloses a les DOT, a la Llei del sòl rústic i d'altres lleis, hem
triat aquestes que eren les més simples, i on fonamentalment hi
ha una suspensió, un fre que pensam que és fonamental per evitar
la segregació indiscriminada del sòl rústic. No volem llevar el
debat per aquest sistema de lectura única, perquè pensam que,
amb la pròxima llei de mesures urgents, tornarem a reincidir en
aquest tema, perquè, de fet, açò és una primera passa dins un
conjunt de mesures que hem de prendre entre tots.

Estic segur que tots, a part de les petites "floritures" o
com es diguin, trifulgues parlamentàries, estic segur que
tothom està d'acord que en aquest moment, el sòl rústic
sofreix una pressió excessiva. Es va dictar una llei sòl rústic
on, en certa manera, es donaven uns pretesos drets
edificatoris, que no els entenem, que simplement són unes
expectatives edificatòries, i es llevava la potestat que en el
seu dia tenien els consells insulars quant a discernir si hi
podia haver formacions de nucli de població. Simplement,
els consells insulars han passar a donar fe de si es compleix
la parcel•la mínima o no. Açò, pensam que la roturació d'un
territori  amb un regla, un cartabó o els elements que facin
falta, sense tenir en compte les separacions de finques
rústiques, si són elements geogràfics, si són elements
naturals, si rompem unitats de cultiu, açò produeix un
element de degradació del territori que és difícil de
recuperar. Abans s'ha parlat que les edificacions són males
de construir, però jo també li assegur que les segregacions
són molt difícil de tornar a junta.

En aquesta llei, què es proposa? Es proposa congelar les
segregacions, en tant que no es reguli una normativa futura,
suspendre les llicències d'edificació que estiguin en tràmit
en un període anterior als tres mesos actuals, també pensam
que hi ha determinada gent que davant unes expectatives
d'una llei que per una banda es deia proteccionista, però que
per l'altra introduïa elements d'expectatives que crec que no
s'havien d'haver donat, es tenen en compte aquests elements
i es permet que hi hagi expedients que hi ha en tramitació,
puguin tenir resposta. Però sí que pensam que hem de
frenar, en tant que no tinguem unes lleis o uns plans
territorials parcials que defineixin quin ha de ser el model
territorial, no es pot permetre que, a l'empar d'una llei que
pens que està mal plantejada, es continuï amb una
segregació sistemàtica del sòl rústic.

Per a més dades, són notícies, sols a l'illa de Mallorca,
quan el normal és, en èpoques normals, normals i (...)
normals, hi hagués unes 300, entre 300 i 400 llicències en
sòl rústic, ens trobam que en aquest mes de setembre ja som
prop de les 800, i extrapolant ens trobaríem que enguany ja
anàvem a les 1.000 llicències en sòl rústic. Si açò no és
motiu com per frenar, no discutir, no plantejar una llei, sinó
que açò s'ha de discutir en el Parlament, hi ha d'haver
esmenes, però que en aquest moment no sigui motiu com
per frenar tota la pressió urbanística que ens trobam en el
sòl rústic, crec que no és justificable. Aleshores, és una
mesura que havíem de prendre de forma immediata i no
podríem permetre'ns el luxe d'estar una setmana, dues
setmanes, un mes debatent el tema.

I, a més a més, com que hi havia dos casos de senzillesa
extrema, que és evidentment on no hi ha alternativa, és a
dir, o s'hi està d'acord o no, s'han llevat dues excepcions que
hi havia a les Directrius Territorials, que són les excepcions
respecte de l'ajuntament de Ciutadella i de l'ajuntament de
Campos. Crec que és un tema que claríssimament pot dur
debat polític, perquè o és sí o és no, però no hi ha
interpretacions jurídiques d'estar a favor o en contra segons
s'interpreti, pensam que són dos temes importants, i amb
una llei de lectura única, es poden plantejar i s'han de
plantejar per eliminar aquestes excepcions.



Per tant, crec que aquesta llei és curta, no és suficient, però
pensam que el mínim, i al mateix temps, el màxim, que podíem
dur per aquest sistema de lectura única. I, per tant, deman el
suport per a aquesta llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam, a continuació, al torn
d'intervencions dels grups que es mostrin a favor del projecte.

Té la paraula el representant del Grup Mixt.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Estic molt
content de veure l'estat d'ànim del Partit Popular en aquest debat,
primer perquè conjuga dos factors que sempre que es parla de
territori i de medi ambient, es posen en connexió, un, el
nerviosisme absolut, sempre que surt aquest tema és un tema
tabú, i dos, l'absoluta coherència del Partit Popular en tots els
temes ambientals i territorials. Hi ha una llei d'or que defineix la
seva trajectòria dels darrers setze anys, és piano, piano si va
lontano, traduït al català: millor no tenir cap ordenació del
territori que tenir-ne alguna, perquè si n'hi ha alguna, hi ha
límits, si nosaltres no posam límits i anam piano, piano,
arribarem lontano, és a dir que el ciment continuarà creixent
interminablement d'una manera incessant.

D'això parlam i no de tot aquest galimaties formalista amb el
qual intenten enredar l'opinió pública i aquesta cambra. Aquest
és el bessó de la qüestió. Aquí hem de deixar de parlar d'esgrima
dialèctica, sense pólvora, i comença a parlar del que preocupa a
la majoria social de les nostres quatre illes, de Formentera, de
Menorca, de Mallorca i d'Eivissa, i és no podem continuar posant
més ciment en aquestes illes. D'això començam a parlar, i
m'agradaria que en aquest debat, el partit conservador, es dedicàs
a defensar la conservació d'alguna cosa, perquè fins ara l'únic
que conserven vostès és esgrima dialèctica basada en res, a nivell
diríem de protecció ambiental i protecció territorial.

Per tant, nosaltres estam molt d'acord, Els Verds, que hi ha
hagut una suspensió generalitzada en l'època democràtica de
qualsevol política real d'ordenació del territori, varen consensuar
els partits parlamentaris de l'època la Llei d'ordenació del
territori l'any 87, i ens hem tirat 11 anys esperam les famoses
DOT que havien d'arribar en vuit mesos, i ens les han presentat
amb una cel•lofana d'una campanya de màrqueting
impressionant, els darrers mesos abans d'anar a votar, per fer
veure a la gent, com si fos beneita, que el que no havien fet amb
16 anys, ho farien ara, i, a més, ells protegirien el litoral, i ells
protegirien els espais naturals i ells protegirien el camp, ho
protegirien tot. Però això no ho ha cregut, la majoria social, i
això els posa nerviosos. La majoria social ha donat 31 diputats
als que pensaven que tot això era una política purament de
màrqueting i que darrera no hi havia res, era fum, estam parlant
de fum, i com que vostès només poden oferir fum, això els posa
tan nerviosos i per això parlen tant de procediment, perquè, en el
fons de la qüestió no tenen res a dir, perquè és molt evident, a
qualsevol que surti d'aquesta cambra i es passegi per les nostres
quatre illes i el nostre medi marí.

Per altre costat, no només han tardat a fer legislació sobre
ordenació del territori, sinó que mentrestant ens han deixat
un parell de regals, la Llei del sòl rústic, l'any 97, que
permetia, amb una certa alegria, liberalitzar les segregacions
i parcel•lacions a tot el sòl rústic de les nostres quatre illes,
i això ha permès que molt per damunt del que permeten les
lleis i el propi Tribunal Constitucional a efectes de
segregacions, aquí alegrement hagin aparegut centenars i
milers de segregacions legals o il•legals, entre cometes això
de legals, a compte d'aquesta llei tan excepcional i que va en
contra del que han legislat sempre, fins i tot en temps de
dictadura, els parlaments i els governs; és a dir, que en sòl
rústic només hi pot haver usos primaris, i només en casos
molt excepcionals, es poden consentir usos que no siguin
ambientals, cinegètics, agraris o ramaders. 

Per altre costat, en aquest darrer regal amb cel•lofana
que s'ha intentat vendre com un macrospot publicitari amb
sous de tots, es varen incloure tot un catàleg de regalets,
regalets que es deien excepcions, teníem tot un "rollàs", que
tenia una muntanya d'articles, però el bo no eren aquests
articles, era el que venia darrera, era la fase 2, el paquet 2.
Idò tots aquests regalets, un era el regalet per al camp de
polo de Campos, un altre regalet per a l'ampliació de
Ciutadella, un altre per al Parc Bit a la zona on es volia
posar, tots aquests regalets no eren regalets en favor de
l'interès social ni general, eren regalets en favor d'uns amics
que els havia d'anar molt bé la cosa, a costa de la vaca, i
quina és la vaca?, el nostre territori, la nostra aigua, la
nostra energia, el nostre paisatge. I això, efectivament, té
molt d'interès per a la nova majoria progressista discutir en
aquests termes, i no discutir aquest galimaties jurídic, que
vostès s'ho passen bomba, però la realitat va per una altra
banda, i per això han perdut les eleccions.

Per un altre costat, jo els volia dir que no es preocupin,
això no és res devora el que els vendrà damunt, això només
és un petit aperitiu de tota la nova normativa que anirà
apareixent tot aquest any que ve i el que queda d'any, en
matèria d'ordenació del territori i de medi ambient, petit
aperitiu vol dir que aquest nou govern ...



EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buades, Sr. Buades. Tractam del projecte de mesures
cautelars i d'emergència relatives a l'ordenació del territori i
l'urbanisme de les Illes Balears, ...

EL SR. BUADES I BELTRAN:

D'això estic parlant, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

... en el torn a favor, però no estam en aquesta etapa del
debat, castigant el Partit Popular perquè ho ha fet malament, o
sigui que ..., crec que seria positiu defensar aquestes mesures,
que estic convençut que els senyors portaveus tenen arguments
necessaris per defensar-les, i deixar respirar una mica el Partit
Popular, perquè podem coincidir que ho ha fet bé o malament,
però no és objecte d'aquest debat. Ho dic a efectes de no
encalentir innecessària de més el debat, perquè del que es tracta
és del que parlam.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sr. President, amb la vènia. A mi, l'oratòria parlamentària, la
tradició a països democràtics com Anglaterra, per exemple, és
normal parlar d'on venim, on som i on anam. Ara estic parlant
d'on venim, no?

(Remor de veus)

Molt bé. Aleshores, dèiem que ens hem trobat en realitat amb
una situació d'emergència, com estam ara, i d'urgència, perquè,
hem arribat a un tercer boom urbanístic, a finals dels anys
noranta, i aquest tercer boom urbanístic, mentre la retòrica del
govern anterior anava parlant de conservació, anava parlant de
més ciment, i així ens trobam una economia submergida de prop
d'un 20%, que no beneficia la majoria de la societat, hipotecam
els nostres recursos, i mentrestant teòricament parlant de lleis
proteccionistes, però la realitat va per un altre costat. Per tant, sí
que ens trobam en una situació d'emergència.

Però deia que només som a la primera part de l'aperitiu,
perquè evidentment un govern seriós, progressista, nacionalista
i ecologista, haurà d'ordenar aquest territori i fer una política
ambiental, basada en una transparència en les seves actuacions.
Per això, Els Verds donam suport a tot aquest procediment i
donam suport al fons de la qüestió. Ara què feim?, feim un
procediment excepcional per poder respirar, perquè aquest cavall
desbocat que és l'urbanisme, que vostès han deixat a lloure,
s'aturi, i quan aquest cavall desbocat s'aturi, poder planificar com
s'ha de trotar, com s'ha de córrer, perquè ara el que passa és que
aquest cavall està desbocat i s'ho està carregant tot, muntanyes,
pla, etc., el dia a dia i les fotos aèries són molt demostratives
d'això, es menja el futur del nostre turisme i el futur del nostre
territori, i en situacions excepcionals corresponen mesures legals,
legals, repetesc, excepcionals.

Així i tot, com li dic, és un mer aperitiu, i des d'Els
Verds i altres grups estarem vigilant el que passi en futures
ocasions, qui tendrà la potestat per aprovar els plans
territorials inclosos el pla territorial de Formentera, estarem
pendents d'aquestes urbanitzacions que encara estan pendent
de resolució, com quedaran, com Son Benirràs a Eivissa o
Son Ferrandell o Es Canons, en el cas de Mallorca, i moltes
altres; estarem pendents què passa amb els camps de golf
fins que hi hagi plans territorials parcials, què passa amb
l'aigua en aquestes illes, que són decisions sobre ordenació
del territori o què passa amb els models de transports.

Què aporta aquest projecte de llei i futura llei d'aquí unes
hores a la vida quotidiana dels habitants de les Illes Balears
i Pitiüses? Aporta moltes coses reals. Vegem, primer parlem
del litoral, aporta una protecció real dels 500 metres, Sr.
Matas, ara no hi haurà excepcions, és dir el litoral realment
estarà protegit, no hi estarà a mitges, no existeix la mitja
protecció, no podrem tenir amics que a partir de 250 metres
amb un embullet a una comissió insular d'Urbanisme podrà
fer cosetes, això s'ha acabat, és un avanç molt important de
cara a la protecció del litoral, el litoral vol dir protecció
ambiental i ordenació del territori. 

Si parlam dels sòls protegits, dels ANEIs, home, hi ha
una matriu que diu que els usos d'habitatge unifamiliar en
ANEIs estan totalment prohibits fins els PTPs, és una típica
mesura cautelar de gran impacte social, per què?, perquè
mentre fins ara l'administració es despreocupava de
l'habitatge social, de l'habitatge per a la majoria, resultava
que li anava beníssim que els nostres espais naturals es
farcissin de manera legal o il•legal, això de legal ho dic
entre cometes, això de xalets i més xalets a les muntanyes,
enmig de les muntanyes, als plans i per tot, amb aquesta llei,
quan entri en vigor, això s'ha acabat fins que el PTP,
producte de un debat social a cadascuna de les Illes, digui el
que s'ha de fer.

Si parlam de sòl rústic comú, home, ja era hora que es
fes una discriminació positiva amb Eivissa i Formentera, ja
estàvem farts que  Eivissa i Formentera cada vegada
pagassin la incapacitat del PP de tractar-los igual que a les
altres illes. És necessari que les Pitiüses, el territori més
desordenat, el territori amb menys recursos naturals, com a
mínim, sigui tractat igual que Mallorca i Menorca pels
poders establerts en aquesta comunitat autònoma, i aquest
projecte de llei ho resol cautelarment. Diu, "no hi haurà
discriminació a nivell de parcel•la en rústic comú a les
Pitiüses respecte de Mallorca i Menorca", però a Mallorca
i Menorca també elimina les excepcions, d'aquelles que
deien, "no, ara hem de mirar l'any 58, a veure si
col•locaríem aquí alguna cosa amb 7.000 metres a Menorca
o Mallorca", això també s'ha acabat, i és una mesura
purament de seny, que permetrà, després, amb tranquil•litat
i amb debat social i amb debat parlamentari lent, resoldre el
model que hem de tenir a cadascuna de les Illes. Si anau a
la transitòria sisena, s'han acabat els favors personals als
grans promotors d'ampliacions del port de Ciutadella o al
camp de polo de Campos, això s'ha acabat, no perquè
Ciutadella o Campos no hagin de tenir futur urbanístic o
ambiental, simplement s'ha acabat això que el Govern
legisla i llavors fa excepcions perquè determinats projectes
es facin per afavorir aquesta gent, sense tenir en compte els
interessos generals de Ciutadella i de Campos. Ciutadella i
Campos tenen dret a tot aquest desenvolupament, però
aquest desenvolupament ha de ser sostenible, pensant en
l'aigua, pensant en un fons de cooperació intermunicipal,
interinsular que permeti compensar aquells que no han
deixat destrossar, els darrers anys del franquisme i els
primers de la democràcia, excepte.

I el Parc Bit, tot i que la solució no és encara
completament satisfactòria, el que és cert és que es deslliga



de la llei que el creava i, per tant, els usos residencials, ja no
tenen perquè està localitzats en sòl rústic, no? I aquest és un
avanç que s'ha de valorar en la seva justa mesura.

Si parlam de segregacions en rústic, és evident que és molt
important que a partir de l'any 97, aquestes segregacions, quan
va entrar en vigor la Llei del sòl rústic, no puguin ser utilitzades
per edificar-se més, i ens sembla de pura lògica que se
suspenguin els usos edificatoris en sòl rústic des de l'any 97, fins
que les societats de Menorca, d'Eivissa, de Formentera i de
Mallorca, decideixin què volen fer a través dels seus PTPs.

Com li dic, per tant, som a una època diferent, som a una
època de seny ambiental i territorial, una època que ha de venir
marcada per una excepcionalitat i una urgència, abans que es
consolidin drets que facin impossible i real una ordenació de
futur, i, senyors del PP, senyors conservadors, es el moment que
vostès comencin a pensar que hem d'anar cap a un pacte
territorial i un pacte ambiental en aquestes illes, és massa
important que l'ordenació del nostre territori estigui en mans de
determinats domicilis privats, és massa importat l'ordenació del
territori i el medi ambient perquè estigui en mans només de
tècnics que estan orientats a la construcció de coses i a
l'avaluació de projectes d'obra; necessitam completar tot això
amb un debat social ample, amb un pacte parlamentari insular,
que abraci el màxim de forces polítiques. Jo els vull recordar que
a Menorca, per exemple, el seu mateix partit va promoure uns
criteris de pla territorial parcial que eren consensuats de tots els
partits de Menorca a l'anterior legislatura, i que vostès varen
impedir que anàs a bon cap, fins i tot en contra de l'opinió de la
majoria dels seus companys allà. Aquest és el model que el
govern progressista vol, consens a les totes, però per haver-hi
consens, primer hem d'aturar aquest cavall desbocat.

Per últim, també, ens hem de convèncer que el futur de les
nostres illes no és ser un garatge de 40 o 50 dies per a aquella
gent que a l'estiu no sap què ha de fer a Europa, això s'ha acabat.
El futur d'aquestes illes no pot ser el futur dels cambrers, els
netejadors de cases de segones i terceres residències d'Europa, no
ho pot ser, perquè la nostra població no ho suportarà, no podem
tenir aquesta estructura de treball ni aquesta estructura de
consums ambientals que tenim i, per tant, ens hem de convèncer
que la base de la política territorial ha de ser la sostenibilitat
ambiental i el benefici de la majoria, d'allò que en diuen interès
general, que fins ara només servia per legalitzar camps de golf,
per exemple, i a partir d'ara ha de servir, per exemple, per fer
habitatge públic o per recuperar zones turístiques degradades.

Ja acabant, també, diria que amb aquest projecte de llei,
senyors conservadors, hi ha gent que hi guanya, hi ha fets que hi
guanyen, hi guanya la transparència econòmica, és a dir, establir

mecanismes de control, per exemple, amb les segregacions
que faran que la fiscalitat en matèria de tot això, sigui més
transparent i l'economia submergida quedi molt més
regulada i, per tant, no hi hagi aquest boom especulatiu
sense cap tipus de control; i guanya la població permanent,
que està farta de veure que no pot accedir a un lloguer o a
un habitatge de propietat en condicions perquè ha e
competir amb construcció il•legal i amb preus, diríem,
inflats pel mercat, pel boom de l'Europa de Maastricht i de
l'euro, i que llavors, com dic, no pot accedir a un habitatge
digne. Hem de començar a pensar en l'habitatge digne de la
majoria i no en el xaletet de 40 dies de la gent que ve
temporalment aquí.

Per un altre costat, hi guanya el medi ambient, hi guanya
el litoral, hi guanyen els espais litorals, perquè, mentre
estigui en vigor aquesta llei fins als PTPs, no es podrà
continuar encimentant els nostres espais naturals, no es
podrà continuar encimentant el nostre litoral. Hi guanya el
camp, perquè gràcies a aquest principi de regulació de
parcel•les de sòl rústic, molt especialment a les Pitiüses,
quedaran àrees d'interès agrari, perquè a les Pitiüses ja
havien desaparegut amb aquesta regulació totalment
discriminatòria que teníem abans.

I, per últim, els voldria que, senyors del PP, entrin al
fons dels problemes i parlem de democràcia ambiental, la
democràcia ambiental es basa sobretot en la transparència,
la gent d'aquest país ha de saber per què el seu territori ha
estat munyit, està essent encimentat, destrossat, els seus
recursos, com l'aigua, com els residus i tal, exploten i són
finançats només per la població local i, en canvi, resulta que
la gent de cada dia, la gent que sempre som aquí no tenim
bones escoles, no tenim bones cases, no ens hem fet rics.
Això ha de començar a canviar, Els Verds hi col•laborarem,
aquesta majoria de progrés comença avui en aquesta línia.

Gràcies.



EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor portaveu. Té la paraula el portaveu
d'Esquerra Unida Ecologista.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Esper que em deixi citar mínimament
els del PP, és una mica obligatori en un debat d'aquestes
característiques però en absolut intentaré ser excessivament
agressiu amb ells. No, referida al PP, no en tant com a partit, sinó
en tant que aquesta situació en què ens trobam ara, aquesta
proposició de llei, que ha de ser urgent, ve condicionada per tota
la legislació anterior dels que han tengut la majoria, una
legislació que no ha permès en tots aquests anys que hi hagués
una efectiva ordenació i protecció del territori, i una legislació
que, si començam per la LEN, que se suposava que protegia els
40% o el 40 i busques per cent del territori insular, realment no
establia cap tipus de protecció efectiva, no l'establia a cap de les
Illes, però evidentment d'una manera molt especial, no l'establia
a Eivissa i Formentera; i així i tot, amb una protecció
absolutament insuficient, possibilitat de construir habitatges cada
30 o cada 20.000 metres quadrats, quan amb això no n'hi havia
prou, es modificava aquesta llei, perquè hi cabés un camp de golf
o el que hi fes falta.

Les Directrius d'Ordenació Territorial s'aproven
aproximadament deu anys més tard de quan s'havien d'aprovar,
però és que, a més, no són unes autèntiques directrius
d'ordenació territorial, i aquesta quantitat de legislació que s'ha
fet els darrers temps, suposadament d'ordenació territorial, de
protecció, com són la Llei del sòl rústic i aquestes directrius, en
realitat, a part de no protegir el que han fet és incentivar,
incentivar les segregacions, les parcel•lacions en sòl rústic, les
sol•licituds de llicències en sòl rústic, i aquest és el motiu que
siguin necessàries aquestes mesures cautelars que són
absolutament mínimes i que, en tot cas, el retret que se li pot fer
al govern progressista és que no siguin més àmplies i que no
s'hagin presentat abans. Però, com dic, són unes mesures
absolutament mínimes de garantir la franja litoral sense
excepcions, de garantir que en el sòl rústic, com a mínim, com
a mínim, no es podia edificar en parcel•les inferiors a 14.000
metres, no com era fins ara a les illes d'Eivissa i Formentera,
però també a Mallorca i Menorca on hi havia quantitat
d'excepcions, i que no es continuï parcel•lant el territori mentre
no s'aprovin els plans territorials de cadascuna de les Illes.

Això, a més, té una importància fonamental, perquè aquesta
legislació que hi ha hagut prèviament, com deia, que no protegia
realment, a més, es feia en contra de les potestats dels consells
insulars i en contra que aquests consells insulars poguessin
realment ordenar el seu territori. Per tant, aquestes mesures són
necessàries,  momentàniament són molt insuficients, pensam, per
als que realment volen una protecció integral del territori,
esperam i urgim al Govern que les complementi ràpidament,
però entre d'altres virtuts han de tenir la possibilitats que els
consells insulars realment puguin organitzar el territori de
cadascuna de les Illes i a través dels plans territorials parcials
donar un ús més racional, bàsicament al sòl rústic, i per això
aquestes mesures transitòries que hi ha aquí d'evitar les
segregacions, ja dic, com a mínim, fins arribar als plans
territorials.

Per tant, des d'Esquerra Unida i Ecologista, evidentment,
donarem suport a aquestes mesures, urgint al Govern que
complementi la protecció del nostre territori, que amb
aquestes mesures purament cautelars, encara és molt
insuficient.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyor portaveu. Aquesta presidència voldria
fer una manifestació, ho vaig dir al seu moment, que tendré
especial cura que no ataquin de més al PP, però, el que sí
vull manifestar és que en aquest punt de l'ordre del dia, en
aquest debat, el PP no s'ha pronunciat, tal vegada ens dóna
una sorpresa o no ho sabem el que farà. En conseqüència,
fins que no es posicioni, aquí sí que hi ha rèplica i
contrarèplica, fins que no es posicioni, se li pot dir que ho
han fet malament, però no se'ls pot atacar, sinó, en tot cas,
seria dir per què ens interessa que progressi per lectura
única aquesta llei, o millor dit, perquè ens interessa que
progressi aquesta llei.

Té la paraula el portaveu del PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, en primer lloc, aclarir que no crec que el PP ens
sorprengui, no és una caixa de sorpreses en aquest sentit, el
coneixem de molt enrera, ja hem dit a l'anterior intervenció
que ens hauríem d'avesar a tota mena de malabarismes per
votar en contra de qualsevol mesura de protecció, i estam
convençuts que no defraudarà les nostres expectatives en
cada ocasió que es dugui una llei, procurarem que facin
caminet. El que no podré deixar de fer serà contestar,
malgrat sigui per un minut, Sr. President, el Sr. Huguet, que
sap més per ser del PP que per ser vell, perquè ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, el Sr. Huguet no ha intervengut en aquest
debat d'aquest punt de l'ordre del dia, som a un altre lloc, si
després el Sr. Huguet diu alguna cosa, serà boníssim que li
repliqui fent ús del seu dret com a diputat, però és que ara
no som aquí, som a un altre lloc.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

En tot cas, idò, intentaré defensar per quin motiu
nosaltres votarem a favor d'aquesta llei, i hi ha una cosa que
comprendran les senyores i els senyors diputats de per què
un dels motius és que ens ha preocupat molt quan se'ns ha
dit que bastava una setmana, que donàssim una setmana i
anàssim a comissió parlamentària, això ens ha acabat de fer
veure que no podíem esperar una setmana, perquè els
senyors del PP que tenen sempre tots els terminis molt més
estudiats, ja deuen tenir alguna cosa pensada en una
setmana. Jo demanaria al Sr. Garcias que s'espavili i que
publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears, abans d'una
setmana aquest projecte de llei, perquè és evident que
qualque hi ha en uns terminis molt curts.



Ja hem avançat en el nostre anterior debat que compartíem les
mesures que inclou el projecte de llei, tot i com s'ha comentat,
creim que són insuficients. De fet, confiam que hi hagi ben aviat
en aquesta cambra una llei complementària de modificació
urgent de les DOT i, tard o d'hora, un debat molt més tranquil,
molt més serè per canviar la legislació territorial urbanística
d'aquest país, que miri de combinar la satisfacció de les
necessitats socials de residència, d'equipaments, de zones
d'esbarjo i de qualitat de via de ciutadans, les necessitats
econòmiques i la preservació mediambiental.

En qualsevol cas, no podem menystenir cap de les mesures
que en aquesta llei es duen perquè, algunes d'elles han dut debats
específics en aquesta tribuna, per exemple, la de l'article 1 de
protegir els 500 metres del litoral. Iniciativa rera iniciativa el
Partit Popular ha votat en contra, aquesta sí la sabem, per història
parlamentària, que sempre s'ha oposat a protegir els 500 metres
del litoral, només setmanes, dies abans d'una manifestació que
esdevendrà històrica, del "prou d'urbanitzacions", es varen
anunciar mesures en el sentit que ara va aquest article primer, tot
i que desgraciadament el projecte de llei de les DOT i després tal
i com va ser aprovat, no protegia aquests 500 metres de franja
del litoral. Ara, entre la combinació de l'article 1r i l'article 3r
d'aquest projecte de llei sí quedaran protegits, i estalvio a les
senyores i senyors diputats que coneixen, i confio que llegeixin
amb deteniment els Diaris de Sessions anteriors, sabran el que en
pensam. Qualsevol que llegeixi amb deteniment sabrà que el Sr.
Sampol va dir que la llei de mesures cautelars era de màxima
urgència i que s'havia d'aprovar per lectura única, una frase que,
tal vegada al Sr. Huguet se li ha oblidat de comentar, però que el
Diari de Sessions, just darrera la darrera frase que ell ha citat,
deia específicament i claríssimament: "Aquesta era una llei de
lectura única i per la màxima urgència". Si qualcú va mirant els
Diaris de Sessions veurà també els arguments que teníem per
defensar els 500 metres de la franja del litoral, i tants d'altres
debats que s'han produït en aquest parlament i, per tant, ens
sabem, com a mínim, els antecedents, de quins són els
posicionaments del Partit Popular.

Per altra banda, amb aquesta eliminació de l'article 1 de la
disposició addicional tercera, aconseguim una altra mesura
important que crec que no se li havia donat la importància o la
transcendència que tenia en el sentit que s'havia aconseguit
l'absurd de fer les obres il•legals prescrites de millor condició
que no les legals, ja sabem que al Partit Popular li agrada molt
premiar els prescrits, i aquí era el punt al qual es permetia que
aquelles obres il•legals, que a un moment determinat demanassin
la legalització, s'haguessin de legalitzar malgrat anassin contra
el pla existent en aquell moment, cosa que no podien demanar
mai les obres que tenguessin tots els permisos. És el tercer punt
de la disposició addicional tercera de les DOT que ara queda,
efectivament i higiènicament, eliminat.

L'article 2n era, jo crec, que el més plenament demandat,
era l'avortament de dos projectes específics que ja eren
urgents i que havien quedat blindats per la llei, l'ampliació
del port de Ciutadella, amb urbanització inclosa, i el camp
de polo de Campos, evidentment amb urbanització inclosa,
no parlam d'equipaments esportius, tots sabem, quan es
parla de qualsevol iniciativa de caràcter esportiu, de què
parlam a les Illes Balears. Perquè el PP, tot i sabent que
critica, i critica tan durament el sistema de llistes per
protegir, l'utilitza per evitar que es protegeixi, i això ho hem
vist en aquests dos supòsits que ara també procuram llevar
aquelles excepcions, senzillament perquè la norma general
sigui de general aplicació, que normalment és el bon
sistema de legislar.

En qualsevol cas, hem de convenir que aquesta manera
de legislar, en contra de projectes en tramitació, no resulta
gens satisfactòria, com a mínim, no ho és per al nostre grup,
el que voldria el nostre grup 'çes practicar una planificació
que tengués la necessitat del nostre país, en contra d'haver
anat apagant focs, d'haver d'anar a salto de matas que diuen
en una altra llengua, però som conscients que se'ns han
deixat tants, de focs, que seran imprescindible, avui,
aquestes mesures.

Recordem que les mateixes hipòtesis de les Directrius
parlaven d'un procés de "hongkongnització" del territori.
Davant això no ens basta limitar els nous creixements, cal
evitar que se n'implementin dels previstos, sobretot en
aquells indrets especialment valuosos. Ja sabem que això és
més complicat i que suposa un veritable canvi de criteri
respecte de l'administració, contrari a les expectatives dels
promotors urbanístics, però no hi ha dubte que sempre serà
més senzill i més raonable aturar el procés d'edificació que
esbucar les construccions inadequades. L'urbanisme
preventiu és sempre més efectiu, menys traumàtic i molt
més barat que l'urbanisme quirúrgic. Tanmateix,
desgraciadament, els plans de les Illes Balears encara
requeriran de molta cirurgia, desgraciadament, dic, tan bon
punt algun dia arribem a poder planificar els desplegaments
que volem i no ens haguem de dedicar a esborrar aquells
que no havíem d'haver posat mai.

En aquest sentit, he d'expressar la insatisfacció del nostre
grup davant la redacció que avui per avui d'alterar aquesta
disposició transitòria. repetesc, al nostre parer, aquesta llei
el que hauria d'haver fet era suspendre tramitacions, però ja
que s'entrava al fons, lamentam que la derogació no s'hagi
fet extensiva a altres excepcions, estam convençuts que
n'anirem parlant i que "malabaretjarem" perquè es donin
passes més ambicioses, i en concret, que es matisi l'abast de
l'excepció del punt 2d), ara 2b). És a dir aquella que manté
la condició d’urbanitzables dels terrenys que hagin iniciat el
procés d'urbanització, i això maldament no tenguin cap
projecte d'urbanització aprovat.



Quines urbanitzacions es podran dur a terme mentre es
mantengui el redactat d'aquesta excepció? No ho sap l'actual
govern i no ens ho va aclarir mai l'anterior, que, si no ho sabia,
com a mínim, com a mínim, havia donat garanties a qualcú que
li serien d'aplicació. El Sr. Flaquer, l'anomen per al•lusions, si és
necessari, perquè veig que se serà generós en aquest aspecte, ens
anomenava Son Ferrandell al debat de les Directrius. Creim que
si realment aquest projecte avançàs, no contribuiria a la
Valldemossa que volem, des del nostre grup parlamentari. Per
tant, crec que és important actuar, com també ho és en torn de la
polèmica d'Es Canons, que, com se sap, hi ha dubtes respecte de
l'aplicació o no d'aquesta disposició.

Des del nostre grup, ja avançam que considerarem
acceptable, raonable que aquelles urbanitzacions consolidades,
amb independència de si estan recepcionades o del seu estat
jurídic, segurament hagin de tenir alguna excepció, però en cap
cas excloure terrenys gairebé verjos, i molt menys si estan
afectats per la franja dels 500 metres del litoral.

L'article 3, es modifica la matriu del sòl rústic, prohibint la
construcció d'habitatges unifamiliars en àrees naturals d'especial
interès, sigui quina sigui la superfície de la parcel•la, com també
a les àrees de protecció territorial. és una passa prou dura, però
a hores d'ara la creim absolutament necessària, si realment volem
preservar els valors paisatgístics d'aquests terrenys i sortir al pas
de la seva sistemàtica parcel•lació i construcció. Durant aquesta
legislatura, haurem d'afrontar un debat molt més seriós sobre
aquestes àrees, sobre el seu futur, sobre la seva gestió, sobre la
compatibilitat entre la titularitat privada i la necessitat de lleure
i mediambientals d'aquest país, en qualsevol cas era urgent avui
aprovar, evitar el seu procés d'edificació.

La modificació de l'article 25 de la Llei del sòl rústic
introdueix dos canvis importants, el primer o que nosaltres veim
com a més rellevant, és eliminar les excepcions per poder
construir habitatges unifamiliars en menys de 14 metres
quadrats, aquestes eren les dues excepcions greus que hi havia,
que eren aquelles parcel•lacions fetes abans de l'any 58, una data
realment mítica de l'urbanisme illenc, que no en sabem, tampoc,
per quines raons s'havia de posar. Recordem que era una Ordre
Ministerial de l'any 58 que marcava que la unitat mínima de
conreu en sòl de secà era de 15.000 metres quadrats, i no s'entén
per què es va agafar una referència per aconseguir edificacions
en 7.000 metres quadrats, per paga recordarem que aquella unitat
mínima de conreu, de 15.000 metres, no es va aplicar gairebé
mai en aquest país, al qual quan s'havia de menester un permís,
l'autoritat urbanística o l'autoritat agrària, sempre considerava
que qualsevol terreny era de reguiu, i així bastaven els 2.000
metres quadrats d'aquella ordre cèlebre del 1958, que estam
convençuts que el nou govern se'n cuidarà d'adequar a la nostra
realitat.

L'ampliació d'aquesta superfície mínima per edificar en
sòl rústic, l'altra excepció, perdó, eren les finques d'Eivissa
i Formentera, també un tema important, que en aquest
moment s'aclareix.

Aquesta ampliació, som conscients que no és popular,
per tant, tampoc no és agradable de prendre, quan s'hagi
analitzat l'ús residencial a les Illes Balears, quan s'ha
fomentat, quan hi ha hagut tota una campanya perquè
esdevengui les segones residències, no ja dels residents
d'aquí, sinó de tot el nord d'Europa, com pretenien, jo crec
que explícitament i dit en aquesta tribuna, el Sr. Saiz i el Sr.
Cañellas, és molt difícil eradicar aquests plantejaments.
Som ben conscients que la necessitat de lleure que tenen
tots els ciutadans en un país on el 99% de la propietat és
privada, on el joc que donen les zones verdes municipals i
les àrees recreatives públiques és migrat i insuficient; és
més, som conscients que algun dels propietaris afectats, pot
ser que mantengui un cert lligam amb la cultura agrària, i
són aquests pagesos de cap de setmana que contribueixen
d'una manera gens menyspreable al manteniment de l'entorn
rural. Sigui com sigui, aquesta mesura era inajornable, i el
que no podem fer de cap manera és escatimar esforços
perquè l'agricultura i la ramaderia tenguin una presència
significativa en l'economia balear, ha de ser un sector refiat
pels poders públics, i no podem competir amb els preus dels
solars dels usos residencials i turístics. Certament, avui és
més barat comprar una finca per fer-s'hi una casa, que un
solar.

Per tot això, pel procés de colonització sistemàtica del
sòl rústic, estam obligats a reaccionar. El document de les
hipòtesis de les Directrius ens parlava de 50.000 habitatges
en sòl rústic, ens parlava que se'n feien de l'ordre de 2.000
a 2.500 habitatges en sòl rústic, la majoria d'ells il•legals,
davant això, no es pot mirar cap a una altra banda. Era
d'aquest document que aquest diputat que els parla va
prendre el terme "rururbanització", i aquest procés,
efectivament, s'ha multiplicat de llavors ençà. Un procés
que no només genera problemes paisatgístics, sinó també de
competència amb l'activitat rural i que també encareix la
prestació de serveis, perquè l'urbanita, tanmateix, continuarà
demanant els mateixos serveis que té un solar, voldrà aigua
i clavegueram, recollida de fems o asfaltat dels camins com
si fossin carrers.

Amb aquesta norma d'avui podem evitar encara que mils
i mils d'aquestes finques s'edifiquin amb habitatges
unifamiliars.

Una mesura també important i que crec molt
significativa del canvi de tendència, és que aquesta
modificació permetrà que els ajuntaments facin normes més
restrictives que la llei, era de sentit comú, però al PP
darrerament li havia pegat la "neura" que ni els consells ni
els ajuntaments poguessin protegir més amunt que les seves
pròpies normes, a posta la Llei del sòl rústic prohibia
protegir als consells, recordem que la Llei del sòl rústic surt
quan el Consell de Mallorca havia fet una norma subsidiària
aprovada inicialment per aconseguir el que ara s'aconseguirà
per via legislativa, com a mínim a Mallorca, i tampoc no
volia que ho fessin els ajuntaments. Dues normes, les DOT
i la Llei de sòl rústic, que ara es redrecen.



En la mateixa línia de protecció, i aquesta vegada, cal
confessar-ho, més en la línia que des del nostre grup preteníem
per a aquesta llei, es fa una suspensió de l'atorgament de
llicències d'edifcació a les finques segregades amb posterioritat
a l'entrada en vigor de la Llei. Creim que és una mesura
imprescindible per reflexionar davant la parcel•lació massiva que
es veu al sòl rústic i poder prendre mesures efectives a partir de
l'aprovació del Pla territorial parcial.

En resum, i en vista que s'encén ja el llum, i per acabar,
donam suport a totes aquestes mesures, esperam que ben aviat
arribi un altre paquet, com la mateixa exposició de motius de la
llei ens anuncia, i que entre tots puguem fer un altre model de
país, un model més conscient del seu futur, més conscient de la
qualitat ambiental. Comencem el viatge, per tant, amb aquesta
primera passa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor portaveu. Té la paraula el portaveu del
Grup Socialista.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Ens
trobam davant una llei de mesures cautelars i d'emergència,
mesures cautelars i d'emergència, no una altra cosa, Sr. Huguet,
que ara, a més, sembla que no és a la sala, o hi és, però no
m'escolta. Però, en qualsevol cas li diré, perquè en quedi
constància al Diari de Sessions. El Sr. Triay deia al debat de la
llei de mesures urgents que promovia el Govern del PP, que
efectivament, que els socialistes, en reunions que havíem tingut
amb el Partit Popular, havíem proposat que es tramitàs per
lectura única una llei de mesures cautelars i d'emergència, però
clar, deia el Sr. Triay, "no perquè el Govern del Partit Popular li
digui a qualsevol llei de mesures cautelars i d'emergència,
nosaltres ja l'hem de tragar". Evidentment, aquella llei no era una
llei de mesures cautelars i d'emergència, era més aviat, com va
dir molt bé el Sr. Triay, una contramoratòria, una
contramoratòria que pretenia facilitar i permetre més la
construcció, i un segon article, molt més greu, Sr. Huguet, que
vostè el recordarà perfectament, que pretenia, i va aconseguir,
desapoderar els consells insulars de les competències que tenien
des del 1990.

Per tant, pretenia dues coses, facilitar el creixement urbanístic
i, el que és pitjor, evitar que aquells que volien evitar aquell
creixement urbanístic des de les competències que hi havia als
consells insulars, llevant-los aquesta competència perquè no ho
poguessin fer. Per tant, les coses al seu lloc, cadascú que
assumeixi la seva responsabilitat i, Sr. Huguet, el brazo tonto de
la ley, el continuï buscant a la seva banda política i no vagi
buscant bubotes en un nou govern que, en aquest cas concret, no
té cap tipus de responsabilitat ni d'implicació.

Per tant, per què mesures cautelars?, per la necessitat
que hi ha de tramitar una nova normativa que posi, d'una
vegada per totes, seguretat jurídica i ordre al nostre
ordenament urbanístic i d'ordenació del territori; és
necessari reformar les DOT, és necessari redactar els plans
territorials parcials, és necessari redactar una llei del sòl i,
per suposat, perquè així ho diu tota la jurisprudència i els
antecedents jurídics i legislatius del nostre país, quan es
pretén tramitar normativa d'aquest tipus, és lògic, és
preceptiu i és coherent, decretar unes mesures cautelars
urbanístiques.

I, per què d'emergència?, per què es dóna una situació
d'emergència? Vegem la situació actual, vegem l'herència
rebuda, començant per una llei del sòl rústic, que lluny
d'ordenar i protegir el sòl rústic incentivava les
parcel•lacions sistemàtiques de les finques; perquè ens
trobam amb un injustificable retard en el desenvolupament
de la Llei d'ordenació territorial, des del 87, pràcticament
inèdita, 12 anys sense política urbanística, sense política
d'ordenació del territori a la nostra comunitat autònoma.

Plans del medi natural, cap aprovat per l'anterior govern.
Plans territorials parcials, cap. I, al final, pocs, uns pocs
plans directors sectorials que sembla que més aviat defensen
els interessos dels promotors que no els interessos generals
i que, per tant, també hi haurà de modificació.

I al final de la legislatura, de pressa i corrents, una
tramitació de les Directrius d'Ordenació Territorial, una
tramitació que, tot cal dir-ho, va anar precedida d'una
desmesurada, d'una manipuladora campanya publicitària,
que va aconseguir, precisament allò que s'hauria d'evitar,
però sempre, en tenim massa proves, sembla que s'ha pretès
des de la dreta, que és donar pistes a qui convé sobre quina
és l'ordenació urbanística que ve, i, per tant, va aconseguir
el que era inevitable que es produís, una allau de sol•licituds
de llicències, especialment al sòl rústic, i, per tant, una
pressió que hi ha en aquests moments sobre el sòl rústic i
que justifica aquesta necessitat de prendre mesures
d'emergència i mesures cautelars.

Per tant, es tracta únicament i exclusiva d'això, crec que
tampoc no cal rasgarse las vestiduras, ni fer alarmisme
innecessari davant de la societat, és tracta, únicament i
exclusiva, d'una mesura preventiva que no ̀ pretén altra cosa
que fer una petita aturada mentre es tramita allò que és
imprescindible ja a aquestes altures tramitar a la nostra
comunitat autònoma, una ordenació urbanística que volem
que sigui tramitada, per suposat, democràticament, que sigui
participativa de la societat, que es faci amb el corresponent
debat, que es faci amb el consens suficient, el consens que
sigui possible perquè els progressistes, els socialistes no
només ho deim, ho dèiem abans, ho deim ara, volem
consensuar l'ordenació del territori, perquè pensam que han
de ser mesures que han de tenir vocació de perdurar en el
temps. Per tant, un espai en el temps per tramitar amb
tranquil•litat, per dotar de seguretat jurídica el nostre
ordenament institucional, el nostre ordenament legislatiu,
millor dit, que reguli l'ordenació del territori. 



Això i res més, per tant, creim que això és correcte que es
dugui per lectura única, creim que és correcte que es dugui en
aquest moment, sempre i quan, com s'ha compromès el Govern,
amb la condició que, a continuació d'aquesta normativa cautelar,
d'aquestes mesures cautelars, vendran les propostes legislatives
necessàries per dotar de seguretat l'ordenació urbanística
d'aquestes illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Acabadas las intervenciones de los
grupos a favor, toca la intervención de los grupos que están en
contra. Sí, Sr. Huguet, ¿para qué cuestión, por favor?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, per una al•lusió directa del portaveu del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Tres minutos.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

És molt generós, Sr. President. Jo procuraré en un minut i mig
tenir-ho aclarit, a açò.

Em sap greu haver d'estar satisfet del debat que hi ha hagut
en el tema de la lectura única, perquè jo crec que ha quedat molt
clar els he ferit a l'ós de la cama, i són víctimes de les seves
paraules. El debat de lectura única és el debat que hi ha hagut
abans, i jo he fet referència al debat de lectura única. I vostè, em
llegeix en el Diari de Sessions, sobre el contingut de la llei que es
va tramitar per lectura única, no sobre el debat de lectura única,
és més, li dic, darrer paràgraf, "a més, hi havia altres camins
també per poder tramitar aquesta llei, no necessàriament per
lectura única, que també eren ràpid, i no s'han volgut explorar".
I açò també contestar una altra al•lusió directa, "des de la
urgència -que si es demana per lectura única és innecessària, no
té efecte en aquesta lectura única- fins a la competència
legislativa plena en comissions", i açò és el que jo els he
proposat, anem a la competència legislativa plena en comissions,
per tant, no vulgui desbaratar una intervenció que un és víctima
del que ha dit, i el Diari de Sessions és el que és i no el que
nosaltres volem que sigui. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Por el Grupo Popular, en turno en
contra, tiene la palabra el Sr. García, ..., perdón, González
Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Muy bien, gracias Sr. Presidente, por la denominación
correcta de mis apellidos y por darme la palabra. Yo tengo
la sensación, tenía ahora sentado en el escaño, mientras oía
a mis colegas de otros grupos parlamentarios, que todavía
no se han creído que están en apoyo del Gobierno
legítimamente constituido aquí, parece que estaban en la
oposición. Tranquilícense ustedes, cámbiense su chip y
piensen que ahora apoyan ustedes el Gobierno, está aquí la
oposición; por consiguiente olvídense ustedes del Grupo
Popular más que en lo refiere lógicamente al debate, como
muy bien les dijo el Sr. Presidente de la Cámara, el Sr.
Morales, que entonces presidía la Cámara.

Vamos a hablar del tema de este pretendido proyecto de
ley, que como insistentemente he dicho, a nuestro juicio no
lo es, o por lo menos no es un proyecto nato presentado en
esta cámara, y que no aceptamos como tal; no porque no lo
aceptemos nosotros, sino porque no lo acepta la ley. El
pretendido y no nato parlamentariamente proyecto de ley
modifica tres leyes básicas de la ordenación del territorio de
las Islas, aunque sólo se refiere a dos: la Ley de espacios
naturales, la Ley del suelo rústico y las Directrices de
ordenación del territorio; y afecta además a otras dos leyes,
concretamente la LOT, la Ley de ordenación territorial, y la
Ley de acompañamiento de presupuestos del 98, que
modificaba la Ley del suelo rústico parcialmente. Por
consiguiente afecta a cinco leyes, cuatro de ellas básicas en
la ordenación del territorio de esta comunidad. Y al parecer
eso se despacha con un procedimiento de lectura única y
con un texto de seis artículos y dos disposiciones, que
pretendidamente son muy sencillas y muy simples. Me
parece que quien dice eso no conoce bien la legislación
urbanística. En la legislación urbanística tocar una coma de
una cosa significa automáticamente modificar o afectar a un
montón de leyes, normas de menor rango y procedimientos
urbanísticos, de manera que hay que ir con mucho cuidado,
y así vamos a explicar lo que creemos de todo esto.

Se nos impide con este sistema recabar de la Cámara, u
objetivamente de otros foros, los que sean, informes
técnicos y jurídicos, y de plantear y discutir enmiendas y
correcciones, y de en definitiva establecer el necesario y
profiláctico examen conjunto del texto. Desgraciadamente
la nueva forma de gobernar desde el diálogo y la
negociación, Sr. Antich, que tan machaconamente se repitió
desde esta tribuna y desde otras como excusa para la
formación del conglomerado de izquierdas, se traduce en la
práctica en el más puro y duro rodillo, en medio de la
oscuridad y de la chapuza, sin explicar dato ninguno
concreto, Sr. Conseller de Obras Públicas, ha salido aquí y
nos ha hablado de alarma, y de emergencia, de eso nos
habla en la exposición de motivos, ¿dónde están los
números? Usted no sé qué nos ha dicho, de 200 o 300
licencias, y no sé qué historias, ¿dónde están los números
que justifican? Es más, en la exposición de motivos habla
del peligro urbanístico, y resulta que luego todo lo que
ustedes excluyen de la Ley en referencia a temas
urbanísticos, y entraremos en ello, es el tema del puerto de
Ciudadela, y el tema de Campos. Todo lo demás son
viviendas unifamiliares, ¿Dónde está la explicación? No se
puede hacer un texto legal sin explicar efectivamente los
motivos. ¿Dónde está esta emergencia?, ¿nos la tenemos
que creer?, ¿por el artículo 14? Nosotros no tenemos los
datos. Dennos los datos, en la ley, o discutiendo la ley en
una comisión y en una ponencia, donde tengan ustedes
oportunidad de demostrarnos que eso es así; y que eso es así
además ubicando dónde es así; porque eso puede pasar en
la sierra de Tramuntana de Mallorca, o en Es Amunts de



Ibiza, o en no sé dónde de Menorca, pero puede no pasar en otros
sitios, y de hecho eso es así. No me hará usted creer que esa
presión de que ustedes hablan se reparte uniformemente por todo
el territorio, y especialmente, por ejemplo, por las Áreas
Naturales de Especial Interés, ni mucho menos por las casitas
que se pueden hacer a distancias entre 250 y 500 metros de la
línea de costa en suelo rústico común, que prácticamente no hay
en todas las Baleares. ¿Ahí hay grandes presiones? Por favor, las
cosas hay que demostrarlas, no basta decirlas, no basta ponerlas
en una exposición de motivos, hay que demostrarlas.

Pero bien, en cualquier caso, y si eso es así, cabe preguntarse
porqué ha habido ahora en los últimos meses y rápidamente estas
peticiones. ¿Se lo han preguntado ustedes, señores del Gobierno?
¿Se han molestado ustedes en coger, no digo todos, porque yo no
los he cogido todos, algunos de los recortes de prensa que vienen
saliendo durante los meses, los dos meses en que ustedes
gobiernan? Con atemorización permanente del ciudadano, ¿qué
esperaban ustedes? Ya se lo dijimos; se lo dijo a ustedes la
presidenta del Consell Insular de Mallorca también, que
tranquilizó a los ciudadanos; ustedes salieron atemorizando a la
gente, ¿qué esperaban? Para ustedes se ha acabado ya el tema de
construir casitas en el campo, y naturalmente ese paraíso hay
gente que todavía quiere aprovecharlo, porque se asusta con esto,
y todos quieren tomar un poquito de ese paraíso, que ya sólo será
-y mucho más después de este proyecto de ley, si efectivamente
se convierte en ley- sólo será para unos pocos.

Pero vayamos al grano. El Proyecto de ley comienza en su
capítulo primero modificando diversos artículos de las DOT.
Modificar la Ley de directrices de ordenación del territorio
requiere seguir un procedimiento, tal como se detalla en el
artículo 3 de las propias directrices, que dice "las Directrices de
ordenación territorial tienen una vigencia indefinida, si bien
serán susceptibles de revisión o de modificación, siguiendo el
mismo procedimiento que para su aprobación", cuando se den
una serie de circunstancias que vamos a admitir que las hay, ya
que ustedes lo dicen, no nos lo han demostrado, pero vamos a
admitir que hay esas circunstancias, en este caso ustedes aluden
a la emergencia, pero siguiendo el mismo procedimiento, y el
procedimiento está efectivamente en la Ley de ordenación del
territorio, y el procedimiento consta de una serie de pasos, por
supuesto con elaboración de avances, con informaciones
públicas, alegaciones, informes de todos los organismos públicos
habidos y por haber, aprobaciones de un tipo y de otro, hasta
pasada la Comisión de Política Territorial y después elevar al
Consejo de Gobierno para que, en forma de proyecto de ley, lo
remita a esta cámara, lo remita quién debe de remitirlo, por
cierto, no el secretario general técnico de la Conselleria de
Presidencia.

Por consiguiente, ustedes se saltan el procedimiento.
Claro, una ley modifica otra. Ustedes pueden decir que son
dos leyes del mismo rango y que nosotros, ahora, nos
olvidamos de eso. Muy bien, pero modifiquen el
procedimiento. Lo que ustedes tienen que hacer es o derogar
el artículo tercero o elaborar un nuevo procedimiento de
modificación, porque con esta modificación de las DOT irá
un artículo que se modifica en su sitio, y seguirá estando
presente el artículo 3, que dice cómo hay que modificar las
DOT, y ese artículo 3, que dice como hay que modificar las
DOT, está vigente, y ustedes, señores del Gobierno, se lo
pasan por el arco de triunfo, hablando pronto y claro.

Yo no sé la validez de esto, no la sé, pero hay quien lo
pone en duda. Si se obvía el procedimiento y se arbitra otro
o se deroga el que hay, es evidente que la validez es muy
dudosa, pero nosotros ya tenemos dudas..., pero es que son
tantas las cosas... Ahora continuaremos.

Artículo primero, éste deroga la disposición adiciona
tercera de las DOT, elimina la posibilidad de construcción
de viviendas unifamiliares en suelo rústico común entre los
250 y los 500 metros de la costa. La disposición no tiene
una gran trascendencia, al ser muy escaso el suelo rústico
común que conserva tal denominación en las proximidades
del mar. No se engañen, no vengan aquí diciendo que esto
es una maravilla y que con esto se protege muchísimo, con
esto se protege muy poco, porque ya se dijo, cuando se
aprobaron las DOT, que este caso era realmente muy poco
frecuente y que había muy poco suelo en esas condiciones;
¿saben ustedes cuánto?, ¿lo han mirado?, ¿lo han
cuantificado?, ¿qué nos venden aquí?

Y siguiente cosa, al suprimir de un plumazo esta
disposición adicional tercera, cometen, a mi juicio, una



cosa, que es muchísimo peor y de mucha más trascendencia. No
se hacen unas casitas, no sé cuántas, pero, seguramente, pocas.
Bien. Le voy a decir la verdad, no hay ningún problema. Cuando
se discutieron las DOT dentro, incluso, en el seno, del Partido
Popular, se discutió esto, si había que meter hasta 500 o había
que dejar alguna vivienda unifamiliar, no urbanizaciones, pero
bueno, si se podía dejar. Es un tema en el que hubiéramos
llegado a un acuerdo ustedes y nosotros seguramente sin
problemas, pero eso sí, manteniendo los otros dos apartados de
la disposición adicional, que hablan de las edificaciones ya
existentes y que ustedes ahora las dejan fuera de ordenación, y
que hacen otra cosa peor, casas antiguas, que están medio
derruidas o que están..., no les dejan ustedes ninguna posibilidad
de reconstruirlas.

Y segunda cuestión: ¿por qué suprimen los otros apartados de
la disposición adicional?

Y siguiente cuestión, cuando alguien está fuera de ordenación
o si está construido en contra de la legislación vigente, tómense
las medidas disciplinarias que sea y sanciones, o lo que sea, pero
no se cierre la posibilidad de dar una salida territorial a todo eso
que está construido.

Artículo segundo. El artículo segundo modifica la disposición
transitoria sexta, aquí con la exclusiva finalidad de, so pretexto
de quitar excepciones..., ¡todas esas excepciones que hay que
quitar!, ¡todas esas amnistías que ha hecho el Partido Popular en
las DOT!, y todo lo que quitan son dos proyectos, el proyecto del
puerto de Ciudadela y el de Campos.

El tema de Ciudadela, que es ampliación de las obras de
defensa y abrigo del actual puerto, construcción de un puerto
deportivo interior, construcción de un puerto deportivo interior
-Sr. Conseller de Turismo, no sé qué he oído de que están
ustedes promocionando el turismo náutico-, construcción de un
urbanizable y de un campo de golf presenta, a mi juicio dos
inconvenientes. El primer inconveniente es menor, de orden
menor, que es la indemnización, porque esto es un proyecto
adjudicado y, lógicamente, habrá que indemnizar, pero
reconozco que ése es un tema menor, es más importante el
territorio que se haya de indemnizar por él, sobre todo en
determinadas medidas, estoy de acuerdo, pero, segunda cuestión,
y de muy mayor calado, se priva a Menorca, Sr. Conseller de
Obras Públicas, menorquín, por cierto, se priva a Menorca de la
posibilidad de despegar en materia de estacionalidad turística. La
situación portuaria menorquina hace que, salvo Mahón y
Ciudadela..., lo discutiré con quien quiera, no hay ningún
problema, si el presidente me deja, ningún problema, ése es un
tema del cual también sé discutir y puedo discutir.

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

EL SR. PRESIDENT:

No le dejo.

(Remor de veus)

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

...hace que, salvo en Mahón y Ciudadela, y en mucha
menor medida, en Fornells, prácticamente se carezca de
atraques o fondeos en Menorca que garanticen abrigo a los
barcos.

Y por otra parte, otras posibilidades de turismo de
invierno se estrellan además con una climatología más
difícil que la de las otras islas del archipiélago, contra la
falta de atractivos. Un campo de golf de 18 hoyos, y mejor
aún, dos, en Menorca, permitirían el inicio de un actividad
turística invernal que después podría completarse con la
gastronómica, con la arqueológica, con la monumental y
paisajística, centrada en la alta calidad exclusivamente,
centrando, estableciendo o estimulando la elevación de
categoría de los actuales establecimientos, por cierto, la más
baja de toda Baleares, como, sin duda, le puede corroborar
su colega de Turismo, y la eliminación de una oferta
vacacional de muy escaso nivel sin necesidad de aumento
sustancial de plazas, tal como se diseña en la Ley general
turística.

Pero si el tema de Ciudadela es discutible, aunque uno
se pregunta también la urgencia de este tema, por qué está
parado, la propia empresa concesionaria lo tiene parado, a
la espera de discutir y de hablar con el Gobierno, no veo la
urgencia de meterlo aquí, pero si ése es discutible y hay
división de opiniones entre menorquines, el tema de
Campos, la otra excepción, hábilmente seleccionada,
hábilmente seleccionada, porque sólo hay dos, sólo hay dos,
ha provocado un clamor, en contra, de todo el municipio,
por ser pura y simplemente un castigo a una población que
reiteradamente se niega a votar a la izquierda,
especialmente al Sr. Antich, que obtuvo en las pasadas
elecciones en ese municipio el peor resultado electoral de
los últimos 20 años, desde el año 79 no tenía el PSOE un
porcentaje tan bajo de votos en Campos, el 8'23%; ésa es la
única explicación posible para negar a un municipio sin
apenas desarrollo urbanístico ni turístico, que además de
estar en clara recesión económica, debe soportar el peso de
los municipios limítrofes sobre sus espacios naturales y que
carga con los gastos de mantenimiento de la playa más
visitada de toda Mallorca, el Trenc.

En la exposición de motivos de las DOT se explica y se
concreta, precisamente, el tema de Campos, que se
autorizaba la construcción de un único urbaniza le de
altísima calidad, con una oferta hotelera de 320 plazas y un
campo de polo, que permite compensar mínimamente a ese
municipio, y, por cierto, aquí constatamos las chapuzas de
las modificaciones que nos proponen, ya que ni siquiera se
recoge la supresión del párrafo en cuestión en la exposición
de motivos. Es gracioso, porque dicen en su exposición de
motivos del bodrio éste que se quitan excepciones que no
están debidamente justificadas, y la única que está
justificada es la de Campos, que dice nada menos que "éste
es el caso de Campos, donde el abandono forzado de las
actividades agrarias más tradicionales y la ausencia de una
actividad económica terciaria han conducido a este
municipio hacia una situación de crisis económica y social,
ante la cual los poderes públicos no pueden permanecer
indiferente", etc., hay un larguísimo párrafo de justificación
que, por cierto, ustedes dejan en la Ley, ¿va a seguir ahí? Va
a seguir ahí.



El propio texto en este mismo artículo  equivoca los
apartados y hace errores de otro tipo. Paso por alto, porque ya me
encienden la luz ámbar.

El artículo 3 modifica la matriz de ordenación del suelo
rústico con el objetivo de prohibir la construcción de viviendas
unifamiliares en áreas naturales de especial interés. Lenguaje
común, eso quiere decir que las grandes fincas,
fundamentalmente las fincas de montaña, se ven imposibilitadas
para edificar una sola casa, independientemente de su extensión.
La Ley, como saben, en las ANEI que no fueran de alta
protección, permitía, a partir de 200.000 metros cuadrados,
construir alguna vivienda unifamiliar. Ustedes lo elevan a
infinito. Consecuencias, vamos a ver las consecuencias.

Es obvio que como quiera que la medida no va acompañada
de otras que vengan a ayudar a los propietarios a mantener las
fincas limpias, a incentivar su cultivo, a reparar bancales y a
proporcionar medios para hacer frente a los cuantiosos gastos
que genera su conservación, para servicio, pulmón y disfrute de
residentes y de visitantes, se les obliga a poseer una fortuna o a
venderla a personas foráneas que la posean y que,
previsiblemente, la querrán exclusivamente para su uso
particular, aislandola y cerrándola a excursionistas o cobrando
por su visita. Leemos aquí que el 2 de agosto el Sr. Antich decía
"el presidente del Govern Francesc Antich quiere adoptar
medidas indirectas para frenar la venta de fincas a alemanes. (...).
Si hacemos políticas efectivas para que haya gente que no se vea
obligada a vender sus terrenos, habremos avanzado algo". ¡Jolín,
si habremos avanzado con políticas de éstas!

El PP estás de acuerdo en que no se llenen nuestras montañas
de casitas, está de acuerdo, pero ni eso significa que no pueda
hacerse en ningún caso ni, sobre todo, que no deba compensarse,
compensarse, a quien le toca preservar para beneficio de todos.
Lo de la zona verde en el vecino no es una política ajustada a los
principios de equidad y de justicia, que todos debíamos
compartir en el ejercicio de la actividad pública. Esta medida,
claramente destinada a la galería, se fundamenta una vez más en
el hecho de que los grandes propietarios son pocos y, por ello,
con pocos votos. ¡Qué contraste con las canteras electorales de
Calvià y Marratxí!, cuyos desbocados crecimientos urbanísticos
están amparados por un velo tupido en estas modificaciones y
cuyo tratamiento se remite a un desconocido futuro en las
declaraciones de algunos miembros del Gobierno.

Y pasamos al capítulo 2, que se refiere a la modificación de
la Ley de suelo rústico.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea, vagi acabant, perquè ja s'excedeix
de temps...

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sr. Presidente, trataré de acabar rápidamente.

EL SR. PRESIDENT:

No li llev la paraula, però...

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Voy a ir a lo fundamental.

Se trata de unificar los 14.000 metros. Por un lado, las
parcelas de 7.000  a 14.000. A ver si tengo tiempo de decir
algo de esto. Pero lo que ya adquiere carácter delirante es el
tema de los 14.000 metros en Ibiza y Formentera. Por un
lado, se imponen 14.000 metros en unas islas en que, como
es sabido y reconocido por toda la legislación anterior,
la.distribución de la propiedad es distinta que en Mallorca
y en Menorca. Y el caso de Formentera se agudiza con las
casas..., superficie de la isla.

La concentración de parcelas para hacerlas edificables y
el valor de las que ya tienen una casa disparará una feroz
especulación, supongo que en eso han pensado, en beneficio
de los que siempre salen ganando en estos casos, los que
tienen más dinero o los que tienen menos vergüenza, ¿a cuál
de los dos quieren ustedes proteger?

Muy bien, ¿qué pasa en suelo protegido? En suelo
protegido, el legislador nos remite a los parámetros fijados
en la matriz de suelo rústico, tal como queda definido en la
presente ley, o sea, en la Ley del suelo rústico, la Ley del
suelo rústico es masculina, no tiene matriz, la matriz la
tienen las Directrices de Ordenación del Territorio. Ustedes
confunden aquí la matriz de las Directrices de Ordenación
del Territorio con la de la Ley del suelo rústico, y eso tiene
tres efectos: el apartado tercero del artículo 25 es nulo,
evidentemente, se refiere a una matriz inexistente; la
edificación en suelo de especial protección de vivienda
unifamiliar aislada queda sin regulación en esta ley, y queda
en vigor lo dicho en la Ley de espacios naturales, por lo que
se da la paradoja de que si uno posee una finca en suelo
común en Ibiza o en Formentera, necesita, como mínimo,
14.000 metros de superficie para construirse una vivienda
unifamiliar, y si la tiene en área protegida, en ARIP, en área
rural de interés paisajístico, necesita 14.000. Lamentable, da
vergüenza aprobar hoy manu militari la modificación de una
ley que servirá de ejemplo futuro en este y en otros
parlamentos de lo que no se debe hacer.



No voy a repetir aquí expresiones que se han dirigido y que
ahora le discuten ustedes al Sr. Huguet, me las dijeron a mi, a mi
me llamaron Harry el sucio porque traje aquí una ley que
pretendía consolidar un decreto publicado cinco meses antes con
un artículo y una disposición nada más, y que era una moratoria
para la construcción de hoteles, y a mi se me llamó Harry el
sucio, kamikaze y qué se yo cuántas cosas más, así se me llamó
por traer esto por lectura única, sin el concurso de todos. ¡Qué
salen ustedes ahora diciendo que si el Sr. Huguet ha leído esto o
ha leído lo otro!, eso es un hecho, y se me dijo a mi, y por una
ley de moratoria, señoras y señores diputados del Gobierno, o
que apoyan el Gobierno.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea, s'ha excedit un terç del temps.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Concluyo.

Se habla... No me da tiempo a acabar, pero, sinceramente,
una pincelada nada más: las dos disposiciones, porque, artículo
por artículo, todos tienen errores, lo de las disposiciones es
inenarrable. 

Hablan ustedes de segregaciones y se olvidan de divisiones.
¿No saben ustedes que es distinto segregar que dividir? Han
hecho ustedes una disposición en la cual dan una moratoria a las
segregaciones, pero de las divisiones no dicen nada. ¿Saben la
diferencia? Supongo que la saben. Segregar es sacar un trozo de
un todo; dividir es partir o trocear. Muy bien. Si hay un señor que
segrega 25.000 metros, por ejemplo, de una finca de 100.000,
pongamos por caso, tendrá que esperar al PTP para poder
edificar ahí, en su caso; si resulta que en vez de eso, divide la
finca en 75.000 y en 25.000, edifica al día siguiente. ¿Qué creen
ustedes que harán los propietarios?

Por favor, señoras y señores del Gobierno, por todas estas
razones y las anteriores, retiren ustedes la Ley, vamos a verla, y
les prometo desde ya que van a contar ustedes con el apoyo del
Grupo Popular para medidas que, efectivamente, sean necesarias
y, sobre todo, para medidas transitorias y que sean urgentes. Y
lo podemos ver, como antes decía mi compañero, rápidamente en
este Parlamento, y sin problemas, pero vamos a hacer una ley
que no tenga problemas y que no sea auténticamente la risa de
esta cámara. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyor portaveu. Sí, el Sr. Conseller d'Ordenació del
Territori, en nom del Govern, demana intervenir. Té la paraula.

Sr. Diputat Font, li prec que es tranquil•litzi, jo comprenc que
animi els seus, però no és la funció d'aquesta cambra. Tranquil,
que hi ha temps.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i
Orfila):

Bé, Sr. Diputat, avui m'he assabentat de quina és la
diferència entre dividir i segregar. Açò, en termes de... Sí,
vostès han anat al notari i han fet una divisió, una
segregació? Són termes sinònims, són sinònims, legalment
no hi ha una diferència. Podem anar demà a un notari i fer
una divisió. Assabentin-se'n, demanin informació, i a la
millor vendran aquí i no faran el paperot.

Quant que açò és modificar moltes lleis, açò modifica
dues lleis solament, una, les DOT, i la Llei de sòl rústic,
però, implícitament, hi ha una modificació de la LEN, tres
només, no cinc, ni sis.

I després es diu que una llei que té el mateix rang que
una llei ha de complir l'altra llei, i així eternament. Una llei
està al mateix rang, no necessita adaptar-s'hi, supera i
modifica l'altra llei, per açò aquestes moratòries s'han hagut
de tramitar per llei, ni més ni menys.

En el fons, què debatem aquí? Formalismes jurídics, que
en certa manera no hi ha una gran formació jurídica per
debatre el tema o debatem el fons de la qüestió? Mentre
proposam que pròximament s'inicia un gran debat sobre el
tema d'urbanisme es frena l'actual especulació.

Vostè em diu: No tenen dades. Sí. Jo li he donat unes
dades. En el mes de setembre havien entrat més de 700
llicències rústiques tan sols a Mallorca, i vostès també han
estat en el govern fins ara i supòs que en devien estar
informats, o no sabien què passava en el territori?, no en
tenien informació?, no se'n preocupaven?

Després m'avisa i em diu que Menorca, que Ciutadella
i no sé què, perquè tenen el nivell hoteler més baix de no sé
on, però vostè no ha tingut culpa en açò?, vostè ha estat el
conseller de Turisme.

I després no parlem que els amarraments permeten la
desestacionalització, perquè jo som de Menorca i hi ha
necessitat d'amarraments el mes d'agsot, però quan arriba
setembre, es buida. per tant, pensar que hi haurà turisme
nàutic el mes de gener és una de les coses que ja m'han fet
al•lucinar més.

Llavors, vostè ha proposat, i jo tampoc no vull entrar-hi,
que estan d'acord a protegir. Entenem que a la millor hi ha
una zona, perquè no en tenim dades, que si hi ha poques
casetes que protegim o si n'hi ha moltes, però el que és
evident és que quan vostè diu: per què no seleccionen el
territori en funció del tipus de propietat? I per què no ho van
fer vostès quan feren la Llei de sòl rústic, que, en comptes
de fer una llei general que tant permetia fer-ne a 14.000
metres, a una finca petita com a una finca grossa?, per què
no es va preveure açò?



Llavors, entenc que totes les al•legacions que vostè ha fet
quant a formulismes jurídics són imprecises, l'única cosa que fa
és crear expectatives a gent quant que aquesta llei pot ser
recurrible, no recurrible, i què hi afegim, més il•lusió?, cream
més expectatives a gent que ha comprat un tros de terreny per
fer-hi el seu hortet?, però no diguem ara que per protegir els
pobres hem de qualificar més terrenys, però vostè qui és, Robin
Hood?

(Rialles)

Home, no ens confonguem. És clar, no és una excusa. Han de
qualificar més terrenys per donar oportunitats a tothom i que
tothom tengui la seva casa en rústic, que és un lloc on fer feina,
ha de tenir unes indústries agrícoles i és una cosa que hem de
protegir.

Jo entenc que és una llei curta, que tampoc no motiva tant
debat, fins i tot jo pensava que era un tema més curt, perquè és
una moratòria que trasllada el debat a una pròxima llei, que
aquesta sí que jo crec que serà motiu d'un llarg debat. Gràcies,
senyors.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. González Ortea, té la paraula. Cinc
minuts, per favor.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Muy bien, gracias Sr. Presidente. Trataré ahora de ser muy
formal y despachar en cinco minutos. Tampoco me da muchas
más oportunidades el conseller de Obras Públicas porque, la
verdad, con lo que me ha dicho, por mucha labia que le hecho
yo,. ya va a ser difícil que aguante más de cinco minutos aquí.

Primero, segregación y división son sinónimos. No. Se
equivoca, se equivoca. Registralmente y notarialmente no lo son.
Usted es ingeniero, yo también, pero pregunte usted, yo he
preguntado. Como comprenderá, yo no vengo aquí a dar
lecciones jurídicas, me lo han puesto por escrito en los informes.
No, señor, no es lo mismo. Y eso sí, independientemente de
cuestiones jurídicas, sí que le puedo asegurar una cosa, porque
gramática sí que estudié, segregación y división no es lo mismo,
Sr, Conseller, por favor, por favor, eso es de primero de
bachiller, o, como se llama ahora, de ESO.

Se modifican dos leyes, y una implícitamente, las otras dos,
no ¿cómo que las otras dos no? La Ley de ordenación del
territorio, que dice cómo hay que hacer una modificación de las
DOT. Las DOT, en su artículo 3, dicen que la modificación debe
llevar el mismo procedimiento que la elaboración de las
Directrices, y la elaboración de las Directrices viene en la LOT,
en la Ley de ordenación del territorio. Si usted se carga el
procedimiento, se está cargando la LOT. 

Y segunda cuestión, la Ley de acompañamiento de
presupuestos del 98 modifica algunas cosas de la Ley del
suelo rústico, por consiguiente, también la modifica, porque
ustedes eliminan el apartado 1.e), la disposición adicional...,
ahora no recuerdo el número, apartada 1.e), éste que luego
también han tenido que corregir porque lo tenían mal,
bueno, como casi todo.

Una ley anula la otra, claro, eso ya lo he dicho yo,
efectivamente, pero la tiene que anular, porque una ley no
puede decir lo que se le ocurre, a esa ley, y olvidarse de lo
que digan otras. O bien se deroga el artículo tercero de las
DOT o bien se articula un procedimiento en el artículo
primero en el que se dice: Aprobada esta ley, se modificará
tal, de acuerdo con el siguiente procedimiento, y ponen el
procedimiento, pero lo que no puede hacer es ignorar un
hecho y un artículo que está, y para eso tampoco hay que ser
un gran jurista, eso se le ocurre a cualquiera que sepa leer.

Fondo de la cuestión o cuestiones jurídicas. No, pero
mire, ¡por favor!, olvídese. Yo soy ingeniero, se lo repito;
las cuestiones jurídicas van en la medida en que den
garantía a una ley. Algunos de los diputados antes decía...,
de los portavoces de los grupos de oposición, un momento
que dejaron de meterse con el PP y dijeron alguna cosa
lúcida, entonces decían que había que dar seguridad
jurídica. ¡Claro!, ¿cómo va a hacer usted una ley que es un
bodrio y que nadie entiende y que además es inaplicable, y
que además entra en contradicción con otras? ¡Señor mío....!
Claro, ustedes quieren hacer una modificación, que puede
ser aceptable, yo lo he dicho: hay algunas cosas aceptables,
lo de los 250 metros, por ejemplo, no habría problema, lo de
los 500.000 metros siempre que se busquen medidas
compensatorias y que, naturalmente, se estudie la cosa con
más calma, pues también, hay muchas cosas que se pueden
discutir, ningún problema de discutirlas, pero, hombre, lo
que no se puede hacer es así, de esta manera.

En septiembre me dice usted que serán datos. En
septiembre más de 500 licencias en Mallorca, he entendido.
Y eso que se dan más de 500 licencias en Mallorca en
septiembre. Bueno, mire usted, esos datos a lo mejor le
sirven a alguien de mucho, a mi no me sirven de nada:
¿cuántas de han dado en agosto?, ¿y en mayo, y en junio?,
¿cuántas se han dado el año 89?, ¿cuántas el 92 o el 95?,
¿qué razones hay? Hombre, hay que explicar un poco más.
Usted cree que basta con que salga aquí el conseller de
Obras Públicas y nos dice: "Unas 500 licencias", como lo de
los indios: "He visto 3.001 indios, uno ahí i por allí unos
3.000". ¡Por favor, Sr. Conseller!, seamos serios, eso no son
datos, eso es un comentario que usted hace aquí y que
seguramente es así, pero que lógicamente no da soporte y
pie para una ley de esta envergadura, una ley de esta
envergadura, porque todo está apoyado en esto; o sea,
hemos llegado a la conclusión de que esta ley, todo este
proyecto de ley pivota en torno a que en el mes de
septiembre, a juicio del conseller de Obras Públicas o
porque él lo sabe, no sé dónde lo ha mirado, hay unas 500
licencias de viviendas unifamiliares pedidas en Mallorca.
¡Toma ya!, ¡toma ley! y ahí te doy seis artículos, modificas
y intervienes en cinco leyes, modificas toda la ordenación
del territorio de esta comunidad de muchos años porque
resulta que en Mallorca en el mes de septiembre hay
pedidas 500 licencias.

Usted mismo dice no tener datos, usted mismo lo ha
dicho poco después, no tienen datos. Claro, me preguntan:



"¿Por qué ustedes hicieron...?". No, no, nosotros hicimos las
Directrices de Ordenación Territorial con avances de todo tipo
y con informaciones de todo tipo, informaciones públicas..., todo
lo habido y por haber, exposiciones en la Lonja, creo recordar,
exposiciones en el Claustro de Sant Antoniet..., vamos, la Biblia
en pasta, hicimos con las Directrices. No me diga usted que
nosotros no presentamos información y avances y cosas, por
supuesto. 

Hombre, lo de Robin Hood se lo agradezco. Yo ya no sé..., en
fin, estoy verdaderamente alucinado: con aquello de Harry el
Sucio era Clint Eastwood, ahora supongo que seria Errol Flynn.
La verdad es que mi mujer estará contenta. Muchas gracias.

(Rialles i aplaudiments)

Ley corta, efectivamente, Sr. Conseller, siento decírselo, pero
mire, miri, això és una llei curta, això és una llei curta. Permeteu
que ho digui en català perquè crec que ho entendrà molt millor:
això és una llei curta, efectivament, en això estam d'acord vostè i jo.
Y lo de traslado, nos traslada usted al futuro; en el futuro
presentarán aquí una modificación de la Ley de ordenación del
territorio o de las Directrices de Ordenación del Territorio. Bien,
en el futuro no sé lo que harán, pero yo tengo que juzgar lo que
veo, no, lógicamente, lo que ustedes dicen que van a hacer en el
futuro, sobre todo con el camino que llevan.

Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments a un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. El conseller d'Ordenació del
Territori pot tancar aquest torn.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo crec que no ens
entenem i evidentment no tenim els mateixos assessors jurídics,
perquè ni vostè ni jo en sabem i, evidentment, em sembla que els
seus en saben menys que els meus.

Jo li dic que, efectivament, segregació i divisió són dos
conceptes diferents però són sinònims, i jo li dic que en el tema
de propietat i de segregacions o divisions és un element que és

el mateix, és a dir, que és una distinció i una entelèquia, la
que s'està muntant aquí.

Bé, vagi demà al notari. No sé si hi ha anat mai, al
notari. I quant al fet que és una llei curta, curta en un sentit
de curta, idò no, jo entenc que és una llei que era la
necessària, i l'hem feta curta perquè pensam que,
precisament perquè era per lectura única, havia de ser molt
explícita. Ni més ni manco.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Continuam. Hi ha algun grup que
vulgui fer ús d'un torn de rèplica? El Grup PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula per cinc minuts en el torn de
rèplica.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, crec que val la pena contestar al Sr. González
Ortea perquè maldament no puguin votar resulta que poden
intervenir, i ja que expressa els seus dubtes sobre la
legalitat, ergo impugnam... No sé si a partir d'ara qualsevol
cosa que sàpiguen o es pensin que és il•legal, la impugnarà
el Partit Popular; li aniré passant totes les queixes de
caràcter antijurídic que es produeixen a les Illes Balears,
perquè, als promotors, comprenc que els preocupi la
juridicitat i potser la impugnaran però, i el PP? De fet, el
PP, també ho entenc, també ho entenc.

Un apunt. Com a mínim és important escolar per saber
per on vendran els tirs. Aquesta divisió escolàstica entre
divisió i segregació no sé si serà un mecanisme també per
fer propietat horitzontal dins el sòl rústic. Jo ja no sé fins a
on seran capaços de calibrar per aconseguir xapar una finca
i edificar-la, ho haurem de continuar estudiant i a la pròxima
tongada segurament ja hi haurà doctrina per intentar
aconseguir allò que avui es deia amb una sola mesura però
que evidentment haurem d'anar posant apartats als articles
a mesura que s'hi vagin entretenint els senyors del Partit
Popular.

Diu el Sr. González Ortea que no té dades. No paguin si
queda qualque factura de l'equip que va redactar les
Directrius, no les paguin, senyors del Govern, perquè, amb
els centenars de milions que va costar, no tenir dades i no
haver-les fet tan públiques i tan notòries... Nosaltres, només
de saber que hi ha més de 50.000 habitatges en sòl rústic,
només de saber que n'hi ha entre 2.000 i 2.500 cada any
nous, segons deien les hipòtesis perquè després -perdó- tot
això que estava a l'exposició de la Llonja, Sr. González
Ortea, va desaparèixer d'un plumazo, va desaparèixer
absolutament.

El que no acabam d'aclarir és si la troba molt radical o
no l'hi troba gens, perquè a estones pareixia que trobava que
realment no afectava ningú i a estones realment pareixia que



no es podria tornar a construir. Crec que no és ni una cosa ni
l'altra, sinó que com a mesures urgents era imprescindible sortir
a aquest camí.

Diu vostè que amb la derogació de la disposició addicional
tercera quedaran edificis fora d'ordenació. Jo no he vist mai a la
llei de fora d'ordenació de l'any 84, que jo sàpiga l'única que hi
ha en aquesta comunitat, que aquests edificis quedin fora
d'ordenació i, en qualsevol cas, hi quedaran ben igual que tants
d'altres que hi són, no és vera que hi quedin; seran les normes
respectives, cada planejament que dirà què passa amb els edificis
existents i els edificis inadequats. Perquè, per altra banda, el que
deia aquesta disposició addicional és que els edificis que eren
il•legals però que havien prescrit s'havien de legalitzar fort i no
et moguis, no que si el planejament els permetia es poguessin
legalitzar, això ja es pot fer ara, sinó que maldament el
planejament no es pogués legalitzar, per tant, si un edifici legal,
legal, estava -amb la seva terminologia poc jurídica- fora
d'ordenació no es podia legalitzar, mentre que l'il•legal sí que es
podia. 

Això era realment una aberració absolutament absurda que
ningú no entenia. Vostès sí, probablement, perquè havien promès
sistemàtica a tothom que havia fet obres il•legals que les
legalitzarien, ningú no sap ben bé com, i no passi pena: els
prescrits tenen la situació jurídica que tenen i cadascú no es pensi
que ningú hi anirà amb aquesta demagògia que practica el Partit
Popular a esbucar res, tendran la situació jurídica que tenien tots
els anys de govern del Partit Popular durant els 16 anys de
govern del Partit Popular i que ningú no se n'havia fet creus fins
que va aparèixer aquesta disposició addicional tercera, que
pareixia, amb una esmena in voce en comissió, en el darrer
moment del debat de les Directrius, (...) de les Directrius, i que
va comparèixer sense cap mena d'explicació ni debat, perquè el
Sr. Huguet només assessorava per contestar, mai no explicava
res en aquelles compareixences.

Diu vostè que..., tots els arguments a favor de Ciutadella. Jo
li vull que el port de Ciutadella, el Partit Popular el va plantejar
gairebé com un referèndum i el va perdre, i el va perdre. Per tant,
en gran mesura el poble ha parlat, però de l'ampliació del port,
que és el que vostè més ha argumentat, en podem parlar i
segurament en parlarà el nou equip de govern. D'allò que no
parlarà és de 5.000 habitants a una nova urbanització, no parlarà
del desenvolupament previst, i el que ja ens fa com a por és que
vostès ja temin una indemnització perquè s'ha adjudicat un
avantprojecte, i un avantprojecte d'una urbanització que no figura
contemplada com a tal dins el Pla general, segons em diuen. En
qualsevol cas, són indemnitzacions bastant magres pel que
podries aconseguir per fer d'aturar-les.

En el cas de Campos, situació dantesca. Campos, amb més de
5.000 habitants nous a sa Ràpita aquests darrers mesos, mesos,

s'han aprovat 5.000 habitants nous a Campos, idò aquest
municipi resulta que té una situació dantesca perquè no té el
desplegament de Calvià, perquè no té el desplegament de
Llucmajor. Certament que aquest govern té un repte i
nosaltres també li recordarem: que cerqui mesures per
potenciar l'agricultura, que cerqui mesures per donar una
altra solució de promoció econòmica a aquest país, que
l'única manera que un municipi surti, com el d'Inca, hagi de
ser urbanitzant i hagi de ser urbanitzant a vorera de mar, idò
no, això s'ha acabat. Hi haurà altres sortides, hi haurà altres
experiments, altres vocacions dins aquestes Illes Balears,
perquè si no estam abocats al fracàs, Sr. González Ortea,
perquè no hi ha territori immens, no és infinit. Per tant,
aquest argument que no val per a Campos no val per a
ningú; Campos hauria d'estar orgullós de tenir es Trenc, tant
de bo Calvià, tant de bo Llucmajor poguessin tenir aquest
orgull.

Respecte als ANEI vostè ha encetat un debat que serà
interessant. Jo he apuntat que s'ha de tenir, s'ha de tenir, la
gestió d'aquestes àrees naturals s'ha de fer i és dificultós i
s'ha de promocionar i s'ha d'analitzar en profunditat. El que
no puc entendre és que si es pot parcel•lar i edificar per
trossos, això significarà que no acabarà en mans de forans;
això és el que ha estat passant fins ara, Sr. González Ortea;
quan qualcú diu que hi ha un problema és que tot s'està
trossejant i venent trossejat per edificar-hi xalets. No sé
exactament vostè quin problema hi veu i, per cert, que això
afecti a pocs rics no és ni una mesura a favor ni una mesura
en contra, és el que hi pot haver i, evidentment, jo crec que
aquesta mesura no va ni contra els rics ni contra els pobres,
després vostè ha volgut entendre que també anava contra els
pobres, sinó per una preservació territorial i per un altre
model molt difícil d'aplicar, perquè vostès han inoculat ja
dins tots els ciutadans que dins el sòl rústic tothom s'hi ha
de poder fer un xalet. Però, per què 7.000 metres?, per què
no 2.000? Per què vostès varen fer una llei que, en general,
eren 14.000? Per què el consell d'Eivissa, amb majoria
absoluta del PP, va demanar 7.000? Per què? Perquè tots
coincidim que no hi pot haver l'allau, no hi pot haver
aquesta empenta d'urbanització del sòl rústic. És una mesura
per a la racionalitat, no contra ningú, no queda més remei
que actuar.

I que el PP allò que no vol és que s'urbanitzin les
muntanyes, això, s'ho creurà vostè, però nosaltres les hem
vistes fer d'una manera sistemàtica, amb el foment i,
efectivament, amb l'impuls polític del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Alorda, que...



EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Només veure... -sí, acabaré, Sr. President- ...que la seva
mesura de moratòria era per aturar el consell insular quan va
voler fer la seva, crec que ho demostra tot, i és, i ho repetesc amb
les mateixes paraules que va utilitzar el portaveu en aquell
moment, el Sr.Sampol, un escàndol: vendre una mesura
preservacionista com a una mesura de protecció del territori, una
mesura que l'únic que intenta és que no s'aturi la urbanització de
més de 75 urbanitzacions a l'illa de Mallorca. Aquella era la
urgència, i això és un escàndol "guarelià" i, per tant, amb les
mateixes paraules que en aquell moment es podien dir, ara es
poden mantenir.

Vostè ens diu, i acab, Sr. President, que ens trobarem per a
totes les mesures necessàries per a la preservació. Ens hem trobat
aquí tantes vegades, Sr. González Ortea, vostè les ha
desmuntades absolutament totes. Fins i tot ara ens diu que no,
que passar dels 250 a 500 metres per ventura..., com a l'únic que
salva cap altra mesura, i jo crec que la darrera paraula que vostès
tenien en Directrius d'Ordenació del Territori, la varen donar fa
un parell de mesos, i per això estan on estan i no ho hem oblidat,
nosaltres. Vostès estan on estan, a l'oposició, i vagi alerta a
tornar tenir el lapsus de tractar-nos de grups de l'oposició: som
i sabem que som els grups que donam suport al Govern. Per això
aplaudim aquesta llei i n'hi demanarem d'altres com aquesta.
Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Vol intervenir per contrareplicar? Puc
donar contrarèplica, si vol, amb un torn de cinc minuts, per
tancar el debat amb el PSM:

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Muy bien, muchas gracias, Sr. Presidente, yo siempre
encantado de intervenir. Venimos aquí con impugnaciones. No,
no, venimos con una impugnación concreta, o anunciamos una
impugnación a una cosa que, como antes he explicado, y de
acuerdo con la legislación vigente, significa que hoy estamos
discutiendo una cosa, un proyecto de ley que ha aprobado el
Gobierno pero que aún no ha entrado en la Cámara, que aún no
ha entrado en la Cámara, porque no lo firma quien lo tiene que
firmar, sino que lo firma un secretario general técnico; pues muy
bien, como no ha entrado en la Cámara difícilmente podemos
votarlo, así de fácil. Discutirlo, de la discusión siempre nace la
luz y encantado de discutirlo.

Urbanizaciones, van a quitar ustedes urbanizaciones por aquí,
por allá... Dos, Sr. Alorda, ¡dos! Por favor, no insistan ustedes en
que esta es una ley que va a impedir que se urbanice ni Mallorca,
ni Menorca ni Ibiza ni Formentera. Lo que lo impide son las
DOT, que las hicimos nosotros, las aprobamos nosotros, Sr.
Alorda, ¡nosotros! las aprobamos, con mayoría absoluta,
nosotros las aprobamos, i ustedes lo único que hacen son sacar
dos cosas: la de Ciudadela, que se montó un poco de pollo
electoral en Ciudadela, y resulta que entonces quedó detenida y
tenemos que hacer o no tenemos que hacer la urbanización, y yo
expresé que creía que era útil tratar de salvar, por lo menos, el
campo de golf, y me dirigía al conseller de Turismo porque yo
creo que él me entenderá perfectamente, porque la
desestacionalización de Menorca tiene que comenzar de alguna
manera. Me salió el ramalazo, pero la de Ciudadela. Por lo
menos vamos a admitir que es discutible, pero lo de Campos,
¡por favor!, ¡por favor!, lo de Campos eso va exclusivamente
dirigido a castigar una vez más a Campos por una cosa que es
evidente que todo el ayuntamiento, todo el municipio,
mayoritariamente, y por eso di el dato de la votación, el PP tuvo
el 60% de los votos, el 59 y pico, para que no me lleve el diablo
por tramposo, el 59 y pico de los votos, y todo el mundo pide y
quiere en Campos que se haga un campo de polo. Por cierto,
desde el punto de vista turístico, extraordinariamente interesante:
un hotel de cinco estrellas y 160 habitaciones o 160 y pico, creo

recordar, no recuerdo ahora mismo, y una urbanización
pequeña, que tampoco recuerdo el número de personas, pero
una pequeña urbanización, una pequeña urbanización.

(Remor de veus)

Perdonen, ustedes hablan de 2.000, pero eso fue
inicialmente. Creo recordar que había negociaciones para
bajarla a 1.000, a la mitad. Claro, usted no sabe nada de...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea, le ruego que no abra debate directo
con los grupos. Cíñase a su exposición.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Conforme, Sr. Presidente. El Sr. Presidente del Gobierno
no sé si se enteró que en la legislatura pasada el entonces
encargado y presidente de la Comisión de Urbanismo nos
propuso una reducción de la de es Canons, de 6.000 u 8.000
a 2.000 o a 3.000, no recuerdo, algo así, y nos lo propuso;
eso se le ha debido olvidar, al presidente del Gobierno, estas
cosas no las sabe, no las recuerda, a lo mejor las lee en el
periódico, le pasa lo que a González. Con dos meses y que
ya le pase lo que a González..., hay que joro..., a González
don Felipe, ¿eh?

Muy bien, pues... Y hablando de urbanizaciones y de
suelos urbanos. Pero si no han tocado el suelo urbano ni el
suelo no urbanizable, pero ¿qué dicen ustedes de reducción?
y insisten. Porque, claro, el planteamiento que hacen ustedes
no es para nosotros ni para los cincuenta y tantos diputados
que estamos aquí, el planteamiento lo hacen ustedes para
aquella tribuna y el mensaje siempre es el mismo: el PP
siempre quiere poner cemento, y en cambio nosotros somos
los buenos de la película. No, Sr. Alorda, no, Sr. Alorda. La
LOT se aprobó gracias al nuestros votos, la Ley de espacios
naturales, la aprobamos nosotros, sí señor. ¿Cómo que no la
aprobamos?

(Remor de veus)



¿No la hemos aprobado nosotros?

(Més remor de veus)

¿Y usted se atreve a decir que no? ¿O no estábamos en la
ponencia y no la aprobamos? Y ahora les voy a recordar, porque
ustedes tienen muy mala memoria, que en el año 92 se hizo una
modificación que propuso el PP y que defendí yo desde esta
tribuna y se tocaron aspectos puntuales y se dejó todo el resto de
la Ley. Entonces teníamos mayoría absoluta, éramos socios de
Unió Mallorquina, socios preelectorales, y teníamos mayoría
absoluta. ¿Y qué?, ¿destruimos la Ley de espacios naturales? La
Ley de espacios naturales fue aprobada gracias a nosotros,
gracias al Partido Popular. ¡Vaya si no!

(Remor de veus)

¿Y qué me dicen ustedes de la Ley del suelo rústico y de las
directrices? ¿Esto no lo hemos aprobado nosotros? Pero, claro,
hombre, yo puedo admitir que según que diputado que viene por
aquí y es un poco nuevo y novato y tiene que darse a conocer
mucho, en fin, sale aquí y empieza a decir cosas: "Todo lo que
han hecho es papel mojado, todo es hipocresía, cinismo" y tal,
bueno, bien, eso bien, pero oiga, los partidos un poco más serios,
por favor, ¡por favor!, ¡por favor!, no se pongan ustedes a la
altura de según quien, por favor.

Naturalmente que, las medidas, las hicimos nosotros, y somos
nosotros los que protegimos un montón de urbanizaciones.
Ustedes de momento, si aprueban este bodrio hoy, si aprueban
este bodrio hoy y este bodrio efectivamente se convierte en una
ley sin que nadie les diga a ustedes..., porque, por cierto, me
habla de impugnaciones. Aquí la mayoría no ha querido que
preguntáramos a los letrados y que se hiciera un informe
suspendiendo cinco minutos. (...) diez minutos, ustedes no han
querido; no las deben tener todas consigo, y hacen bien, de no
tenerlas todas consigo. Por consiguiente, señores, nosotros
aprobamos una legislación urbanística que sí protege y que sí ha
permitido proteger. Ustedes castigan a Campos y hacen lo de
Ciudadela y punto, y punto y final. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. González Ortea. Hi ha alguna altra intervenció de
rèplica a la primera intervenció del Partit Popular o algun tipus
d'intervenció? No? No cal fixació de posicions perquè tots els
grups han fixat les seves posicions, tots han intervengut. En
conseqüència, s'hauria esgotat el debat.

Allò que sotmetem a votació... Prec al Grup Popular que
callin un poc. Jo comprenc que sigui entretengut, que
puguin gaudir, que puguin riure en un punt determinat, però
tota l'estona muntar el número potser no sigui la finalitat de
la Cambra. Jo entenc que en ple debat i això està molt bé,
però és que tota l'estona és com un poc exagerat. Jo els
pregaria que no m'obliguin a forçar, perquè no és la meva
voluntat, però és que també jo entenc que hi ha coses
divertides, però estar tota l'estona muntant el circ no és
correcte.

Bé, una vegada esgotat el debat, sotmetrem a votació el
projecte... Què ha estat? Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sr. Presidente, me veo obligado -ya no sé por cuántas
veces- a pedir un asunto, una cuestión incidental, y es que
yo creo que las palabras del Sr. Presidente son muy duras.
Es verdad que desde el Grupo Popular la gente se ríe, hace
comentarios, pero eso lo hacen en el Grupo Popular y en los
otros cinco de la Cámara. Yo llevo doce años en este
parlamento y he visto constantemente a diputados que
hablan o que hacen comentarios. Que el Sr. Presidente llame
al orden me parece correcto; que diga que el Grupo Popular
hace circo, me parece francamente una manifestación
lamentable.

(Aplaudiments i remor)

EL SR. PRESIDENT:

Me parece muy bien allò que opina el Sr. González Ortea,
i continuen alterant el Reglament i fent expressions a la
Cambra que, com saben perfectament, estan prohibides.
Allò que els prec, i he dit que entenia les expressions, etc.,
però constantment és un poc exagerat, és l'únic que he dit en
aquest plenari, que és un poc exagerat.

Esgotat el debat, sotmetrem a votació el Projecte de llei
2338, de mesures cautelars i d'emergència relatives a
l'ordenació del territori i l'urbanisme de les Illes Balears,
segons el text publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears número 11, de 23 de setembre del 1999,
pàgines 71, 72, 73 i 74.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, per favor
es posin drets.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, per
favor es posin drets.



Senyores i senyors diputats que s'abstenen, si n'hi ha, es posin
drets.

En conseqüència, amb 31 vots a favor, cap en contra i cap
abstenció, queda aprovada la Llei de mesures cautelars i
d'emergència relatives a l'ordenació del territori i l'urbanisme de
les Illes Balears. 

S'aixeca la sessió.

(Aplaudiments a un sector de la sala)
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