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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyores diputats.

I.1) Pregunta RGE núm. 3730/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels acords del Parlament de les Illes Balears.

Començarem la sessió plenària corresponent al dia d'avui,
i la començarem amb la pregunta 3730, que està ajornada de la
sessió anterior, relativa a compliment dels acords del Parlament
de les Illes Balears, que formula el diputat Sr. Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, membres
del Govern, fa un parell de mesos, devers set mesos, que aquest
parlament va prendre distints acords per unanimitat. Jo voldria
saber què pensa el president d'aquest govern del fet que no es
compleixin aquests acords aprovats per unanimitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller de Presidència té la
paraula.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39 / 10 d'octubre del 2000 1615

 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Miri, Sr. Font, aquest govern pensa que els acords
que es plantegen i s'aproven en aquest parlament han de ser
duits a terme. Jo crec que el compliment dels acords que ha pres
per unanimitat aquest parlament és com mai, és a dir, el seu
compliment és major que mai en la vida d'aquest parlament, i
crec que si n'hi ha algun que no s'ha complit no es preocupi
que el complirem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. M'hagués agradat que m'hagués
contestat el president del Govern. No hi ha cap problema,
tampoc, perquè em contesti el conseller de Presidència, però
miri, aquí fa bastants de mesos es va acordar una proposició no
de llei; es va acordar que es crearia una ponència tècnica, una
ponència dins la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per estudiar la creació, la participació i el
funcionament d'un fons de cooperació, no tan sols municipal.
No tan sols es va acordar això, sinó que també es va acordar
que l'any 2001 hi hauria ja una partida pressupostària on hi
hauria una dotació per al repartiment d'aquest fons als distints
ajuntaments de les Illes Balears.

Jo l'únic que dic és que potser la ponència..., jo no dic que
sigui el Govern; per això jo li demanava què pensa el Govern
d'aquests acords, perquè el que està clar és que aquest dia es
va demostrar a una proposta del Grup Popular que pareixia que
tothom tenia una gran sensibilitat cap al món municipal, cap a
les corporacions locals, vàrem fer un gran acord aquí i estam a
dia 10 d'octubre, els pressuposts estan a punt ja de començar
a veure's i aquí no hem creat ni la ponència. Ho dic perquè és
d'aquestes  coses que sempre a vostès els agrada quedar bé, de
sensibilitats municipals o (...), però així com passen els dies i els
mesos es demostra tot el contrari.

A mi m'agradaria saber, Sr. Conseller, què pensen fer. Hi
haurà partida l'any 2001? Hi haurà la ponència reunida d'aquí a
final d'any? Hi haurà un acord per unanimitat de tots els grups
sobre com realment hem de fer la distribució d'aquest fons i
quin repartiment hi haurà l'any que ve? Jo crec que això seria
allò important perquè aquest parlament realment compleixi els
seus acords.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, la veritat és que m'ha aclarit
per on anava el tema i li he de dir que aquest govern no se sent
responsable de fer les ponències tècniques en aquest
parlament. Fins aquí hem arribat!, és a dir, la nostra
responsabilitat és la del Govern i la del Parlament és la del
Parlament. Si el Parlament acorda per unanimitat que es crearà
una ponència tècnica i aquesta ponència tècnica no s'ha duit a
terme, no és culpa d'aquest govern, serà responsabilitat dels
grups parlamentaris i del fet que hi ha hagut voluntat que es
dugui endavant, encara que li puc dir jo, afegir-li en aquest
sentit, que la nostra sensibilitat municipal no és per quedar bé,
la nostra sensibilitat municipal és perquè creim en la necessitat
i hi vàrem creure, i tots els grups parlamentaris que donen
suport al Govern creuen que és necessària la creació d'aquesta
ponència tècnica. Ara, el que jo no puc dir-li, i vostè és diputat
en aquest parlament, cosa que jo no som, és quins han estat els
motius perquè encara no s'hagi duit a terme, però no es
preocupi que per part d'aquest govern es fa i es treballarà tot el
possible perquè el nostre compromís amb el municipalisme es
vegi manifestat en tots els actes que fa aquest govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.2) Pregunta RGE núm. 3658/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Francisca Bennàsar i Tous, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiència a la FEPAE.

Esgotada aquesta pregunta passam a la segona pregunta,
3658, relativa a audiència a la FEPAE, que formula la diputada
Sra. Francisca Bennàsar Tous, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Sí, Sr. President. Sr. Conseller, no em negarà que avui en dia
els  moviments associatius desenvolupen una tasca social i
ciutadana molt important i que donen uns serveis molt
necessaris per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i que,
a la vegada, són interlocutors necessaris per a la bona gestió de
la vida pública.

La FEPAE representa 70 entitats ciutadanes, i totes fan feina
per respondre als reptes i a les necessitats de la vida moderna
i ho fan d'una forma voluntària. Fa un any que la FEPAE va
demanar audiència amb el president Antich, que se suposa
esser el president de tots, i el fet que encara no els hagi rebut
no té cap explicació, o vostè té una justificació per això?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàsar. Sr. Conseller de Presidència,
té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Sra. Bennàsar, crec que la passada
no, l'anterior..., en el ple d'aquest parlament ja li contestava una
pregunta semblant; era el mateix text: per què el president del
Govern de les Illes Balears no ha volgut rebre, en aquest cas és
la FEPAE, l'altre dia era l'Associació de Viudes.

Estic d'acord en els preliminars que ha fet vostè, que les
associacions són necessàries, totalment d'acord, no tenim cap
tipus de diferència en aquest sentit, però li he de dir, com ja li
vaig dir l'altre dia, que no és que el president no l'hagi volgut
rebre; és que, com a molts d'altres, vostè em pot fer preguntes,
em pot anar fent preguntes, si té la llista, per ventura l'hi puc
passar, de les que ha deixat sense rebre fins a aquest moment
el president per temes urgents. No s'han pogut rebre perquè
son purament protocolàries, i per tant no s'han pogut rebre.

Per tant en tenc moltes altres, cada ple pot anar demanant-
ne una, si vol, i la resposta serà la mateixa: les coses urgents
han passat per davant les coses protocol·làries, i cada vegada
per ventura se n'incorporen més i seran més. No es preocupi
que amb el temps s'anirà solucionant aquest tema, però com
vostè sap allò protocol·lari, en aquest cas que pot ser perquè
se'ls  demana si tenen algun problema en concret i plantegen
que no, que només és una visita al president, els temes urgents
passen davant, i aquest és el motiu que, com aquesta, n'hi hagi
102 més que estan en aquesta situació; 102 associacions més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sra. Bennàsar, té la
paraula.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Sí, bé, jo crec que costa comprendre un silenci d'un any per
aconseguir una audiència. Nosaltres creim que un president de
la comunitat ha de dedicar part del seu temps a escoltar els
punts  de vista i les peticions dels col·lectius, no un col·lectiu
petit, sinó un col·lectiu gros que representa 70 entitats, i si no
ho fa la veritat és que no compleix amb la seva responsabilitat
de ser el president de tots. Consideram que aquesta actitud
mostra poca sensibilitat als temes ciutadans i que és impròpia
d'un president democràtic i modern. Jo li demanaria: pensa, Sr.
Conseller, que el president trobarà temps per rebre la FEPAE?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàsar. Sr. Conseller de Presidència,
té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Sí, gràcies, Sr. President. La veritat, Sra. Bennàsar, això és
un comportament d'un president poc democràtic i no modern?

La veritat és que, aquests qualificatius, no els entenc de cap de
les maneres. Jo el que sí li puc dir també, i li puc afegir per al
seu coneixement, el Sr. Antoni Vera, president de la FEPAE,
també ha demanat altres audiències; per exemple, en va
demanar una en representació de la Plataforma per a la defensa
del contribuent, perquè també es veu que el Sr. Vera també és
el president d'aquesta plataforma; quan se li va demanar per
quin tema era, tema contribuent i tal, se'l va enviar o es va
considerar que el conseller Mesquida el podia rebre. El Sr. Vera
va considerar que no era necessari que el Sr. Mesquida
l'hagués de veure; per tant, no devia tenir cap problema,
tampoc, no devia tenir cap problema perquè ell va considerar
no convenient anar a veure el Sr. Mesquida, quan el que es
pretenia era que s'arreglassin temes.

Clar, si allò que es pretén és poder demanar la visita al
president perquè vostè digui que el president no té sensibilitat
democràtica, miri, Sra. Bennàsar, crec que això no és la seva
finalitat ni és la nostra. 

El president d'aquest govern pensa rebre l'Associació de
veïnats, igual que altres associacions, quan pugui i quan
disposi de temps, però...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, moltes gràcies, però el seu temps d'ha esgotat.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Ah, perdó. Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 3908/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Fernando Piña i Saiz, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a control de qualitat dels texts normatius.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 3, que és la 3908, relativa a
control de qualitat dels texts normatius, que formula el diputat
Sr. Fernando Piña Saiz, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Gràcies, Sr. President. Queda formulada en els propis termes
en què està escrita. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Piña. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat li he de dir en primer lloc,
fer un petit aclariment. La pregunta a què vostè fa referència es
refereix, efectivament, a dia 18 d'abril de l'any 2000, i es deia en
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el text, per ventura equivocació meva o del text, però me la puc
atribuir, que a principis de l'any 2000 es tendria redactat el
nou..., els errors i es tendria tot solucionat. Com vostè pot
suposar, si jo feia les declaracions dia 18 d'abril de l'any 2000,
feia referència a principis i a inicis de l'any 2001. 

Però aclarit això, el que sí li vull dir és que ja des d'aquest
moment treballam en tres línies concretes. Quant a la qualitat
dels  textos normatius que depenen de cada conselleria s'ha
distribuït una sèrie de circulars amb instruccions que unifiquin
la redacció i l'estructura de les distintes normes; abans de
passar pel Consell de Govern tots els acords es revisen tan per
part dels tècnics superiors de la Secretaria General Tècnica de
Presidència com, si és necessari, pel Departament Jurídic. I pel
que fa al BOIB, s'està redactant una llei per a la creació d'una
empresa pública que gestioni i controli totes les publicacions
del Govern incloent el BOIB, i que es permeti publicar-lo
diàriament. 

Com és lògic, durant els controls que s'estan fent es
detecten alguns errors que corregim immediatament, i supòs
que se'ns escapen alguns que vostè tendrà l'amabilitat
d'assenyalar-me a la seva rèplica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Piña, té la
paraula.

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Gràcies, Sr. President. Ho imaginava i li agraesc l'aclariment.
No era fàcil que a principis de l'any 2000 vostè ens donàs una
cosa resolta que encara no estava resolta l'abril de l'any 2000,
pero no he hecho más que transcribir exactamente lo que dice
el Diario de Sesiones, simplemente para ajustarme a la
literalidad, que es a lo que debe ajustarse el comportamiento
del ciudadano con respecto a los textos que figuran en el
Boletín Oficial, y el problema está en que, si bien el conjunto
de buenas intenciones y algo que está contenido en la
primera de las acciones que usted ha citado, Sr. Conseller,
es..., parece ser por lo menos bastante positivo porque los
resultados todavía no existen, sigue habiendo, a mi juicio,
una falta de respeto a lo que en la intervención anterior
prácticamente no se consideró, que es la garantía de la
juricidad, la seguridad jurídica por parte de los ciudadanos,
que se basa en la claridad, la transparencia y la eficacia de
las normas, que si son erróneas no pueden tener ninguna de
esas tres condiciones que son esenciales.

Simplemente como ejemplo, Sr. Conseller. La darrera
vegada que parlàrem d'aquest tema parlàrem d'un text en
particular: sigue existiendo una comisión que está presidida
por un cargo inexistente.

Muchas gracias, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Piña. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Primer he de dir que li agraesc el seu
interès per fer el seguiment sobre els errors que tots podem
cometre, i compartesc la seva preocupació, i si tant la
compartesc és pel que estam fent, per tota la feina feim. A
nosaltres ens hagués agradat que els anteriors governs ens
haguessin deixat en una situació millor el BOIB; ens han deixat
la que ens han deixat. Jo crec que feim una bona feina per anar
avançant, i crec que la darrera passa serà la creació de l'institut
com a empresa pública per poder donar sortida diària i per
poder tenir en millor situació aquesta garantia jurídica que
vostè diu i que jo compartesc totalment, que crec que és
l'obligació de l'Administració davant els administrats perquè no
sorgeixin problemes ni errors. Errors sempre n'hi haurà, això
vostè ho sap, els errors són qüestió humana, però hem de fer
que siguin els menys possibles.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.4) Pregunta RGE núm. 3733/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comissió d'un delicte per part del Sr. Vallespir.

Passam a la pregunta número 4, 3733, relativa a comissió
d'un delicte per part del Sr. Vallespir, que formula el diputat Sr.
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. En vista que no hi ha la persona a la
qual va dirigida la pregunta demanaria que es formuli la
setmana següent, si és possible.

EL SR. PRESIDENT:

Correspon al Govern demanar-ne l'ajornament, si ho troba
oportú. Si no decaurà la pregunta.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Bé, per nosaltres pot quedar ajornada.

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta, a petició del Govern, queda ajornada fins a la
propera sessió.



1618 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39 / 10 d'octubre del 2000

 

I.5) Pregunta RGE núm. 3903/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a instal·lació d'una dessaladora a Menorca.

Pregunta número 5, 3903, relativa a instal·lació d'una
dessaladora a Menorca, que formula el diputat Sr. Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President, queda formulada en els mateixos
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula.

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

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, en
aquests moments no està prevista la instal·lació d'una
dessaladora a l'illa de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Camps, té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Jo he de recordar a la consellera de les Illes Balears, i no de
Mallorca només, que des del 90 tenim un 82% de reserves
hídriques i a principis  de gener del 2000 idò en teníem un 53, i
el març un 52, i un 30% menys d'aigua ploguda fins ara. Açò fa
que el problema estructural a Menorca s'agreujarà d'aquí a mig
termini, i vostè té una gran oportunitat, ara: aprofitar els 3.000
milions que li ofereix el Plan hidrológico nacional de Medi
Ambient per instal·lar una dessaladora a una de les zones amb
més dèficit estructural en quantitat i qualitat d'aigua, que és la
zona de Ciutadella, i si vostè, açò, no ho aprofita, el temps ens
donarà i li demanarà totes les responsabilitats.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sra. Consellera de Medi Ambient
té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li he de fer dos
aclariments per si vostè no ho coneix. En primer lloc sap, supòs
que ho sap, que l'illa de Menorca és precisament una de les illes
que té manco problemes de proveïment d'aigua, i això no és un
tema d'ara sinó que és un tema de fa molt de temps, i supòs que
vostè en té prou coneixement. En segon lloc, el Pla hidrològic
nacional no sé on ha vist vostè que hi ha tots aquests doblers

per posar unitats de dessalació, i per tant no ho diu, el Pla
nacional, no ho diu, el Pla hidrològic nacional i, per tant, hauria
de saber qui és que ho diu exactament, que es el ministre i no el
pla i, per tant, hi ha molta diferència d'una cosa a l'altra.

Dit això li he de dir que evidentment, com a consellera de les
Illes Balears i que em preocupen totes les Illes i cada una
d'elles, precisament hem tractat tots els temes, i concretament
de Menorca, quin era el problema de Menorca de proveïment
d'aigua i la manera com es podia solucionar. Per una banda no
només ho hem plantejat des de la Conselleria de Medi Ambient
de les Illes Balears, sinó també ho vàrem dur a la comissió mixta
que hi va haver entre el Ministeri de Medi Ambient del Govern
espanyol i la Conselleria de Medi Ambient, concretament la
Direcció General de Recursos Hídrics, per avaluar les
necessitats  i, per tant, les possibilitats de proveïment de les
distintes illes, i ja en aquell moment es va deixar molt clar que a
Ciutadella, que hi havia un problema que era bàsicament per
l'excessiva concentració dels sondejos de la zona del Caragolí,
i per tant que la solució a aquests problemes vendria donada
per una redistribució i diversificació de les captacions, sense
que es consideràs, ara per ara, que hi hagués cap necessitat
d'instal·lació d'una unitat de dessalació d'aigua de mar. Per tant,
els  tècnics del Ministeri de Medi Ambient en aquella reunió
varen dir que oferien la seva total col·laboració econòmica per
fer front a les canonades necessàries per a la nova distribució
de proveïment d'aigua. 

Per tant li he de dir que, evidentment i actuant amb
responsabilitat, cercam solucions a l'illa de Menorca, però que
no tenen per què passar per una sola solució, que li he de
recordar que només ha estat el ministre de Medi Ambient que
l'ha proposada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.6) Pregunta RGE núm. 3907/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informació sobre la política agrària comunitària.

Passam a la pregunta número 6, 3907, relativa a informació
sobre la política agrària comunitària, que formula el diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo voldria saber quines mesures
d'informació sobre la política agrària comunitària ha proposat la
Conselleria d'Agricultura a la Comissió de la Unió Europea.

Gràcies, Sr. President:
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Sr. Conseller d'Agricultura, té
la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcè):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, evidentment totes
les actuacions de la conselleria estan emmarcades dins la
política agrària comunitària, i en tots els casos hi ha una
normativa que regula els procediments per a la concessió
d'ajuts públics i, evidentment, per garantir els principis
d'objectivitat, concurrència i publicitat. És per això que li
agrairia si em pogués precisar a quins aspectes de la política
agrària comuna es refereix per tal de poder ampliar i concretar la
resposta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Agricultura. Sr. Cardona té
la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, sí, ràpidament li ho concret. Miri, ja veig que no s'ha fet
res. No estic parlant de les ajudes genèriques que pugui donar
la PAC, li estic parlant d'un reglament de la Comunitat Europea,
el 814 de l'any 2000, que estableix la possibilitat de finançar a
càrrec del Feoga-garantia mesures d'informació sobre la PAC,
i aquestes ajudes poden arribar al 50% de l'import que, en
aquest cas concret del Govern balear, presenti sobre
campanyes per explicar al públic la política agrària comunitària,
promoure el model agrari europeu, informar els pagesos i
ramaders en general i altres agents del món rural, sensibilitzat
l'opinió pública dels objectius de la PAC, etc.

Jo crec que..., bé, teníem temps per presentar iniciatives fins
al dia 31 de juliol d'enguany perquè es començassin a executar
a partir de l'any 2001, i a mi em preocupa, em preocupa
seriosament, que en un moment quan, una conselleria com la
que tenim, que té uns pressupostos esquifits, que per molts
sous siguin sempre ens en falten, que ens permetem el luxe de
no utilitzar fons europeus per a un tema tan important com és
la sensibilització social sobre la necessitat de l'agricultura, o
com és que els nostres pagesos coneguin perfectament la
política agrària comunitària. 

Sempre que parlam sobre aquestes qüestions deim que a
pesar de la informació que hi ha sempre és necessària que n'hi
hagi més; resulta que perdem una ocasió importantíssima per
poder donar-ho a conèixer millor i resulta, a més, que perdem
sous, i això és el més important de tot. Lament, Sr. Conseller,
que enguany no puguem tenir projectes, perquè amb el que
m'ha dit veig que no n'hi ha cap perquè desconeix perfectament
la normativa, però esper que per a l'any que ve almenys n'hi
hagi algun.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Sr. Conseller d'Agricultura té
la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcè):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo li he demanat,
a vostè, que precisàs perquè la seva pregunta no ho feia. Per
tant, és evident que vostè s'ha referit a un instrument concret
i particular, que ja en tendrà informació de manera adequada,
però evidentment no li càpiga cap dubte que aquesta
conselleria du a terme una informació sistemàtica concreta i ben
distribuïda territorialment de cada un dels aspectes de la
política agrària comuna, i que en la mesura que aquesta política
agrària comuna inclou tota la política de la conselleria,
evidentment exigeix una resposta i una concreció tema per tema.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Agricultura.

I.7) Pregunta RGE núm. 3909/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Aina Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mitjans per a l'extinció d'incendis.

Passam a la setena pregunta, 3909, relativa a mitjans per a
extinció d'incendis, que formula la Sra. Diputada  Aina Castillo
Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquest grup parlamentari voldria
saber quins mitjans restaran operatius a cadascuna de les Illes
per a l'extinció d'incendis en finalitzar la temporada estival.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Medi
Ambient té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, idò com vostè sap molt
bé des de l'any passat s'ha modificat el concepte de campanya
contra incendis pel que seria un pla anual de defensa contra
incendis, que implica que les mesures preventives i tots els
mitjans de vigilància i extinció es trobin mobilitzats al llarg de
tot l'any i, per tant, els 365 dies.

La nova política esmentada respecte al tema dels incendis
implica desestacionalització i esgraonament també amb la
incorporació i activació de tots aquests mitjans humans i
materials  per a la lluita contra el foc. Concretament el pla de
vigilància -o de 2000- de vigilància i extinció d'incendis forestals
a la comunitat autònoma de les Illes Balears, preveu en els
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propers mesos els següents mitjans: Una brigada amb un
vehicle contra incendis per a l'illa de Menorca, dues brigades
amb dos vehicles contra incendis per a l'illa d'Eivissa; per
primera vegada hi ha possibilitats de transport en cas d'incendi
de brigades forestals a l'illa de Formentera gràcies a la
contractació anual d'un helicòpter BEL-205 amb base a Son
Bonet; set brigades per a l'illa de Mallorca; una aeronau per a
vigilància i extinció durant tot l'any amb cobertura per a totes
les illes que, a més, pot transportar, les brigades definides
anteriorment des de Mallorca a les altres illes en qualsevol
moment, i a més, fins que acabi el mes d'octubre continuaran
dos enginyers tècnics forestals contractats a Eivissa i
Formentera i un a Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sra.
Castillo té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, vostè efectivament
ens va dir, quan va fer la compareixença per explicar els
pressuposts  per a l'any 2000, i fins i tot quan va fer la
compareixença per explicar el desgraciat incendi d'Artà, que
tothom coneix, que efectivament la campanya duraria tot l'any,
és a dir, de l'1 de gener al 31 de desembre. Vostè ara m'explica
que hi ha una sèrie de mitjans que resten operatius, però
realment no són tots els mitjans que hem tengut fins ara, que és
cert que hi ha una temporada més alta que l'altra, és cert, però
vostè ens va dir que la campanya duraria tot l'any, és a dir, va
augmentar el pressupost en 200 milions de pessetes que vostè
ens va dir, però realment ara ens trobam que els mitjans que
resten operatius la veritat és que queden bastant curts. Ja ens
explicarà vostè què significa per a vostè que la campanya duri
tot l'any. 

Però és que, a més, no acaba aquí la cosa, és a dir, vostè va
fer molt de renou dient que va augmentar el pressupost en 200
milions de pessetes, que nosaltres ja li vàrem dir que no
trobàvem;  però és que a més resulta que a les preguntes
parlamentàries per escrit que aquest grup parlamentari li ha fet,
tenim que durant aquest any, amb càrrec al pressupost del 2000,
no ha fet cap projecte; bé, sí, n'ha fet un, el de la campanya
publicitària, aquella campanya publicitària on sortia una floreta
i que deia que menys foc, més vida, una campanya que
realment va heretar del govern del Partit Popular. No ha fet cap
canvi, no és gens innovadora, sinó que és exactament la
mateixa. Nosaltres li vàrem demanar quants de dipòsits
d'incendis  havia fet aquest any; vostè va dir que s'estaven
executant els pressupostos del 99, és a dir, que en el 2000 res.
Quants projectes de millores de camins s'havien fet? Va dir
també que s'estaven executant els del 99. Això  vol dir que en el
2000 res.

En resum, això vol dir que, primer, vostè diu que no acabarà
la campanya, la campanya realment acaba aquest mes
d'octubre; vostè em dirà que no, que queden una sèrie de

mitjans; lògicament n'han de quedar uns mínims, però no
realment la idea que vostè ens va vendre en els pressuposts. I
després  resulta que l'únic projecte és (...) la campanya
publicitària. En resum, realment això el que ens demostra és que
la Conselleria de Medi Ambient té una falta de gestió absoluta
i que l'únic que fa és prorrogar la feina que ja va fer el Govern
del Partit Popular l'any 99.

Realment no tenen ni idea, no fan res innovador i, per favor,
Sra. Consellera, ara quan em contesti sigui un poc més original
i no em recordi el que ha fet el Partit Popular aquests anys. Ens
ha de dir el que vostè té previst ara...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castillo, moltes gràcies però el seu temps s'ha esgotat.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera de Medi Ambient, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, li he de dir en primer
lloc que es veu que efectivament sí que li hauré de recordar el
que ha fet el Partit Popular anteriorment, i li he de dir una cosa:
que precisament les campanyes que feien de prevenció i
extinció d'incendis no tenen res a veure amb la campanya que
ha fet actualment la Conselleria de Medi Ambient, i els fets són
molt concrets, perquè precisament jo li he parlat de tota una
sèrie de qüestions que esper que hagi escoltat, perquè es veu
que només escolta les parts negatives, on hi ha hagut una
posada en marxa d'uns determinats mitjans aeris que no hi havia
hagut mai; per exemple no havíem tengut mai durant tot l'any
un helicòpter i aquí hi ha estat, hi ha hagut brigades forestals
a cada una de les illes i mai no hi havien estat i, per tant, jo diria
Sra. Diputada que faci honor la veritat i no digui precisament
que no s'han fet moltes coses, perquè la primera campanya de
prevenció i extinció d'incendis forestals que dura tot l'any, que
es va una vertadera actuació, que a més li he de dir que ha anat
molt bé i que no hem tengut, desgraciadament no hem tengut
cap incendi important, i per tant podem dir que aquest govern
i aquesta conselleria han fet una campanya molt diferent i molt
millor que les anteriors.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.
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I.8) Pregunta RGE núm. 3913/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a parc natural de la Serra de Tramuntana.

Passam a la pregunta número 8, 3913, relativa a parc natural
de la Serra de Tramuntana, que formula la diputada Sra. Maria
Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
el nostre grup voldria saber, per part del pacte de progrés en la
branca del partit de Els Verds, si fan comptes aquest hivern
declarar parc natural la Serra de Tramuntana.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sra. Consellera de Medi
Ambient té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, li he de dir que és molt
poc probable que aquest hivern es pugui declarar el parc de la
Serra de Tramuntana.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sra.
Salom, té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
a nosaltres ens agradaria saber si és perquè no la deixen,
perquè han canviat de postura o a què es deu que un tema que
varen signar tots els grups polítics fa ja més d'un any, allà on,
al document programàtic de la seva actuació, figurava que es
declararia parc natural la Serra de Tramuntana. De la mateixa
manera també el president de la comunitat, el Molt Hble. Sr.
Antich, va anunciar aquí -i, per cert, no és al plenari; absent; fa
una sèrie de..., d'estona que ha començat aquest plenari i no ha
arribat al torn de preguntes- va anunciar en el debat
d'investidura que sí, que duria endavant aquesta actuació. Idò
nosaltres, des del Grup Popular ens agradaria saber si és que
han canviat els plantejaments, si això  no es farà, si han canviat
les prioritats, si primer es farà, en aquest cas veim que s'està
redactant o que es redacta la imminent exposició al públic del
PORN de la Serra de Llevant, quines són les prioritats o si han
canviat de postura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, li he de dir en primer
lloc que és evident que la declaració del parc natural de la Serra
de Tramuntana és un tema clau en aquesta legislatura i, per
tant, és una qüestió que precisament per la seva envergadura
s'ha de fer bé, i per fer-ho bé no s'ha de fer com ho va fer el
Partit Popular anteriorment en el que es refereix a la declaració
de parc naturals. Li he de dir, per tant, que crec que la seva
pregunta respon a un greu, diria jo greu, desconeixement de la
transcendència del que és la declaració del parc natural.

Com vostè sap -supòs que ho sap- prèviament a la
declaració de parc s'ha de fer un pla d'ordenació de recursos
naturals, que significa estudiar la zona, quines són les seves
característiques tant a nivell de tota la biodiversitat, com a
nivell cultural, com a nivell social, etc. Cal fet també una
delimitació correcta i adequada; cal fer, per tant, tot un seguit
d'estudis  que per l'envergadura, com li dic, de la Serra de
Tramuntana és molt ampla, i per tant cal treballar-hi d'una
manera profunda i d'una manera clara; a més, no només és un
estudi, sinó que també, fent un pla d’ordenació de recursos
naturals, cal també tenir un coneixement directe de totes les
parts i els sectors implicats, parlar, entre d’altres, amb
propietaris, parlar amb sectors agraris, amb sectors econòmics,
etc., de la zona, i per tant poder fer una feina ben feta, que
precisament una vegada fet tot això faci que un pla d’ordenació
de recursos naturals es pugui sotmetre a exposició pública, i
que una vegada feta exposició pública hi ha un període
d’al·legacions, hi ha un període de debat, i posteriorment el
Govern pugui declarar el parc de la Serra de Tramuntana parc
natural.

Per tant nosaltres estam dins aquesta línia total i absoluta
de fer les coses bé, de posar tots els mitjans possibles perquè
aquest parc sigui un parc d’envergadura, del qual també vostès
se sentin orgullosos, i jo el que li diria és que la col·laboració
del Partit Popular és important perquè evidentment puguem
estar orgullosos, no només el pacte de progrés, sinó també tots
els  partits representats a aquesta cambra, per tenir un parc
natural a la serra de Tramuntana, que realment ens faci
indispensables a la ribera mediterrània com a conservadors.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.
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I.9) Pregunta RGE núm. 3915/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a constitució i treball de la comissió de seguiment sobre
aliments transgènics.

Passam a la pregunta número 9, 3915, relativa a constitució
i treball de la Comissió de seguiment sobre els aliments
transgènics, que formula el diputat Sr. Joan Buades i Beltran,
del Grup Parlamentari Mixt, que té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. La pregunta és bastant explícita, fa sis
mesos pràcticament avui que per unanimitat de tots els partits
de la Cambra vàrem aprovar, entre d’altres coses, que es
constituís a partir de la iniciativa de la Conselleria de Sanitat i
Consum una comissió d’experts amb diferents sectors socials,
per dur un seguiment de tot això que està passant referent a
aliments transgènics a la nostra comunitat, sigui a nivell de
producció com de comercialització. No n’hem tengut més
notícies, i simplement volem saber quines gestions s’han fet per
constituir-la. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Buades, té raó
que no s’ha format la comissió, i no s’ha format la comissió
perquè, tal i com deia la consellera de Medi Ambient, des de la
Conselleria de Sanitat també volem fer les coses molt ben fetes,
i amb molta cura. Un d’aquests motius és que el primer
problema que ens hem trobat és que ha estat ben necessària la
formació de tots els nostres tècnics en aquesta matèria.
Aquesta formació forma part de l’estratègia de la Conselleria,
que consisteix primer evidentment en aquest treball, com no pot
ser d’altra manera, intern de preparació, per després poder
convergir amb altres conselleries, com podria ser la Conselleria
d’Agricultura, com podria ser la Conselleria de Medi Ambient,
i també amb altres administracions i organitzacions. 

Li puc assegurar que el fet que no s’hagi creat la comissió
no vol dir que no hi haguem fet feina, i pens que aquesta
comissió abans d’acabar aquest any 2000 podrà estar formada.
Prova del que li dic, i de la feina que hem fet, és que el director
general de Consum juntament amb el grup i associació Amics
de la Terra ha organitzat per a aquest mateix mes una jornada
més de treball i d’informació amb la participació de distintes
plataformes i associacions, totes elles preocupades pel tema
que ens du. En aquesta diada hi participarà la Universitat de les
Illes Balears, així com el Ministeri de Medi Ambient, entre
d’altres.

Per una altra banda, li puc precisar que a la Comissió interna
de la Direcció General de Consum es determinà en data del 5
d’octubre proposar la inclusió a les campanyes estatals de

control per al bienni 2001-2002 la corresponent al seguiment
dels  organismes modificats genèticament. Aquest control
s’estendrà a qualsevol mitjà de comunicació comercial dirigit al
consumidor segons la seva importància en la decisió final de la
compra .

També, i per acabar, tan sols afegir que una vegada perfilat
aquest protocol i les característiques de l’esmentada campanya,
la Direcció General de Consum valorarà la procedència
d’introduir en el seu camp, i dins el marc de les competències
autonòmiques del bienni 2001-2002, que ja li he dit, les
actuacions complementàries d’inspecció que puguin estimar-se
convenients. I en qualsevol cas, després de tota aquesta feina,
Sr. Buades, li puc assegurar que es crearà la comissió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom, el seu temps està esgotat. Sr.
Buades, té la paraula. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President, gràcies per la seva paciència. M’alegr
molt d’aquestes explicacions, entre d’altres coses pel que deia
abans, que com a Verds no havíem tengut coneixement
d’aquestes  gestions. Creim que és important ressaltar el que ha
dit la conselleria, que els tècnics de la Direcció General de
Consum s’han hagut de conscienciar i conèixer el problema,
perquè abans no s’hi devien dedicar, i això és un avanç que
podem agrair a la feina de la consellera. El fet que es vegi que
efectivament la Conselleria de Sanitat tota sola no pot dur
endavant això, sinó que altres consellers, com el d’Agricultura,
o la consellera de Medi Ambient, així com altres institucions
locals  i insulars són importants, perquè això és un problema
que ens afecta a tots, com a ciutadans i ciutadanes, crec que és
de ressaltar; i valoram en la seva justa mesura la celebració
d’aquestes jornades i la petició d’inclusió dins aquestes
campanyes estatals del seguiment dels organismes modificats
genèticament, i l’anunci que dia 31 de desembre com a màxim
estarà constituïda la Comissió. Crec que serà una bona notícia
per a les Balears. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades.

I.10) Pregunta RGE núm. 3914/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manca de resposta del Govern a les
sol·licituds de documentació del Grup Popular.

La pregunta número 10 està ajornada amb temps i forma pel
Govern.
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I.11) Pregunta RGE núm. 3901/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a decret sobre autorització, regulació i tancament
d'hospitals.

La pregunta número 11 està decaiguda per absència del
diputat que fa la pregunta.

I.12) Pregunta RGE núm. 3904/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació administrativa del futur museu de Formentera.

La pregunta número 12 és la 3904, relativa a la situació
administrativa del futur museu de Formentera, que formula el
diputat Sr. Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, com vostè sap, la
disposició addicional quarta de la Llei del patrimoni històric de
les Illes Balears obliga a la creació i manteniment del museu de
Formentera en el termini màxim de tres anys. A nosaltres ens
agradaria saber quina és la situació en què es troba aquest
projectat museu. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller de Cultura i Educació,
té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Marí, en la seva pregunta vostè dóna per suposat
que ja s’ha decidit per part del Govern la compra d’un terreny
on construir el museu. Jo li he de dir que encara no s’ha pres
aquesta decisió, i encara continuam en la fase de definició del
concepte de museu i del projecte museològic, parlant amb les
parts implicades, i evidentment seria amb posterioritat a haver
pres aquestes decisions sobre el concepte del museu i sobre el
projecte museològic, on arribaríem a la conclusió que és
necessari un terreny o no és necessari un terreny. Encara estam
en aquesta fase. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Sr. Marí,
té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. De les seves paraules, Sr. Conseller,
es dedueix que han fet ben poc en aquest tema, que tots hi
tenim tanta il·lusió, els de Formentera especialment, però també
el Partit Popular, que va fer possible que s’inclogués a dins la
Llei aquesta addicional quarta de què li he parlat. Si jo li tragués
tots  els dossiers de premsa amb les seves particulars
manifestacions, les de la consellera de Cultura d’Eivissa, el

propi batle de Formentera, veuria que omplien pàgines i més
pàgines. Des del gener d’enguany vostès varen prometre que
ja estava pràcticament aquest estudi que vostè diu que encara
s’està fent. Amb una conversa, això sí, particular, que jo vaig
mantenir amb vostè deu fer dos o tres mesos, vostè
personalment em va dir que estaven a punt d’esperar la
contestació, crec recordar, perquè parl de memòria, de les feines
que havien demanat a una empresa catalana. Ja li anuncii que
molt properament li demanaré una documentació per escrit, per
tal de saber aquesta empresa catalana què en diu dels estudis.

Declaracions sobre aquest museu no en falten, ni aquí ni
allà ni més enllà. Jo crec que vostè parla d’una falta de
definició, saber quin és el concepte de museu que es vol portar
a Formentera, jo crec que de paraules i d’estudis de projectes,
d’encàrrecs, de converses, d’empreses, n’estam plens; i li
anava a dir una miqueta ja cansats, perquè realment el que més
bé sap fer el pacte de progrés. A nosaltres ens agradaria que
d’aquí un any, que és quan la Llei marca que ha d’estar aquest
museu en funcionament, vostès complissin la Llei. Gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller d’Educació i Cultura,
té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Marí, em parla de múltiples declaracions meves
sobre aquest museu; les ignor, no crec que n’hagi fetes tantes.
Segona cosa, allò que ha fet aquest govern és arribar a un
acord amb l’Ajuntament de Formentera i amb el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera per tal de resoldre la problemàtica del
museu privat existent, i per primera vegada aquest museu privat
existent té una cobertura de recursos públics per garantir el seu
funcionament i la seva obertura cada dia. Per tant, ha fet una
cosa important, no s’havia fet abans mai. I tercera cosa: vostè
sembla que frivolitza sobre la definició del concepte de museu,
el projecte museològic. Això és bàsic, en aquest moment no
s’està fent cap equipament cultural al món civilitzat europeu -un
poc civilitzat és el món europeu, no sé si del tot- en el qual no
hi hagi un treball molt a fons de reflexió, d’estudi del context
dins el qual el museu s’ha de situar, i jo li puc assegurar que no
tenc cap inconvenient ni un perquè, si el resultat d’aquest
esforç per definir encertadament el concert ha de durar un parell
de mesos més, que els duri, perquè si no encertam al
començament, ja no n’encertarem ni una. I evidentment, com
que jo som partidari de donar prioritat a encertar en la decisió
i en el model de museu que s’estableix per Formentera abans de
complir terminis, encara que els imposi la mateixa Llei de
patrimoni, evidentment continuarem esperant atentament que
el projecte s’elabori i sigui presentat a la Conselleria. Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

I.13) Pregunta RGE núm. 3910/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla director sectorial de camps de golf.

Passam a la pregunta número 13, 3910, relativa a Pla Director
Sectorial de camps de golf, que formula l’Hble Diputat Sr.
Cristòfol Huguet Sintes, del Grup Parlamentari Popular, que té
la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. És un dels projectes que
també estan inclosos en el document del pacte que varen signar
els  partits que donen suport i estableixen aquest govern,
redactar i aprovar un pla director sectorial de camps de golf, per
tal d’afavorir la desestacionalització turística, tal com es pot
llegit. La pregunta és, idò, quan redactaran i aprovaran aquest
pla director sectorial? Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller d’ordenació del
territori, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el Pla sectorial de golf és
una de les coses que estan previstes transferir als consells
insulars, amb la Llei de transferències d’ordenació territorial,
però no obstant això, des del Govern, i en concret la Conselleria
de Turisme, s’està treballant en el tema, de fet que el procés de
transferències no retardi una feina que pensam que és
important. 

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Conseller d’ordenació del territori. Sr.
Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè sap que a Eivissa
hi ha una llei, no un pla, hi ha una llei de moratòria o de
paralització, que a Menorca s’aproven unes normes territorials
cautelars dilluns, sembla que manifesta l’equip de govern, i que
de camps de golf ni se’n parla, ni de moratòria, ni de fer, ni de
redactar ni res. Ara vostè em diu açò. A Eivissa he sentit que
els portaveus del Consell senyalen que aquí no té per què
aturar-se res d’açò. A mi m’agradaria saber, no sé si des del
punt de vista seu Obres Públiques, o hauria de ser del punt de
vista turístic, perquè parlaven de desestacionalització, a veure
què establirà com en el sistema elèctric una competència brutal
pels  preus i per la qualitat turística de les illes amb la
transferència, amb regulacions diferents, el pacte ja no val...
Home, aquesta incongruència manifesta respecte d’aquesta

qüestió hauria de tenir, jo crec, una resposta del Govern. Açò
és el que li demanam, Sr. Conseller. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes. Sr. Conseller d’ordenació
del territori, té la paraula. 

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

Sr. President, Sr. Diputat. El criteri del Govern, i a més està
escrit en el document del pacte, no ha variat en absolut,
simplement és un tema del moment en què s’ha de fer.
Evidentment no estam d’acord que es facin camps de golf a
qualsevol banda, i si a Eivissa hi ha hagut, perquè el Consell
Insular ha considerat oportú que hi hagués una llei que suspèn
la Llei de camps de golf a Eivissa, pensam que precisament tot
són coses, aquestes propostes han de venir definides o bé en
el Pla sectorial, o entenc jo que també els plans territorials
parcials de cada illa també podrien definir quina és la ubicació
dels camps de golf. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Ordenació del Territori.

I.14) Pregunta RGE núm. 3732/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tasca de "pont" a realitzar per part del conseller de
Treball.

Passam a la pregunta número 14, relativa a tasca de pont
que realitza per part del conseller de Treball, que formula el
diputat Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. El diputat hi és, però em sembla que
no hi ha el conseller a què va dirigida aquesta pregunta. 

EL SR. PRESIDENT:

El Govern demana l’ajornament de la pregunta?

La pregunta queda ajornada a petició del Govern. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Si em permet, Sr. President, jo demanaria... 

EL SR. PRESIDENT:

Queda ajornada a petició del Govern.
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II.1) Interpel·lació RGE núm. 3232/00, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla energètic de les Illes
Balears.

Acabat el torn de preguntes, passam a la Interpel·lació 3232,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
energètic de les Illes Balears. Per defensar la interpel·lació, té la
paraula el Sr. Huguet Sintes, en nom del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Consellera..., just un instant per posar un poc
d’ordre, i ja està. El Pla Director Sectorial energètic de les Illes
Balears és sense cap dubte per a tots els ciutadans, per als
governants, i també per al grup que estam a l’oposició, una
qüestió cabdal. Nosaltres havíem sol·licitat, se’n deuen
recordar, al mes de maig, amb unes declaracions que hi va haver
del canvi de postura respecte del sistema de transport del gas
a les Illes Balears, una compareixença davant comissió, que
després, a la vista que presentaven ja i acordaven l’aprovació,
vàrem traslladar a aquesta interpel·lació. Mentrestant, vostè ha
comparegut en comissió i ens ha exposat, tot sigui dit, d’una
manera didàctica i clara, un resum important d’aquest pla.

Nosaltres després d’aquella compareixença hem tingut
ocasió d’analitzar millor el document que ens varen facilitar i, li
he de ser sincer, tenim dubtes importants respecte del punt de
partida quant a les solucions que vostès han decidit.

Miri, se’n recordarà, i no les repetiré aquí, aquelles
qüestions en relació al diagnòstic que s’haurien de millorar per
establir paràmetres comparatius entre el nostre consum per
habitant i el consum europeu, i que són d’importància, perquè
és ben clar que en funció de l’exactitud d’aquests paràmetres
i l’evolució o no, sabrem ben exacte quina serà de qualque
manera la demanda, quina serà la nostra capacitat d’estalvi, i
per tant quines seran les necessitats de provisionament que
tindrem, i de diversificació energètica. No entraré a debatre
aquestes  qüestions, entraré només a aquelles que consider que
són importants conèixer del punt de vista del Govern, i que al
nostre entendre no les tenen ben orientades, o  com a mínim no
entenem, per les dades que ens han facilitat, quina justificació
utilitzen.

Començaré per assenyalar que al nostre entendre el Pla des
del punt de vista formal no segueix les obligacions que vénen
determinades per la Llei d’ordenació territorial, és a dir, no hi ha
determinacions tècniques per a aquelles obres que s’han
d’executar, és a dir, no hi ha determinacions tècniques mínimes
per a les plantes o per a les instal·lacions, o per al gasoducte, o
per a aquelles obres o serveis que s’han d’implantar, cosa que
és obligat que hi hagi un pla, i per tant entenem que és una
deficiència molt important. I l’altra deficiència també molt
important és un estudi econòmic, financer, que també és obligat
disposar dins un pla.

Aquests  dos plantejaments jo crec que són cabdals a l’hora
d’assenyalar la bondat o no, o una crítica important a les
propostes  de solució que ens plantegen. La diagnosi, he dit,
amb aquestes salvetats i amb alguna mancança, segurament es
pot aclarir, l’anàlisi i la diagnosi; el que passa és que després,
a l’hora de plantejar les propostes, per exemple de Menorca,
l’única proposta -aniré per illes, i en ordre de llevant cap a
ponent, perquè feim planificació damunt el territori- a Menorca,
per exemple, l’únic que fa el Pla és assenyalar l’ampliació amb
dos grups de la central de Gesa. Vostès saben, i a la diagnosi
ho reconeixen, que l’emmagatzematge de gasolines a Menorca
és en l’estiu per un màxim de cinc dies; que el consum de
gasoli, si Gesa hagués de funcionar, és manco de cinc dies, i no
hi ha una previsió; remeten a un pla d’usos i al PTP.

Si volen ara, però quasi preferesc després, els explicaré com
açò no és possible, aquestes mancances dic, en la redacció, en
les prediccions del Pla, i a més està en contradicció amb les
previsions legals del marc que dóna fonament jurídic a aquesta
planificació. Però és que en absència d’açò tampoc per a
Menorca hi ha cap previsió de gas. Quines solucions hi veurà
per la competitivitat empresarial respecte de les empreses de les
altres illes que tenguin gas?, quines previsions de
compensació, equilibri o competitivitat, que sembla que hauria
de preveure el Pla, si no preveu aquest subministrament per als
empresaris menorquins i per a les instal·lacions de Menorca?

Anem a Mallorca. A Mallorca hi ha molt de detall en la xarxa
de distribució d’electricitat. Hi ha a més el detall d’assenyalar
per on s’entrarà el gas natural. Hi ha la definició de l’aportació
del gas. Comencem per aquí. Vostè té, el Govern té un estudi,
redactat a l’any 98, bàsicament a principis del 99, on
intentàvem, on vàrem presentar a les empreses de gas, a Endesa
i al Govern central uns estudis de vàries pàgines on
comparaven la rendibilitat d’un gasoducte amb la rendibilitat
d’una terminal de gas natural liquat. No sé si li he de recordar,
no crec que hagin variat en un any aquestes dades, i si han
variat haurà estat en determinats preus, però per a un i per a
altre projecte, per tant la comparació continua sent la mateixa,
que el projecte del gasoducte submarí per a aquest projecte, la
taxa de rendiment intern del projecte, amb els costos prevists,
la taxa era de -0,08. Per tant, havia de menester una subvenció
per arribar a una taxa de rendiment intern d’un 8, en aquell
moment, fa un any, de 26.000 milions de pessetes. L’altra, la de
gas natural liquat en terminal, sense subvenció arribava a una
taxa de quasi el 5% de rendiment intern, i la subvenció, per tant,
era per davall dels 7.500 milions de pessetes. És ben cert,
comparació econòmica, és més que suficient per analitzar el
contrapès mediambiental, quina era millor i quina era més
segura de dur a terme. És ben cert que costa molt de dir si costa
verge, si badia de Palma, però contra açò hi ha possibilitat
d’executar, de rendibilitat del propi sistema, perquè amb
consums  jo diria que baixos, que era la previsió, arribaven quasi
a un 5% de rendiment intern, i per tant ho podíem dur a terme.

La proposta de vostès és impossible que sigui per ella
mateixa  autosuficient. Tenim la impressió que aquesta definició
és el pagament, és la contraprestació per no definir
territorialment una ubicació d’un depòsit i una planta
regasificadora. Si açò fos així, que molts som els que pensam
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que és així, com a mínim la planificació hauria de posar aquesta
alternativa com a prioritat segona, com a possible. El que crec
que és irresponsabilitat de govern és posar una possibilitat que
no és autosuficient, ni autònoma, ni rendible, encara que
mediambientalment traslladi els problemes a altres ubicacions,
i prioritzar les possibilitats, i situar aquesta possibilitat
autònoma, autosuficient, i de capacitat econòmica possible,
encara que amb un cost mediambiental cert, però minimitzable,
també dins el Pla Director. Perquè si no, si fracassa la seva
opció de gasoducte, i li record que açò és una variació de la
política que hi havia firmada i establerta i feta pública en el
pacte de govern, que varen posar de manifest els partits en el
moment que varen optar a governar aquestes illes, en aquell
moment, per tant si hi havia açò, hi hauria d’haver una
justificació, i aquest és tal vegada el problema. I pas perquè hi
ha un acte, crec, institucional que em limita el temps, per
damunt altres qüestions importants, com per exemple que en
decret parlen fins i tot de classificar de reserva el decret, que no
és un decret, que no són més que unes normes del Pla, perquè
el decret és un article únic, no pot classificar. És a dir, hi ha una
sèrie de correccions, no pot classificar açò, o una llei o els
plans generals. I a més, les classes de sòl són les que hi ha a la
llei del sòl, no d’altres. És a dir, classificar sòl a un decret, no sé
com qualcú hagi pogut escriure açò i ho hagin pogut aprovar
el Consell de Govern, i ho hagin pogut fer públic.

En trobaria d’altres, de coses d’aquestes, si tingués més
temps. Només les coses gruixudes, Sra. Consellera. El que
vostès  planifiquen és polit, però és inviable, sense que vengui
un padrí, o un mecenes, o qualcú no sabem d’on, que hi posi
els doblers. El que nosaltres li demanam és que sigui raonable,
que faci del seu govern un govern eficient, i com a mínim tengui
també incorporada la planificació de l’alternativa viable, que és
la que vostès havien aprovat, que era la dels vaixells. I per
Eivissa, Sra. Consellera, posi-hi un cable. No és en aquesta
planificació possible pensar que hi pugui haver la falta de
comunicació elèctrica entre totes les illes. És a dir, els sistemes
de generació de cada illa s’han de poder veure equilibrats i
compensats  uns amb els altres, en cas d’avaria o en cas de
necessitat, o en puntes, o en cas de manteniment. Un pla que
no prevegi proveïment de gas a totes les Illes pel sistema que
sigui, un pla que no prevegi intercomunicació elèctrica de totes
les Illes, i un pla territorial -que és l’únic que podem fer per
competències, ubicar les instal·lacions- que no tengui on
estaran, que no sigui capaç el dit sobre el terreny i dir “o aquí,
o aquí, amb aquestes prioritats”, i que no ens digui i defineixi
les condicions característiques i singularitats tècniques
d’aquestes  instal·lacions i aquests serveis que s’han
d’implantar; i sobretot, que no tengui estudi econòmic
financer... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, vagi acabant, que està fora del seu temps. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

 Això, Sra. Consellera, pot ser un document, ja li he dit,
didàctic i bell quan el vàrem veure, però creim que realment no
respon al que nosaltres entenem per pla, i per descomptat, no
respon al que estableix -molt més important que el que nosaltres
entenguem- la Llei d’ordenació territorial. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes.

Arribats a aquest punt, són les 12 del migdia, 12 i uns
minuts, demanaria als membres de la Cambra que guardàssim
posats  drets un minut de silenci per l’assassinat del Sr. Luís
Portero, fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia.

(Minut de silenci)

(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, senyores i senyors diputats. Continuam el
desenvolupament ordinari de la sessió. Grups que vulguin
intervenir? Sr. Buades, en nom del Grup Mixt, té la paraula.

Sí, sí, perdoni. Té la paraula la representant del Govern, per
deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ I ENERGIA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Jo crec
que la nostra comunitat no ha dut sort pel que fa al Pla
energètic. Sent un tema de màxim interès per a tothom, els
ciutadans, els empresaris, els polítics, i aquest interès ho
demostra la gran quantitat de declaracions de tot tipus que
s’han fet als darrers anys, el Govern que vàrem tenir fins l’any
passat, el Govern del Partit Popular, no va arribar a aprovar cap
pla energètic, ni director sectorial energètic, ni ho va fer de
forma inicial, ni provisional, ni molt menys de forma definitiva.

A més a més, les possibles alternatives i les possibles
solucions s’han anat baratant al llarg del temps. Per fer-nos una
idea, jo aquests dies passats vaig fer una consulta a la web del
Parlament i vaig trobar en “pla energètic”, 82 registres diferents,
això entre l’any 91 i el 2000; aquests 82 registres, no els
detallaré, però els diré que inclouen una proposta de criteris del
Pla feta el 28 de novembre de l’any 92, dues presentacions de
dos plans amb dues alternatives diferents, una del 10 de febrer
del 95, i l’altra el 29 de maig del 96, sense que, per la meva part,
em consti que se n’aprovés cap.

Si feim una ullada a les hemeroteques sobre els probables
continguts d’aquest pla, ja que no trobem cap pla aprovat per
poder-li mirar el contingut, podem trobar opinions molt
interessants. Els faria un poc de memòria, i el novembre de
l’any 89, Gesa va plantejar la construcció d’una central de carbó
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a s’Estalella, aquesta central de carbó pretendria resoldre la
nostra mancança d’energia, jo ja diria que gairebé endèmica,
aquesta va ser una proposta que va mobilitzar en contra seva
molts de ciutadans, fins que l’any 90 va obtenir una negativa
rotunda per part de l’Ajuntament de Llucmajor. Exhaurit ja el
debat de la central, en aquest any, l’any 92 es va començar a
parlar de gas natural com a probable font d’energia, però l’any
93 el panorama va canviar, el que aleshores era el comissari
europeu d’Energia va introduir en el debat el cable elèctric
submarí, la idea va semblar que no es va prendre en
consideració pel govern d’aleshores i va quedar aturada. L’any
94 va ser un any, diríem, energèticament tranquil pel que fa a
debat energètic, però no es va aportar cap tipus de solució.
L’any 95, l’expresident Soler va reprendre de nou la idea del
cable, els diaris tornen a parlar dels avantatges dels cables, i
aquí es fa la primera proposta de pla. L’any 96 va sorgir la idea
del gasoducte, idea que va sorgir del mateix govern del Partit
Popular, hi ha unes pàgines de diaris, en aquell moment, prou
clares, pàgines de diaris que quan les vaig veure vaig pensar
que eren diaris trets aquests mesos anteriors.

Per tant, una vegada tenim aquest panorama, any 96 i any
97, la situació que aquesta consellera es va trobar el mes
d’agost de l’any passat respecte del Pla energètic, realment va
ser una situació ben magra: diferents esborranys, alguns
absolutament contradictoris, i una comissió mixta Govern-Gesa-
Enagas creada amb data 1 de juny, tot just feia dos mesos que
s’havia creat una comissió per estudiar el problema del gas.

Nosaltres posàrem fil a l’agulla, primer vàrem crear una
direcció general d’Energia que pogués abordar realment un
problema que havia estat un problema fonamental i que, durant
els últims deu anys, no s’havia tengut capacitat de resoldre’l.
S’havia de dotar aquesta direcció d’uns recursos econòmics
per poder funcionar, la veritat és que al primer pressupost
aquests recursos van ser minsos, almenys el primer any, però
aquesta direcció va ser capaç de preparar un pla que compleix
els objectius marcats a l’article 58 de les DOT, i ha fet una feina
per programar les necessitats energètiques de les nostres illes.
Ens hem trobat que en un any tenim un pla aprovat, de manera
inicial, a la Comissió de política territorial i en dia d’avui, aquest
pla ja ha passat la seva segona setmana d’exposició pública. A
finals del mes de novembre, si tot va com és previst, ja tindrem
l’aprovació provisional, i a final d’any, onze anys després
d’haver començat el debat del Pla energètic, tindrem un pla
aprovat que ens permetrà fer polítiques clares per garantir
subministraments, racionalitzar el consum i fer una aporta clara
per a estalvi i energies renovables.

Una vegada exposat el que nosaltres hem fet de tasca, sí
que m’agradaria contestar preguntes concretes que m’ha fet el
Sr. Huguet. Respecte del tema del diagnòstic, al Sr. Huguet, a
l’exposició on vam explicar detalladament el pla, li va preocupar
molt que tinguéssim un consum elevat per habitant. Va suggerir
que s’havia utilitzat la població de dret, per tant, que resultava
que nosaltres quedàvem que gastàvem molta energia perquè en
l’elaboració del pla s’havia fet servir la població de dret. Per
tant, si incloíem els turistes, lògicament, tocaríem a menys. En
el pla energètic els turistes són inclosos dins l’apartat indústria
perquè lògicament són la indústria més important de les Illes

amb la qual cosa el que no podem fer és comptar-los dues
vegades, comptar-los com indústria a consumir i després
tornar-los a comptar com a població de dret.

Va suggerir que respecte de Menorca no s’han fet les
previsions per a les ubicacions del dipòsit. Tots som
conscients  i els que tenim responsabilitats en temes energètics
encara més de quines són les limitacions pel que fa a
subministrament de combustibles a Menorca. Tots sabem que
els  dipòsits de CLH de Cala Figuera són insuficients, però li
record que l’article 47 de les DOT diu exactament “el pla
territorial parcial de Menorca estudiarà la ubicació del
proveïment energètic en coherència amb el pla director
sectorial, i en el cas que s’hagués de situar fora del port de
Maó, n’establirà la ubicació”. Per tant, nosaltres en converses
directes amb el consell de Menorca estem intentant emplaçar,
però és una responsabilitat compartida, és una responsabilitat
del pla energètic per una banda i, segons diuen les DOT, del
Consell de Menorca per l’altra.

Li preocupa molt la rendibilitat que tindrà el gasoducte
respecte de la rendibilitat que tenen els dipòsits. Jo, la veritat,
senyor Huguet, és que no ho entenc, crec que al que vostè li
hauria de preocupar és que tinguem gas, la rendibilitat, vostè
creu que el gasoducte que surt del nord d’Àfrica i arriba fins a
Galícia es varen haver de preocupat tots i cadascun dels pobles
i tots i cadascun dels ciutadans de si seria rendible o no?,  crec
que nosaltres hem de tenir gas, l’hem de tenir amb la millor
infraestructura per a la nostra comunitat i l’Estat ha d’admetre
el gasoducte dins la xarxa bàsica, l’Estat ha d’assumir aquest
gasoducte, i aleshores de l’únic que es tractarà de parlar és
d’un preu de peatge, una vegada feta la instal·lació es parlarà
d’un preu de peatge. Jo crec que en aquest moment el món
econòmic, les fusions entre grans empreses, la variació en el
mercat del gas és un tema que ja està molt en els mitjans de
comunicació com perquè nosaltres ens preocupem si la
rendibilitat d’un és d’un 0,08 8% o és d’un 5%, si l’Estat fa al
gasoducte i els ciutadans i les empreses que utilitzin el gas
paguen un dret de peatge, el manteniment del gasoducte serà
un manteniment vertaderament fàcil i possible d’aconseguir per
a la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Por el Grupo Mixto tiene la palabra
el Sr. Buades.
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EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, senyor vicepresident. Jo crec que aquest és un dels
debats  estrella d’aquesta la legislatura, entre d’altres coses
perquè tot allò que es podrà fer nivell territorial o tot allò que es
podrà fer nivell turístic, estarà condicionat pel marge de
disponibilitat energètica que tenguem aquí per treballar. En
aquest sentit, des d’Els Verds volem fer una intervenció el
format de la qual seria: tenim un pla, aquest plat és
manifestament millorable i ha deixat de banda aspectes crucials
per considerar que aquest pla sigui considerat el dia d’avui,
encara que és millorable, com deim, en el futur i en això ens
esforcem el pròxim temps, per ser un pla modèlic a nivell de
protecció del clima i de benestar de la població.

El primer problema que té aquest pla, l’escenari de
creixement. És a dir, si aquest pla s’aprova l’any 2015 podrem
consumir un 60% més de quilovats i de megavats que no tenim
ara, un escenari de creixement del 60% en energia no s’ajusta
bé, amb un 0% de creixement en el pla de residus amb uns
futurs plans territorials que teòricament minimitzen l’impacte
sobre el territori o amb punts creixements turístics equivalents.
Algú pot pensar que si oferim un 60% més de megavats això no
voldrà dir més possibilitat de créixer territorialment en població
i de créixer turísticament, es tracta de compensar plans i crida
molt l’atenció que el que de llarg estira l’oferta és l’energètic, i
en canvi tots els altres intenten minimitzar, reduir, intentar
equilibrar el creixement. Aquest se’n desvia totalment i en
aquest sentit és un error.

En segon lloc, l’opció que es fa per créixer és més petroli i
més gas, no només més gas, sinó també més petroli. Hi ha un
creixement d’un terç aproximadament de tones equivalents de
petroli que s’utilitzen en combustible d’aquest tipus.
Aleshores, què vol dir això?, això vol dir incrementar
notablement les emissions de CO2 i de l’efecte hivernacle, i a
més fent-ho amb una acció que és el gasoducte que no és molt
clar que sigui tècnicament la millor, per què?, perquè si realment
fossin exagerades les previsions de creixement d’un 60% en
quinze anys, voldria dir que aquest volum de sobreoferta no és
tan necessari, i aleshores potser aquests 45.000 milions invertits
en estalvi i amb desplegament d’energies renovables, seria
suficient per parar el cop, i a la vegada, a part que
econòmicament seria el mateix, però amb unes infraestructures
molt més toves, significaria que la seva repercussió ambiental
seria molt menor. Vull recordar aquí que el gas natural no és
una energia neta, sinó que és una energia menys bruta que el
petroli o que el carbó, però res més que això.

També avui dir aquí que, per exemple, una revista tan
important com és The Spigel, de dia 28 d’agost de l’any 2000,
ens diu que llocs com Hamburg, tenint en compte que per
exemple el preu del gas natural per a l’usuari final va lligat al
preu del petroli, amb vuit mesos, a la ciutat d’Hamburg el gas
natural es factura un 35% més car que a principis d’any, i ens
podríem trobar que si simplement es diu que el gas és bo i a
més via gasoducte, ens trobem que quan el tenguem instal·lat,
els  costos, si el petroli continua anant com va, siguin per a
l’usuari final una cosa impagable, i aleshores seria un bumerang

per a la política progressista o per a qualsevol política sensata
en matèria energètica.

Un tercer punt de preocupació d’Els Verds és que,
evidentment, hem de complir com govern progressista amb els
acords que hi ha a nivell internacional sobre energies
renovables i canvi climàtic, dia 10 de maig, i això no pot ser
desconegut al Govern i la consellera, dia 10 de maig hi ha una
proposta aprovada per la Comissió europea de directives sobre
energies renovables que diu que l’any 2010 el 22,1% de tota
l’energia elèctrica produïda ha de ser renovable, i amb aquest
pla això és impossible. El protocol de Kyoto deia que per
protegir el clima Espanya es comprometia a créixer en emissions
un 15% fins a l’any 2010 sobre el nivell de l’any 90, en aquest
moments, és a dir, l’any 99, Espanya crescut que un 31%, ja
duia un menys 16% de diferencial i el pla no parla per a res de
tot això. Això vol dir que la producció, si Balears fos Espanya,
la producció de CO2 i altres gasos hivernacle per habitant
quadriplica la mitjana planetària, i això és insostenible. Sabem,
per un acord del Parlament, que hi ha d’haver un pla regional de
protecció del clima que no figura en camp moment en el pla, i
també jo vos voldria dir que a Europa, a l’Europa civilitzada de
què parlava el conseller d’Educació i Cultura abans, s’està
començant a oferir el següent producte, vostè es connecta per
exemple a Gesa, com a companyia energètica, però aquesta
companyia està obligada no només a sofrir una concurrència
externa, sinó interna, un pot triar cada vegada més a les ciutats
l’origen de la seva capacitat elèctrica, i tu pots dir jo hem
connect a Gesa però vull que l’electricitat que m’enviïn sigui
d’origen net i que estigui certificada segons uns estàndards
degudament regulats. Això en el pla ni apareix, com si no fos un
motiu d’innovació que es dóna com servei a molts d’usuaris
europeus i que aquí també necessitam per protegir el tema. 

Què ens diu el pla de les energies renovables?, diu que
gastarem molts de diners si és que aconseguim subvencions i
que en total anam a 70 Mb eòlics sobre 1.700 de consum total,
i que aquest 70 Mb òbviament van bàsicament de Menorca, és
a dir que almenys a dues o tres illes no els tocarà eòlica, que hi
haurà 500.000 metres quadrats de solars tèrmics sense
implementar ni amb normativa ni amb pressupostos concrets
com es farà això per escalfar aigua, i 7 Mb de fotovoltaiques,
que es diu aviat, clar multiplica per deu l’oferta actual, però clar,
quan l’oferta actual és 0,7 Mb passar a 7 Mb sobre 1.600 és
ridícul. En aquest sentit, diríem que tot el que ha de ser
renovable en aquest pla és un paper de gerro i convé dotar-lo
de contingut, vol dir, posar com a mínim el mateix nivell de
preocupació que les energies fòssils com els gasos, petroli, ser
renovables, i comprometre-ho en un text normatiu, perquè si no
serà fer retxes dins la mar. I ja dic, els ecologistes, el GOB, Els
Verds hem dit ja diferents vegades que podria ser que si
realment estigués sobredimensionada aquesta oferta de
creixement d’un 60% de consum energètic, havent-n’hi menys,
perquè és evident que no podem créixer un 60% en turisme o en
territori, havent-n’hi menys fos més convenient per al medi
ambient, per a l’economia de la comunitat autònoma i de l’Estat
espanyol que ha de subvencionar això i per als mateixos
usuaris que s’invertís en estalvi i en renovables.
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Hem de recordar també que el Govern, i ho hem de
reconèixer, el Govern del PP Madrid a fer més via que nosaltres
i ens ha aprovat fa dues setmanes un decret estatal pel qual es
faciliten enormement la venda d’energies Suari i altres energies
renovables a la xarxa convencional elèctrica de companyies fins
ara monopòliques, i això pot fer multiplicar molt ràpidament els
resultats de les energies renovables i recuperar la inversió feta
per empreses i particulars, i això s’hauria implementar dins
aquest pla i per tant aprofitar-ho per desplegar d’una manera
massiva tota aquesta producció neta.

Per acabar ja, finalment, dues coses, una, el pla ha de
preveure una agència balear de l’energia amb seus insulars,
necessiten tenir organismes de gestió que a més són
subvencionables  a Europa perquè s’ha fet a la majoria d’illes
mediterrànies que permetin saber de què parlam quan la gent
munta una empresa, quan la gent construeixen edifici, quan la
gent viu a una casa i se l’ha de construir, s’ha de poder
informar de les tècniques que hi ha per minimitzar el consum i
per desplegar energies renovables o per poder triar, dins la
mateixa  companyia elèctrica, l’origen de l’energia, a fi que un
pugui col·laborar en la protecció del clima. Això en el pla no hi
és i convé que sigui als mateixos nivells que existeix a la majoria
de ciutat daneses, holandeses, sueques o alemanyes.

I ja per acabar, hi ha una cosa que podem fer com
progressistes que és copiar a Alemanya. El febrer de l’any 2000
el govern alemany amb actors similars als d’aquí, rojos, verds
i d’altres colors, va promulgar una llei de foment de les energies
renovables que farà que l’any 2010 es dupliqui la producció de
l’energia neta fins arribar a un 10% de l’energia total, a fi de
complir amb el compromisos de Kyoto. Això està inventat, es
tracta de copiar, i aquest govern ha d’innovar, com
progressistes  no podem estar per darrere d’altres forces
polítiques que han desembarcat en el medi ambient fa dos dies
i perquè  no quedava més remei. En aquestes estarem Els Verds,
presentarem al·legacions i esperam ser part de la solució i no
part del problema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buades. Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene
la palabra el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que és costum
del nostre grup no intervenir quan hi ha interpel·lacions per
part del Grup Popular, perquè bàsicament entenem que la
interpel·lació correspon al grup proposant i al Govern per
respondre, però davant d’un tema d’aquesta transcendència
com és el pla energètic podria donar la impressió que no ho
consideram prou important, i no volem de cap de les maneres
que això passi.

Nosaltres, en primer lloc, voldríem  reconèixer la importància
que en un any la conselleria d’aquest govern hagi elaborat
aquest pla energètic, la relació que ha fet la consellera de tot el

que s’havia dit als avantprojectes d’estudis, però que mai no es
concretaven, com a mínim, ara tenim aquest projecte de pla
energètic, és a exposició pública i hem de reconèixer que això és
un avanç, és un avanç també l’opció en relació amb el gas i el
gasoducte, a la fi hi ha una definició sobre aquest tema, ara bé
també volem expressar des del nostre grup una certa
preocupació perquè el model que es planteja aquí és un model
de seguir un creixement important de la producció d’energia
elèctrica que, des del nostre grup, des de la nostra visió, que fa
falta un canvi global de model econòmic i també energètic, en
principi resulta una mica sorprenent aquesta previsió de
creixement, en tot cas el que volem anunciar és que estudiarem
en profunditat aquest pla, farem al·legacions que esperam que
siguin estudiades per la conselleria i tengudes en compte al
màxim també, en el sentit bàsicament de foment de l’eficiència
energètica, de l’estalvi, de l’aposta per a les energies
alternatives i per tractar d’evitar un creixement desmesurat de
l’energia elèctrica, diguem-ne, convencional.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. En nom del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, senyor president, senyores diputades,
senyors  diputats, membres del Govern presents en aquesta
cambra, no fa ni quinze dies que l’honorable consellera
d’Innovació i Energia, la senyora Misericòrdia Ramon, a petició
pròpia compareixia davant la Comissió d’Economia d’aquesta
cambra per informar sobre les línies fonamentals de la
conselleria que presideix, en relació amb el pla energètic de
primer govern progressista i nacionalista de les Illes Balears.
Era el mateix dia que sortia a exposició pública el Pla director
sectorial energètic de les Illes Balears, ja en aquella sessió el
representant del Grup Parlamentari Popular, tot i reconeixent-ne
el valor didàctic de les explicacions que donà la consellera, va
manifestar sentir-se obligat a qüestionar una mica determinats
aspectes, i així ho va fer en comissió.

Avui assistim a una altra actuació parlamentària, promoguda
pel Grup Parlamentari Popular, i en aquest cas es tracta de
presentar una interpel·lació amb tota regla, relativa al Pla
energètic d’aquestes illes. El portaveu popular que ha
intervengut avui en aquesta sessió plenària ha volgut mantenir,
amb el mateixos termes en què va ser redactada el passat mes
d’agost, la interpel·lació al Govern de les Illes Balears en relació
amb el Pla energètic previst a les Illes.

Nosaltres, des del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, consideram que les explicacions que se’ns han fet
en comissió per part de l’honorable consellera, la documentació
que va aportar, el mateix contingut del text del Pla director
sectorial energètic lleven tot el sentit a una interpel·lació que es
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va enregistrar per part del Grup Parlamentari Popular, segons
s’hi afirma textualment, atenent les notícies aparegudes als
mitjans de comunicació, cosa que ja fa dos mesos.

Primerament, nosaltres hem de dir que valoram molt
positivament aquest esforç del Govern de les Illes Balears per
dotar la nostra societat illenca, a la fi, després de tants d’anys,
d’un instrument que ordena, controla i canalitza el creixement
del sector energètic a les nostres illes.

En segon lloc, estam plenament d’acord que els interessos
econòmics privats en el camp de l’energia han d’estar
condicionat als interessos generals de la sostenibilitat del
planeta, si algun defecte hem de retreure a aquest pla director
sectorial és que al nostre mode de veure arriba massa tard,
arriba massa tard, i no per mandra de l’actual govern
precisament. Es tracta d’un pla que hauria d’haver nascut ja fa
uns anys, si més no en aquell temps en què el subministrament
de l’energia elèctrica era tractat i considerat com a servei públic,
no sotmès encara a l’actual política liberalitzadora de les
empreses del sector elèctric.

En tercer lloc, i si se’ns permet ampliar la nostra motivació
per un suport explícit a aquest pla directors sectorial energètic,
volem recordar que des de la formació política que representa
aquest diputat que els parla, ja l’any 1990, això vol dir que fa
deu anys, feien públicament unes propostes que, tot i no estar
íntegrament incorporades en aquest pla, sí que s’hi veuen
reflectides a bastament. Volem recordar en aquesta intervenció
nostra que l’alternativa de la utilització del gas natural a les
nostres illes ve de molt enrere, la senyora consellera es referia
a aquesta darrera dècada, però nosaltres voldríem recordar que
ja es tracta d’una alternativa que va ser exposada als plenaris
i les conclusions del Consejo Económico Sindical de las Islas
Baleares cap als anys seixanta, des d’aquella època ja quedava
plantejat amb rigor el problema energètic de les Balears, el que
passa és que no hi ha hagut cap govern dels nombrosos que
ha presidit el Partit Popular que s’hagi atrevit a posar fil a
l’agulla en la concreció pràctica, i s’ha hagut d’arribar al primer
govern progressista i nacionalista del pacte de progrés per fer-
hi la primera passa efectiva.

Finalment, i per acabar la nostra intervenció, hem de dir que
creiem que a la presentació del Pla director sectorial energètic
de les Illes Balears s’estan atenent suficientment les demandes
que la nostra formació política ha està fent tan llarg d’aquests
darrers anys, ho ha fet des d’aquesta tribuna parlamentària i
des d’altres àmbits d’opinió política. A més a més, creim que és
un pla que recull els criteris que figuren a la Llei de directrius de
d’ordenació del territori pel que fa al foment de l’eficiència del
consum, sense disminuir la qualitat del servei energètic, pel que
fa a la minimització dels impactes ambientals, pel que fa a la
potenciació d’energies renovables i autòctones i pel que fa a la
divergència energètica proposant-hi alternatives més adients.

Per tots aquest motius i per molt d’altres que ja tenim temps
exposar aquí, els  membres del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista són contraris al contingut de la interpel·lació que
presenta el Grup Parlamentari Popular, i ens manifestam

favorables a la proposta que representa el Pla director sectorial
energètic que es presenta per part de la Conselleria d’Innovació
i Energia del Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Andreu Crespí.

EL SR. ANDREU CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Com deia molt bé el portaveu
d’Esquerra Unida abans, una interpel·lació és un debat entre
l’interpel·lant i en aquest cas la interpel·lada, i els membres dels
altres grups, en aquest parlament, amb el nostre reglament,
fixam la posició, sobre què?, sobre l’interpel·lant, sobre la
interpel·lada o sobre el resultat d’aquesta interpel·lació?

Bé, en relació amb aquest tema, jo diria que, escoltats
l’interpel·lant i la interpel·lada, diríem 1 a 0 a favor del Govern,
en tot cas. Però, en qualsevol cas, és que crec que el Sr. Huguet
no ha fet les preguntes que preocupen la immensa majoria dels
ciutadans d’aquesta comunitat, que és una cosa que es pot
esperar d’una interpel·lació. Li ha preocupat fonamentalment,
i jo crec que el és significatiu de la seva intervenció és el cost,
evidentment és un tema que preocupa, perquè les coses s’han
de pagar, algú les ha de pagar, però incoherentment amb aquest
cost, després demana una duplicitat d’intercomunicació
energètica entre les illes, és a dir, totes han de tenir gas, però
també totes han de tenir intercomunicació elèctrica per si falla
una altra de les coses.

Evidentment, nosaltres, què demanam, els socialistes, a un
pla energètic? Demanam que la font energètica sigui suficient
i que pugui ser el màxim de diversificada possible, demanam
que aquestes solucions al problema energètic siguin
mediambientalment suportables, i demanam que tengui una
xarxa de distribució segura, i tot això emmarcat dins un, crec
que important possibilisme econòmic i jurídic, naturalment. I
també demanam que aquest pla tengui uns components
d’avanç, d’innovació tecnològica, però també emmarcats dins
una prudència a l’hora de fer aquestes propostes.

Jo crec que altres grups parlamentaris han parlat del consum
energètic d’aquestes illes i va quedar ja bastant clar a la
compareixença de la consellera, que el nostre consum és
considerable, però també és cert que es troba molt enrera del
consum que produeixen els països més avançats. I també hem
de tenir en compte que la nostra indústria, la indústria que dóna
el sustent a aquestes illes, és una indústria amb potencial de
creixement energètic considerable, una indústria pesada, una
indústria que fabrica automòbils, és possible que hi pugui
haver mesures d’estalvi energètic considerable i les noves
tecnologies facin reduir aquest consum, és possible, però la
nostra indústria compta amb persones, i les persones, no sé per
quina raó termodinàmica, però la veritat és que cada vegada
tenim tendència a utilitzar més màquines que consumeixin
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energia. Tenim màquines que ens fan la vida més còmoda, però
també tenim altres màquines que, pel ludisme que s’implanta a
la societat, consumeixen energia: televisions, noves maneres de
comunicar-se, ordinadors, etc., etc.

Per tant, és ver que hem de fer estalvi energètic, però
l’estalvi energètic no només ha de venir donat pel consumidor,
per aquell que encén l’interruptor, també s’ha de produir estalvi
energètic a la producció de l’energia i al transport de l’energia.
Aquí podem tenir una clara incidència. Tots sabem que els
sistemes de generació actual d’energia són poc eficients, el
consum, les pèrdues en la generació, en la transformació
d’energia tèrmica a energia elèctrica no són un exemple
d’eficiència, i no ho són per raons molt clares. Jo crec que aquí
hi ha d’haver una aposta per les noves tecnologies en
producció elèctrica, tot i que també és convenient pensar en la
utilització d’energies renovables. Jo crec que una utilització de
les energies convencionals, és a dir, la transformació d’un
producte, sigui petroli, sigui gas natural, amb corrent elèctrica,
crec que és adequada i durant moltíssims d’anys continuarà
essent la  principal font energètica del món desenvolupat. Però
bé, hi ha sistemes de producció que jo crec que, en aquest
moment, ja no són una cosa experimental, ja són una via
tecnològicament adequada i que, per tant, a aquesta comunitat
i per contribuir precisament a disminuir l’efecte hivernacle, a la
producció de les emissions del CO2 existeixen avui en dia
tecnologies, empreses que fabriquen màquines de producció
d’energia elèctrica a través de gas natural, concretament la (...)
de combustible, amb una rendibilitat doble de la que té una
central convencional i, a més, amb una emissió de CO2
pràcticament menyspreable.

Per tant, jo crec que sí que hi hauria d’haver un esforç en
aquesta direcció. I jo crec que també seria molt important que
les administracions i crec que les administracions més
adequades són els ajuntaments, facin una campanya d’estalvi
energètic entre els ciutadans, és ver que això és possible i s’ha
de fomentar, jo aconsellaria als diputats i diputades d’aquest
parlament que consultin la pàgina web de l’ajuntament de
Sacramento, a Estats Units, on tenen una agència que informa
els  ciutadans d’instal·lació de plaques solars, d’aparells
electrodomèstics de baix consum, etc., i això és un ajuntament
d’una no massa gran ciutat, és una ciutat mitjana nord-
americana, però s’hi veu la sensibilitat del poder local.

Per tant, senyora consellera, senyor diputat interpel·lant,
nosaltres creim que les explicacions que a les seves preguntes
ha donat la consellera són correctes i, per tant, la nostra posició
sobre la interpel·lació és la que he dit al principi i creim que en
aquest pla, segurament a la fase de redacció provisional, alguns
d’aquests  elements s’haurien, com a mínim, de verbalitzar d’una
manera més adequada per obrir un debat en el si dels ciutadans
sobre la utilització correcta de les noves tecnologies en
producció d’energia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí en nom del Grup Socialista. Sr.
Huguet Sintes, autor de la interpel·lació, té dret a replicar durant
cinc minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, hi ha hagut un moment, ara, el darrer, que
efectivament em pensava, Sra. Consellera, a pesar de l’u al zero
que ell que li ha donat, semblava que l’havia interpel·lat ell, és
a dir, no sé si és que el que vostè m’havia contestat no li ha
semblat bé i ell ens ha exposat aquí la seva visió del pla o per
quina raó, però bé, ens hem adonat -que quedi constància- que
al principi ha dit una cosa però després, de fet, n’ha
desenvolupat una altra en la seva intervenció el portaveu del
Grup Socialista. 

Però aquesta interpel·lació és al Govern i vostè és el membre
del Govern responsable.

Li contestaré primer a les tres qüestions concretes que m’ha
mencionat. Respecte a allò dels habitants, no era el diputat
Huguet qui li deia que s’havia fet amb els habitants de dret; jo
li vaig demanar en la primera intervenció quin paràmetre havien
utilitzat i vostè -pàgina 276 de la Comissió d’Economia, Diari
de Sessions, tercer paràgraf al final- diu: “La població manejada
que vostè em demanava és la del padró”, etc., etc. Per tant, la
correcció que em fa no me l’ha de fer a mi. Així i tot jo després,
que només havia comptat en comissió en aquell resum, vaig
tenir tot el pla que vostè em va facilitar en un disquet i el me
vaig llegir, i efectivament es va utilitzar el padró, però després
hi ha una correcció per rebaixar quilos equivalents de petroli
per habitant, que és la població de fet i baixa una mica, però
açò, em cregui, són precisions a causa de la seva intervenció,
però jo en la primera que he fet aquí no li donava cap
importància perquè sé que d’aquí no es deriven conseqüències
greus per a la planificació futura.

Com tampoc se’n deriven del temps que es va fer o deixar de
fer. Jo som aquí per seguir l’acció de govern. Per cert, Sr.
Crespí, les opinions del Partit Popular no són en funció de fer
preguntes  que interessin a la gent, no estam en campanya, i
sabem, perquè disposam d’elles, les preguntes a les enquestes
que vostès fan per saber l’opinió dels ciutadans. Ja en parlarem,
amb el seu director general de Comunicacions el dia que
comparegui, perquè la nostra feina quan no estam en
campanya, la dels polítics, dels diputats, és fer una crítica, un
seguiment a l’acció de govern, a l’acció de govern; no venim
aquí a fer medalles de diaris perquè els ciutadans ens
considerin estupends. Acció de govern, control del Govern.
Supòs que hi està d’acord.

Continuu, Sra. Consellera. Menorca, l’altra qüestió, i
aquesta sí que em preocupa, m’interessa i és transcendental.
Vostè ha llegit, i ho ha llegit bé, les Directrius. “El Pla territorial
parcial de Menorca estudiarà la ubicació de proveïment
energètic en vaixell”. Açò és el que ha de fer, ubicació de
proveïment en vaixell, de la mar i el tros de terra que hi ha
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devora la mar. A continuació diu “en coherència amb el Pla
director sectorial”. Si el Pla director sectorial no diu res, el
desembarcament del combustible, amb què el feim coherent? No
és una feina del Pla d’usos, no és una feina del PTP, és una
feina del Pla director sectorial; on s’ha d’emmagatzemar, quines
xarxes de transport hi ha d’haver, quines condicions tècniques
d’una cosa i altra, és del Pla director sectorial energètic. Em
cregui, Sra. Consellera, aquí no diu una altra cosa, diu açò, ben
llegit, i vostè en el Pla no ha posat res; vostè diu que el Pla
d’usos del port i el PTP ja ho diuen. No, a Menorca les
obligacions del PTP són unes i les del Pla director sectorial
energètic són totes seves i d’aquest instrument, i no n’ha fet ús
ni hi ha posat res.

Preocupació per la taxa de rendiment interior. Ara l’he deixat
allà; aquell document, del qual vostè disposa, li explicarà..., bé,
i la legislació, que des de l’any 95, i no governava el PP a
l’Estat, quan es fa el Pla de subministrament de gas a tot
Espanya sempre l’element que es té en compte és una taxa de
rendiment intern del 8%. El subministrament que es fa i es
prioritza és tot aquell que té aquesta taxa de rendiment intern
com a mínim; també se’n fan d’altres en aquella època perquè
és un servei públic, però totes amb una subvenció a cost zero
i a renda zero per després oblidar-se’n. Estam en unes altres
èpoques.

És a dir, nosaltres volem que el Pla sigui factible, nosaltres
volem ser autònoms, nosaltres volem..., vaja, per descomptat,
és que encara que no ho vulguem la legislació ens ho mana:
seguretat de servei, qualitat de servei, garantia de servei. Açò
està a les lleis, però com s’executa açò?, dins un mercat
europeu lliure, de competència. Nosaltres trobarem 27.000
milions per subvencionar el Pla que vostè vol dur a terme?, un
pla on no es quantifica res perquè no hi ha estudi econòmic
financer i on falten moltes estructures, i on ni tan sols -no, és
que no hi pot haver preu- és que no hi ha ni medició ni
característiques mitjanes? Vostè imagina un pla de carreteres o
imagina un pla de residus on no es digui de la planta de
transferència, o de la planta de reciclatge, o del que sigui, que
hi hagi unes condicions tècniques mínimes per a la seva
execució?, i que es valori i que es digui qui ho pagarà i com es
pagarà? 

Vostè pot dir que té un director general, i té un molt bo
director general, no em costa gens reconèixer-ho, i a més amic
meu; açò no és cap problema, açò són tot avantatges, que té
vostè, però escolti, Pla, és perquè li ha posat el nom, però les
coses en dret no són el que diu el nom, són el que són pel seu
contingut, i el seu contingut és una declaració d’intencions.

Per tant, els ciutadans, per tenir garantia de subministrament
han de tenir garantia que es pot executar, i per poder-se
executar han de saber amb què comptam, amb quins doblers i
on, i aquí falta..., home, allò del gasoducte, allò d’oliva, i el
vistiplau del president de la Generalitat sembla que sí que ho
tenen, però tota la resta, que no es digui a Eivissa si hi ha de
passar el gasoducte...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, vagi acabant, per favor.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, gràcies, Sr. President. Vaig acabant.

...que no es digui ni on, quan de fet el Pla territorial parcial
no ho diu, a les Directrius.

Jo crec, Sra. Consellera, que vostè pot presumir, si vol, de
tenir a informació pública un pla, però crec... Nosaltres li
aportarem suggeriments, els hi aportarem, i ja li avanç, prou
suggeriments perquè aprovem una cosa que sigui factible. A
nosaltres no ens interessa d’aquí a tres anys dir que va fer molt
o va fer poc, el que ens interessa és que tinguem a les Illes una
garantia de subministrament i a un preu equivalent al de la resta
del continent i, a més, de qualitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet en nom del Grup Popular. Sra.
Consellera d’Energia i Innovació Tecnològica, té la paraula, per
tancar el debat, durant cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ I ENERGIA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

Gràcies, Sr. President. M’agradaria respondre d’una manera
molt genèrica els comentaris que ha fet el Sr. Buades, que
fonamentalment van, sobretot el que diu que el Pla director
sectorial energètic preveu un (...) possible de creixement
superior al que preveu, per exemple, el Pla de residus. Sr.
Buades, si el Pla de residus s’equivoca i els residus creixen, els
podrem posar en terra i faran lleig, però estaran allí; si el Pla
energètic calcula a la baixa quines són les necessitats
energètiques de les Illes, la gent estarà a les fosques. Per tant,
com que crec que la situació no és exactament la mateixa, encara
que les previsions són previsions, pot ser que aquestes
previsions no les haguem d’assolir, tant de bo, però almenys el
Govern haurà marcat unes possibles previsions, perquè si ens
queden per davall, la situació no té remei. El Pla, a més, és un
pla a quinze anys; per tant tenim les possibilitats d’anar
adequant-nos al ritme d’aquest creixement.

També m’ha fet gràcia el seu comentari quant al fet de poder
triar l’energia, si l’usuari la vol neta o no l’hi vol. En aquest
moment la capacitat de producció d’energia de la nostra
comunitat arriba ben just a poder tenir-ne i que tothom en
tingui; per tant, tant de bo el que vostè demana sigui factible
d’aquí a un temps, però en aquest moment, si podem proveir les
necessitats de tots  els ciutadans ja considerarem que és una
primera passa.

M’agradaria agrair a Esquerra Unida i al Sr. Buele el suport
al Pla, i com el Sr. Crespí comparteix amb mi, o compartia amb mi
la nostra tasca docent, la veritat és que els professors sempre
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tenim tendència a ser crítics i a posar preguntes. Per tant li faré
cas i mirarem que les noves tecnologies tinguin la màxima
incidència dins el Pla.

Al Sr. Huguet li preocupen fonamentalment dues coses: El
fet que a l’illa de Menorca no estiguin perfectament definits els
emplaçaments dels dipòsits, tant dels dipòsits que necessita
GESA per poder fabricar l’electricitat, com els dipòsits de
combustible. No es preocupi que en el període fins que arribi la
seva aprovació definitiva això estarà fet; és una tasca que no
estava acabada perquè estam en converses, però no es
preocupi que els emplaçaments de Menorca seran uns
emplaçaments perfectament definits.

El Pla nosaltres creim que no és una declaració d’intencions,
que estan previstos molts dels emplaçaments; el que passa és
que alguns d’ells no tenen la suficient, o la definició que
podríem demanar. Pensi que un pla de residus, per exemple, o
unes carreteres..., el Govern va les carreteres, les fa l’Estat, les
fa, les asfalta, les paga, són seves. Nosaltres no podem dibuixar
en el Pla una central, entre altres coses perquè la fabricació
d’energia està completament privatitzada. Nosaltres podem
figurar uns emplaçaments, però no és comparable la situació
d’un pla energètic amb la situació d’un pla de residus o un pla
de carreteres en el qual l’activitat és purament activitat
governamental, ja sigui del Govern de la comunitat autònoma
o del Govern a Madrid.

El tema del gasoducte. El gasoducte és car, d’acord, però,
miri, vostè pot mirar aquest titular de diari; el titular diu
exactament: “El Govern opta pel gasoducte y pide a Madrid
que lo financie”; el títol de sota diu: “L’Executiu balear exige
al Ministerio de Industria el mismo tratamiento que ha
recibido Galicia”. Això podria ser un diari d’un d’aquests dies.
Idò això és un diari de dimecres 18 de juliol de 1997. Aquesta és
la situació. N’hi ha més, però aquesta és molt clara. Per tant, Sr.
Huguet, nosaltres vàrem parlar amb el Sr. Zaplana, el Sr.
Zaplana veu la viabilitat, el tros de gasoducte pot ser favorable
per a la comunitat valenciana, i creim que amb l’energia és quasi
com les coses de menjar: no hi podem jugar. 

Jo els  animaria, a vostè, al seu grup i al Partit Popular a anar
junts en aquest tema. D’acord, vostès en aquest tema ja
pensaven que el gasoducte era una bona opció, ja pensaven
que el Govern de Madrid havia de pagar el gasoducte; ara, per
unes picabaralles de si nosaltres ho vam intentar un moment i
no va ser possible, però si al fons saben que aquesta és
l’opinió que convé a la nostra comunitat, fem-nos el
plantejament d’empènyer tots conjuntament per a la consecució
del gasoducte. En aquest moment s’està construint un
gasoducte que va de la xarxa fins a Ponferrada, jo no sé quant
de gas exacte gasten a Ponferrada, però si 200 quilòmetres de
gasoducte poder arribar a Ponferrada, també crec que podem
arribar a la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera d’Innovació Tecnològica i
Energia. Amb la seva intervenció queda substanciada aquesta
interpel·lació.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3407/00, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a ordenació de l'ús d'aparells de
generació elèctrica per part dels particulars.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que són les
proposicions no de llei. La primera d’elles és la proposició no
de llei 3407, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
ordenació de l’ús d’aparells de generació elèctrica per part dels
particulars. En nom del grup que l’ha presentada, el Grup Mixt,
intervé el Sr. Miquel Nadal, d’Unió Mallorquina.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no fa
gaire, i no per primera vegada, els particulars i els sectors
productius de la nostra societat patiren alteracions en el
subministrament d’energia elèctrica que feren augmentar
l’adquisició de petits grups electrògens amb els quals, i en cas
d’emergència, podien tractar de salvar els mobles, perquè els
responsables  de salvar-los no podien assegurar que els fets no
es produirien.

No volem recordar les situacions viscudes perquè el tema
ja va ser prou debatut durant la compareixença del Sr. Reus,
president de GESA, però sí que convé, amb la finalitat de fixar
els motius que impulsen la presentació de la nostra proposició
de llei, insistir en el fet que s’han de prendre mesures per
assegurar el subministrament energètic, sobretot elèctric, en
qualsevol situació i al millor preu possible, ja que per a
l’economia del país l’activitat comercial és essencial per a la
seva subsistència.

Sabem que hi ha presentat un pla director sectorial elèctric,
abans n’hem parlat. Sabem que s’han fet gestions en diferents
direccions, entre elles amb el País Valencià per sondejar la seva
predisposició a la instal·lació d’un gasoducte, i ens consta la
preocupació d’aquest govern, del nostre govern, del Govern de
les Illes per aquest tema. També ens consta que en determinats
sectors  s’ha obert el debat sobre si no seria convenient
instal·lar equips d’autoconsum o, fins i tot, d’entrar dins l’àmbit
de la cogeneració. La llei estatal, la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, de regulació del sector elèctric, parla en el seu
capítol segon, concretament a l’article 27, del règim especial de
producció elèctrica aplicable als autoproductors que utilitzin la
cogeneració o altres formes de producció d’electricitat
associades a activitats no elèctriques, sempre que suposin un
alt rendiment energètic. És evident que l’esperit de la llei fa
pensar més en aquelles indústries, com ara la incineració o els
forns de cocció d’elements de construcció, com per exemple les
teuleres, exemples reals que es donen a Mallorca, que tenint un
excés de calories procedents de la combustió d’alguns
carburants, utilitzen aquest excés per, mitjançant equips
adequats, produir electricitat que, com també determina la
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referida llei, ha de ser incorporada a la xarxa de subministrament
de manera obligatòria.

En aquests moments l’energia elèctrica que provinent de la
cogeneració s’incorpora a la xarxa és de 25 megavats, el que
suposa només un 2,3% del total necessari per al sistema
Mallorca-Menorca. Malgrat que l’esperit de la llei sembli limitar
el tipus d’activitats no dedicades a la producció elèctrica que
en produeixen com a resultat de la seva activitat, és evident que
hi entren les que, produint energia elèctrica per al seu
autoconsum, tenguin excedents susceptibles de ser
comercialitzats. Existeix, per tant, la possibilitat, i així s’està
plantejant als sectors a què feim referència, que qualsevol
indústria que vulgui assegurar el subministrament elèctric
perquè el sistema no l’hi asseguri, opti per adquirir algun equip
de producció elèctrica que sigui no només suficient sinó
excessiu per a les seves necessitats, i tractar d’amortitzar part
de les despeses ocasionades per la seva instal·lació i adquisició
mitjançant la comercialització dels excedents.

L’Administració no pot entrar a regular el lliure comerç dels
béns de consum com són els  grups electrògens domèstics. En
tot cas ha de procurar posar les mesures pertinents perquè no
sigui necessari que proliferin aquests aparells electrògens, amb
el seu impacte mediambiental, mitjançant una política que
garanteixi el subministrament i faci inútil la inversió en sistemes
d’emergència, i per tant temporals i de petita magnitud.

Un altre tema és el de les instal·lacions electrògenes de
major producció i destinades de manera permanent a
l’autoconsum, amb possibilitat de ser una font d’energia a
incorporar al sistema elèctric de les Illes Balears. De fet, l’avanç
de l’autoconsum en el sector elèctric presenta alguns
avantatges que no es poden obviar, com són l’adequació de la
demanda a la producció evitant grans instal·lacions d’elevat
impacte ambiental, la possibilitat de subministrament sense
haver de preveure grans torres ni grans cablejats i el d’obrir un
nou horitzó dins el món empresarials, és a dir, dins el món
laboral.

Davant aquests avantatges sens dubte pot resultar
totalment negatiu que no es regulin adequadament aspectes
tècnics que han de reunir les plantes d’autoconsum,
especialment els efectes sobre el medi ambient. Sense oblidar
que una de les  condicions necessàries per poder entrar dins la
xarxa del sistema elèctric és el compromís de producció
permanent i a un cost determinat, donada la singularitat del
nostre territori, la cogeneració seria fins i tot una opció a
fomentar mitjançant una línia de subvencions o de crèdits
subvencionats, sempre que reglamentàriament es determinin
d’una manera clara quins tipus de generadors es poden adquirir
amb ells, discriminant positivament els de menor índex de
contaminació, com per exemple fums, emissions, renous o
impacte. Vull aclarir que la nostra proposta no es limita als
generadors que consumeixen el que es denominen carburants
fòssils, sinó que també preveu la provisió d’equips basats en
energies renovables que han de ser susceptibles  d’instal·lació
i, per tant, han de ser susceptibles de subvenció.

És en aquest context que el Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina presenta la proposició no de llei que votarem, en
el sentit d’instar el Govern de les Illes Balears perquè, d’acord
amb les seves competències i només d’acord amb les seves
competències, que estan regulades a l’article 27 al qual abans
he fet referència, elabori, en un termini d’un any, una llei de
regulació de la cogeneració que inclogui, entre altres aspectes,
els  criteris tècnics de les instal·lacions i estableixi una línia
d’ajudes econòmiques per tal d’incentivar la cogeneració
elèctrica i tèrmica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal en nom del Grup Mixt, Unió
Mallorquina.

Per fixar posició, grups que vulguin intervenir? Sr. Ramon,
en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Continuam amb temes
energètics; aquest ple d’avui hi ha hagut aquesta coincidència
que no és dolenta perquè és un problema realment important.
Vull anunciar des del nostre grup el suport a aquesta iniciativa
i, en tot cas, fer algunes consideracions. 

En relació als grups electrògens particulars pensam que en
principi no és una..., vull dir que els petits grups electrògens no
són una solució que sigui satisfactòria, que sigui recomanable,
perquè normalment produeixen una gran contaminació, i
normalment no tenen unes condicions tècniques que no solen
ser les més correctes. Però el que es proposa com a proposta
d’acord concret, que és bàsicament el tema de la cogeneració,
pensam que és una proposta prou interessant i que -com ha dit
el portaveu que l’ha presentada- no es tractaria només
d’aquelles produccions amb combustible fòssil, sinó una
qüestió que s’ha de promoure decididament és tot el que faci
referència a les energies alternatives i realment en aquests
moments, ja que des del Govern central s’ha regulat el que fa
referència a la incorporació a xarxa d’instal·lacions d’energia
solar, és un camí que s’hauria de seguir, i hauríem de treballar
tant en el que es tracta d’energia solar o fotovoltaica, com
també de producció de calor, d’aigua calenta sanitària.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. El Sr. Diéguez, en nom... Ah, el Sr. Bosco
Gomila, en nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista. Per això els
deman que em demanin la paraula, per poder ordenar els grups.
Té la paraula.
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EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Em semblava que m’havia vist quan
també l’ha demanada el Sr. Miquel Ramon. De totes maneres el
que sí que volem manifestar és el suport a aquesta iniciativa,
que sembla que podria formar part d’una moció subsegüent a
la interpel·lació que abans ha fet el Grup Parlamentari Popular,
que podria ser una de les propostes d’aquesta moció.

El que volem dir és que des del PSM ho veim molt més no
tant per preveure fallades que pugui tenir el sistema elèctric de
les Illes Balears, sinó com una mesura per estalviar i per
contaminar menys, sobretot quan parlam de cogeneració amb
energies no contaminants. Per tant creim que el Govern
s’impliqui en aquesta qüestió perquè si passejam per algun país
europeu veim que amb molt manco hores de sol que les que
tenim a les Illes Balears tenen els sostres plens de plaques
solars; en canvi, si passejam per les Illes Balears veim que
aquestes  instal·lacions existeixen o hi són molt poc, i són
instal·lacions que ajuden a estalviar, ja que sobretot a grans
consumidors, com puguin ser instal·lacions esportives o
instal·lacions socials o culturals, ens podrien ajudar a fer un
estalvi energètic important i sobretot evitar un consum de
doblers que es podrien destinar a altres qüestions. 

El problema d’açò és que la primera inversió, la inversió
inicial, és la més costosa i és quan les administracions o els
particulars necessiten l’ajut de l’Administració per poder crear
aquestes  instal·lacions, ja que la primera inversió és molt
costosa malgrat després es pugui anar amortitzant al llarg dels
anys. Per açò creim important que el Govern s’impliqui, faci
aquesta normativa i, sobretot, creï línies d’ajut per fomentar,
nosaltres creim que s’haurien de prioritzar no tant els grups
electrògens que puguin funcionar amb gas o amb gasoil, sinó
fomentar aquesta cogeneració d’energia, ja sigui tèrmica, ja
sigui elèctrica, amb energies no contaminants com pugui ser el
sol.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila en nom del Grup PSM-
Entesa Nacionalista. En nom del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Antonio Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, para
anunciar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley,
puesto que en realidad lo que hace es convertir la necesidad en
virtud, y es que los grupos electrógenos o, mejor, la
cogeneración de energía, ha sido una triste necesidad en los
últimos tiempos, ya que la situación del suministro eléctrico a
cargo de la compañía monopolística en nuestra comunidad
autónoma ha sufrido fallos continuos, con graves
consecuencias  para la actividad económica, y también con
consecuencias  gravísimas para nuestro prestigio como destino
turístico de primer orden, y cuando falla el sistema como ha
fallado, los ciudadanos buscan soluciones fuera de él.

Todo ello ha traído consigo que los ciudadanos y las
empresas hayan buscado soluciones a sus necesidades fuera
del sistema monopolístico que nos ha traído el Sr. Aznar López,
y muchas grandes empresas están intentando disponer de sus
sistemas propios de generación de energía, la igual que muchas
familias están buscando sus sistemas propios de generación
prescindiendo de GESA caso fortuito. Por ello resulta
conveniente que todo ese sector productivo de energía que se
está desarrollando al margen de la entidad Gesa se regule en lo
que sea competencia del Govern de les Illes Balears, y eso es lo
que pretende esa proposición no de ley y por eso le daremos
nuestro voto favorable.

No obstante hemos de reconocer que hay problemas que
asfixian a la cogeneración eléctrica, cuya solución no está en la
mano del Govern de les Illes Balears, y me refiero sobre todo a
aquellos aspectos de carácter administrativo y tributario que,
superados los problemas técnicos a los que especialmente se
refiere esta proposición, pueden impedir el buen
funcionamiento de las iniciativas que tengan empresas y
familias, concretamente las obligaciones fiscales y los trámites
administrativos para su cumplimiento, que trae consigo la
facturación de energía sobrante del autoconsumo a Gesa, caso
fortuito. Especialmente para las familias puede resultar que
vender la energía sobrante a Gesa resulte más caro incluso que
desperdiciarla y no venderla, puesto que para poderla vender
tienen que estar dados de alta del Impuesto de Actividades
Económicas, tienen que cumplir unas obligaciones tributarias,
una presentación de impuestos, etcétera, que a veces podría
resultar que si no está perfectamente regulado el sector en este
sentido, pues supone muchos problemas.

Pese a todo, ya digo, este grupo parlamentario considera
que es oportuno que el Govern de les Illes Balears regule el
sector en cuanto es de competencia. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista. En
nom del Grup Parlamentari Popular el diputat Sr. Huguet Sintes
té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Nadal, és ben cert que tal com vostè ho ha
formulat, aquesta és una proposició no de llei jo diria que
seriosa, ben igual que ho ha estat el debat que hem tingut
abans. No faré la mateixa qualificació d’algunes de les
intervencions que hi ha hagut entre la seva intervenció i la
meva. Però, passant per alt aquestes circumstàncies de broma,
jo li vull demanar, Sr. Nadal, si vostè a l’hora de redactar açò ha
tingut en compte, que ho haguera pogut tenir en compte,
perquè jo crec que la comunicació entre el seu grup, encara que
no formi part del Govern, sí que dona part al Govern, amb la
Conselleria d’Innovació tecnològica i Energia respecte de la
redacció del Pla Director Sectorial. Li vull recordar l’article 16 de
la proposta de normes d’aquest pla que acabam de debatre
abans, on diu en la primera de les seves frases, article 16,
cogeneració: “s’assumeix que els objectius de cogeneració,
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expressats a la memòria del Pla, només són assumibles amb la
disponibilitat de gas natural. Es fomentaran, si més no, les
tecnologies de cogeneració amb els combustibles líquids i
gasosos disponibles  en cada moment perquè contribueixen a
l’eficiència energètica. No obstant això, en la seva implantació
real tindran les limitacions que imposi l’òrgan administratiu”,
etcètera. És a dir, la pròpia planificació energètica, la normativa
que la regula ja reconeix, fins i tot quan tinguem gas natural, les
limitacions de l’aportació a l’eficiència que hi veurà en aquest
sistema. 

La producció en règim especial que vostè ha citat, de la Llei
del sector elèctric, regulada efectivament, vostè ho ha dit,
l’article 27 fins al 31, va tenir, i supòs que vostè ho sap bé, un
desenvolupament amb el decret 2818, de 23 de desembre de
l’any 98; però és que fa deu dies, no arriba, 29 de setembre del
2000, s’ha regulat des de Madrid la utilització..., vaja, les
condicions tècniques i administratives de connexió
d’instal·lacions solars fotovoltaiques a la xarxa elèctrica, les
condicions de contractació amb l’empresa elèctrica, de l’energia
produïda, la celebració del contracte, la posada en marxa de la
connexió, les obligacions del titular, les limitacions, etcètera. És
a dir, Sr. Nadal, que no tinguem gas, que per tant..., i a més vull
assenyalar i recordar a tothom que la producció des de la Llei
i també des del Decret, la producció en règim especial, és a dir
la cogeneració, té dos afavoriments des de la Llei i des de la
regulació dels decrets; és a dir, tant té preferència amb el
despatx com té també sobre el preu de la tarifa una prima. És a
dir, està primat.

Per tant, hi ha ja un sistema d’afavoriment en general,
sobretot aquí on tenen gas, però a les Balears el que està ben
clar és que no tenim cap interès en açò. Aquest és el Govern
que ha agafat, i les 150.000 tones any de residus que no
s’utilitzen per generar energia, els planifica dur a un abocador,
i els duu a un abocador, Sr. Nadal, en aquesta comunitat, que
no tenim gas per fer cogeneració.

I un altre aspecte que no m’agrada és l’aspecte, amb la
manera en què ho ha redactat i hi ho ha explicat, de donar la
sensació que la garantia del sistema elèctric quant a
subministrar qualitat i quantitat d’electricitat, no té solidesa en
aquestes  illes. I és ben cert que a l’estiu hi ha hagut fallides,
però açò no se soluciona fent cogeneració amb derivats del
petroli. Açò se soluciona exigint a l’Administració la garantia
de la Llei a través de la lliure competència de les empreses.

Crec, Sr. Nadal, en resum, que no és el moment de demanar
al Govern que faci una llei. A més vostè sap, com a portaveu
d’Unió Mallorquina, que quan a Unió Mallorquina li interessa
una llei, i pos per cas la de consells insulars, la d’ordenació del
territori, la de transferències, vostès no vénen a aquest
parlament amb una proposició no de llei. Vostès no sé com ho
fan, però se’n van a una altra banda. Per què és, Sr. Nadal, que
ve ara amb una proposició no de llei a demanar una llei al
Govern, que no està al pacte i que a més és molt difícil que
pugui aconseguir res per als ciutadans. Moltes gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet Sintes, en nom del Grup Parlamentari
Popular. Per contradiccions té la paraula el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Abans de tot, agrair al Sr. Ramon,
d’Esquerra Unida i Ecologista, el seu suport; dir-li que estam
d’acord i que la nostra proposta no anava referida als grups
electrògens, sinó a la cogestió; i que la gent utilitza els grups
electrògens quan es veu forçada per la situació, com ha passat
no fa gaire.

Sr. Gomila, també agrair-li el seu comentari davant
l’oportunitat de la nostra proposició, que va ser presentada a
aquest parlament dia 13 de setembre, i que després per ventura
serà pertinent la data en què es va presentar quan contesti al Sr.
Huguet.

Nosaltres pensam que són dues coses distintes aportar
energia renovable a la xarxa, als grans centres, grans
consumidors, i una altra és evitar les situacions que s’han
vengut produint, i jo no m’he referit més que a les que han
vengut produint-se fa poc; i és ver, els grans consumidors,
puguin ser poliesportius, puguin ser grans hospitals, puguin
ser grans instal·lacions, poden tenir gràcies a la cogeneració un
estalvi d’energia, un estalvi en el cost, i si bé és ver que s’ha de
fer una gran inversió per crear aquestes fonts de generació
elèctrica, amb l’excedent que tenen poden recuperar part
d’aquesta inversió, i nosaltres instam el Govern que dins les
possibilitats pressupostàries  prevegi un sistema d’ajudes per
als  empresaris que siguin valents i vulguin assumir aquesta
situació, i amb això contestaria un poc el Sr. Diéguez, que també
li agraesc la seva opinió, però dir-li que jo crec que el sistema
de cogeneració no està pensat per al petit usuari que té una
placa solar a ca seva. És ver, per al petit usuari que té una placa
solar, no li sortiria mai a compte, amb les obligacions de tot
tipus, administratives, que hauria de fer per a la venta d’aquest
excedent. Aquí estam parlant de grans productors, d’empreses
que siguin grans consumidors, i que la cogeneració pugui ser
una alternativa.

Sr. Huguet, jo l’altre dia vaig escoltar el Sr. Rotger en
aquesta mateixa tribuna, i em deia: “ens ho hem de fer mirar,
perquè vostès i nosaltres no estam mai d’acord”. Doncs miri,
amb una proposició no de llei, que presenta Unió Mallorquina
a aquesta cambra, una proposició no de llei que aplica una llei
que el seu partit ha fet a Madrid, una proposició no de llei que
es va presentar dia 13 de setembre en aquesta cambra, quan
vostès dia 28, o el seu Govern de Madrid, fa quasi el mateix que
nosaltres. Nosaltres no ho sabíem, però es veu que anam pel
bon camí, una proposició no de llei que només insta aquest
govern a redactar una llei, una cosa en què vostès haguessin
pogut quedar bé, callant; només callant ja quedaven bé. Doncs
no, vostè s’encarrega de destacar les diferències. Després, que
el Sr. Rotger no s’ho demani; són vostès els que tot el dia van
cercant les diferències. Nosaltres estam centrats, nosaltres
estam enmig; són vostès els que s’allunyen de nosaltres.
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M’estranya que el seu govern, que ha aprovat...., el Govern
de Madrid, el seu no, el nostre Govern, perquè és el Govern de
tots, és el Govern del Partit Popular, segurament no totes les
idees que tenen són assenyades, però és el Govern de tots; en
aquest tema, que pareix que va per bon camí, li serveixi a vostè
en el que tenim coincidències uns i altres per cercar diferències.
Dir-li que el Pla que ha presentat al Govern, que nosaltres
donarem suport, i que estam d’acord, i que per ventura
intentarem millorar, es va presentar a aquesta cambra i a
exposició pública dia 28 de setembre, i la nostra proposició, la
nostra humil proposició, es va presentar més de 20 dies abans.

I res més, dir-li que s’ho repensi, i que doni suport a aquesta
iniciativa, perquè és una bona iniciativa per als ciutadans
d’aquestes illes. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal, en nom del Grup d’Unió
Mallorquina.

Substanciat el debat, procediríem a la votació. Deman als
senyors i senyores diputats i diputades  que votin a favor de la
proposició no de llei que es posin drets, per favor. Moltes
gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, posin-se
drets, per favor. Moltes gràcies.

Cap abstenció.

Resultat de la votació: Vots a favor, 31; vots en contra, 26.
En conseqüència, queda aprovada la proposició no de llei 3407,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a ordenació de
l’ús d’aparell de generació elèctrica per part dels particulars.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 3648/00, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació de les dates de les
rebaixes del comerç minorista.

Passam a la següent proposició no de llei, la 3648,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
de les dates de les rebaixes del comerç minorista. Per defensar
la proposició té la paraula el diputat Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Partit
Popular presentam avui aquesta proposició no de llei a arrel
d’aquesta forta polèmica que s’ha suscitat dins el sector
comerç, i de les reiterades queixes dels consumidors pel que fa
a la modificació de les dates de les rebaixes. Pensam, idò, que
la mesura adoptada per la Conselleria ha estat desafortunada,
que ha estat una mesura equivocada, que ha suposat greus
perjudicis al comerç minorista, i que també els consumidors no
s’han pogut beneficiar de les rebaixes com els altres anys.

Creim que s’ha de ser molt més rigorós a l’hora de prendre
decisions, i no fer-ho amb caràcter experimental. Miri, Sr.
Sampol, la Conselleria de Comerç no és cap jugueta, encara que
per vostè hagi pogut ser com un regal de reis. Vostè va prendre
una decisió poc meditada, poc estudiada, impulsiva, sense
analitzar les conseqüències o els rebots que es podien produir.
La seva decisió, Sr. Sampol, d’iniciar les rebaixes dia 26 de
juliol, va ser amb caràcter experimental, una decisió demanant
a veure què passa. Així vostè ens ho va explicar en comissió,
Diari de sessions, a la Comissió d’Economia de dia 18 de maig
de l’any 2000, a arrel de la pregunta formulada pel diputat del
Partit Popular, el Sr. Guillem Camps, vostè deia, Sr. Sampol:
“Aquesta és una decisió que haurà de ser analitzada. Què vull
dir amb això?” -deia vostè- “Que després d’aquest període de
rebaixes obrirem un període de consultes, tornarem a promoure
un debat, escoltarem tots els sectors implicats, per l’any que ve
ja prendre una decisió definitiva”, és a dir, es va prendre una
decisió per veure què passava, una decisió sense analitzar les
conseqüències, i així ens ha anat, el mal ja està fet.

Crec, Sr. Sampol, que primer s’ha d’estudiar la problemàtica,
i abans de decidir s’ha d’estudiar la proposta, analitzar les
possibles  conseqüències, valorant també el que seran els
resultats prevists, i vostès això ho han fet al revés.

Però anem a veure en què s’ha basat vostè i la seva
conselleria per modificar aquesta data de rebaixes. Què pretén?
Què vol aconseguir? Què és el que el du a modificar el calendari
de rebaixes, a prendre en definitiva aquesta decisió tan
meditada i tan contrastada? Jo vos ho diré, i amb  paraules del
Sr. Conseller, i em remetré també al Diari de sessions quan el Sr.
Conseller deia que “al mes de juliol no és recomanable ja oferir
rebaixes a una població turística. Crec que hem d’aprofitar que
tenim molts de turistes per rendibilitzar econòmicament el sector
comerç”. Gran decisió, Sr. Sampol. I els consumidors, s’han
tingut en compte els  consumidors? No. Només s’ha pensat en
uns visitants, els  turistes, com a possibles compradors. Sàvia
decisió! Això és desconèixer totalment el mercat, és desconèixer
la realitat. El conseller de Turisme li haurà d’explicar quin és el
perfil del turista que ens visita, i el que suposen les seves
despeses  en aquests articles dins el conjunt de la despesa
turística, i el que representa també aquesta despesa turística en
relació a la totalitat de les vendes, és a dir, en definitiva la seva
importància; perquè és sabut, és conegut quasi per tothom que
el turista que ens visita no és consumidor o comprador
d’aquests articles, i molt manco a preu normal de mercat, quan
a més se sap que Palma, després de París, possiblement és la
ciutat més cara d’Europa, molt per davant de ciutats com
Madrid i Barcelona, si exceptuam, lògicament, els països
nòrdics, que a més aquests són països que emeten pocs
turistes a les nostres illes, pel seu nombre d’habitants
lògicament.

Miri, senyores i senyors diputats, Sr. Sampol, el comerç és
molt més complicat que tot això. Hi ha un mercat i hi ha unes
regles de joc, i si vostè introdueix un element nou en el mercat,
es pot convertir quasi amb tota seguretat en un element
distorsionador d’aquest mercat, la qual cosa fa que prèviament
s’ha d’analitzar totes les variables rellevants o més
significatives que intervenen en el mercat, i preveure la seva
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influència i saber en què afectarà. I vostès a això no ho han fet,
no han acotat aquestes variables quan han pres aquesta
decisió de modificar el període de rebaixes d’estiu. Ni les han
tengut tan sols en compte, com si es tractàs d’un mercat tancat,
on res no influeix. I ara donen la culpa, per amagar el seu fracàs,
als comerciants, que sent conscients d’aquesta nova situació,
han fet ús dels instruments que els permet la llei per
rendibilitzar els seus negocis, com són a títol d’exemple les
promocions. Però no, ara vostès diuen que això no ho havien
previst, i efectivament això vostès no ho havien previst. I diuen
ara que això es tracta de rebaixes encobertes. Idò pitjor, pitjor
perquè no han estat capaços vostès de fer complir la norma. Els
han desbordat perquè no ho havien previst. I ha anunciat ara
que modificarà la legislació que permet les promocions, i jo li
deman: modificarà, idò, el projecte de llei d’ordenació de
l’activitat comercial, que al seu article 40 ho regula? Vostès, que
tantes  vegades parlen de l’herència del Partit Popular, se’n
recordarà, Sr. Sampol, que en una ocasió li deia que a les
herències hi ha coses bones i dolentes, i que l’herència que
vostè rebia, la Conselleria de Comerç i Indústria, és una bona
herència, i que era millor que no culejàs massa. 

Però, quin ha estat el vertader motiu pel qual han retardat la
temporada de rebaixes, desmarcant-se del calendari i començant
tres setmanes més tard que la resta de l’Estat espanyol? Quin
ha estat el motiu? Aprofitar el turisme per rendibilitzar el sector?
No, aquest no ha estat el motiu, aquesta ha estat l’excusa. El
vertader motiu és que en aquests moments hi ha un sentiment
del petit comerç en contra de les grans superfícies, i vostè, Sr.
Sampol, impulsivament ha volgut rendibilitzar políticament
aquest sentiment, retardant les rebaixes d’estiu, sense tenir en
compte aquells factors que jo li deia abans que intervenen dins
el mercat, factors o variables rellevants, importants, com poden
ser a títol d’exemple els hàbits de compra, ja que hi ha
consumidors que compren en temporada de rebaixes i no ho fan
abans; o també la capacitat de compra, perquè a final de juliol
el consumidor ja havia gastat tota la paga de juny i la paga
doble d’estiu, per la qual cosa només li quedava per poder
dedicar a compres de rebaixes part de la mensualitat del mes
d’agost. Però és que endemés al mes d’agost, com molts de
vostès saben, com la gran majoria sap, molts dels compradors,
d’aquests potencials compradors, estan ja en vacacions, i en
vacacions la gent tampoc no sol anar de compres. I al mes de
setembre, el darrer mes de rebaixes, bona part dels consumidors
pensen més en les despeses que els suposarà el nou curs
escolar, roba per als al·lots, llibres..., que en comprar-se roba
d’estiu, quan a més la temporada ja és a prop d’acabar.

Però és que a més el comerç no s’ha beneficiat tampoc
aquest any de la publicitat que arribava des de la península de
les rebaixes a Balears, perquè ens hem sortit del calendari de tot
l’Estat espanyol. Vostès no han tengut en compte, senyors del
Govern, tots aquests factors. El seu afany protagonista, que per
ajudar uns han de prohibir als altres, els ha fet que tots en
sortim perdent, comerciants i consumidors. El comerciant sap
i decideix amb molta antelació les seves compres la temporada
d’estiu, i decideix també quins articles traurà rebaixats i de
quins articles mantendrà el preu, i voler intervenir aquí és fer
una passa enrera, és defensar una economia tancada, és anar
contra corrent. Però tendrem temps de profunditzar dins

aquests  temes quan discutirem el seu projecte de llei
d’ordenació de l’activitat comercial. 

Senyores i senyors diputats, per tot això, degut al gran
fracàs que han suposat les rebaixes d’aquest estiu, proposam
que el Govern modifiqui les dates de rebaixes del comerç, i les
situï a principis de juliol, això sí, d’acord amb els agents socials,
econòmics, i amb els consumidors. Gràcies, Sr. President.

(La Sra. Vicepresidenta segona substitueix el Sr. President
en la direcció del debat) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Grups que vulguin intervenir? En nom
del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta proposició no de llei que ens presenta el Grup Popular
avui crec que s’ha avançat en el temps. De vegades no està
malament que ens avancem en el temps, quan es poden
preveure coses, però en aquest cas resulta que aquesta
proposició ha vengut abans que hagués tengut temps el
Govern per fer una avaluació de totes les conseqüències que ha
tengut aquest avançament de les rebaixes durant el mes de
juliol. Efectivament el Govern té competències plenes per
regular els horaris comercials, i fent ús d’aquestes
competències, després de fer una anàlisi de la situació
comercial a les Balears, i vist que som una comunitat autònoma
diferent quant a costums i quant a teixit social dedicat al
comerç, va fer aquesta valoració i va considerar oportú que el
període de rebaixes que hi havia anteriorment fixat per un decret
anterior, resulta que no era l’adequat al teixit comercial que hi
ha actualment a les Illes Balears. 

Les Balears efectivament, Sr. Diputat, la tradició està molt
arrelada de cap al petit comerç. Les grans superfícies han
constituït una distorsió important en el teixit comercial, perquè
ha produït que molts dels petits comerços anassin
desapareixent, sobretot dels pobles i dels centres de les ciutats.
Hi ha d’haver un equilibri, evidentment, entre el que és petit
comerç i grans superfícies. Però també hi ha d’haver una certa
protecció de cara al petit comerciant, perquè si no, les
conseqüències  que això provocarà serà d’una increïble..., diríem
que les conseqüències econòmiques per a la societat, i sobretot
de cultura, de vida dins els centres dels pobles s’aniran
mancabant de cada vegada més.

Aquest decret, evidentment, es va fer de manera
experimental, perquè hi havia uns costums que venien d’anys
enrere, de començar les rebaixes d’estiu a principis de juliol.
Aquest costum, el primer any que es trastoca qualsevol tipus
d’hàbit evidentment no s’accepta de tot d’una, i no es pot
avaluar. Degut a aquest primer any, s’han de valorar les
conseqüències i el Govern així està disposat a fer-ho, després
de tenir les dades concretes, que encara actualment no es
tenen, de les conseqüències que haurà tengut aquest retard de
la temporada de rebaixes de la primera setmana de juliol a la
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darrera setmana de juliol, i allargada fins a setembre, després es
podran avaluar exactament quines conseqüències ha tengut.

Jo crec que el Sr. Oliver, quan estava parlant aquí en uns
termes bastant catastrofistes, ho feia simplement influït per uns
comentaris  i per unes dades que no estan contrastades a
damunt un paper, sinó que simplement eren comentaris de
carrer, i unes enquestes imaginàries que possiblement no
tenguin un suport científic o un suport real contrastat. Aquest
suport real contrastat el tendrà el Govern d’aquí a breu temps,
perquè s’han posat en marxa unes enquestes per saber la
realitat i per saber els resultats que hauran tengut. Després, a
partir d’aquí, és quan s’obrirà aquest debat entre tots els sector
afectats, comerciants i consumidors, i llavors és quan es
decidirà si a partir d’aquí s’ha de fer una modificació o no.
Sabem cert, Sr. Oliver, que el Govern no està en absolut tancat
a qualsevol tipus de modificació. Així ho farà, perquè així ho ha
anunciat. No és un govern que estigui d’esquena a la realitat
social i la realitat de la societat nostra, sinó que en base a
aquests estudis, en base a aquesta experiència que hi ha hagut
aquest primer any, actuarà en conseqüència, i creim que el que
vol fer el Govern és que els beneficis siguin per a tots, i que el
petit comerç no desapareixi, i que els consumidors també
estiguin molt ben atesos.

Per tant, jo crec que a partir d’aquí el nostre grup ha
d’anunciar el vot en contra a la seva proposició no de llei,
simplement perquè consideram que vostè està totalment,
absolutament mancat de dades, i confiam que el Govern les
tengui ben prest, i a partir d’aquí es pugui obrir aquest gran
debat i es pugui actuar en conseqüència de cara a un major
benefici per a tot el sector de comerciants i per a tot el sector de
consumidors. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. En nom del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Efectivament és pel Decret 75/2000, de 5 de maig, que
es fixen les dates de realització de les dues temporades de
rebaixes d’aquesta comunitat autònoma de les Illes Balears. El
canvi, en relació al Decret 70/97, es produeix en relació a les
dates de rebaixes d’estiu, que començaven el primer dilluns de
juliol, i és aquest el tema que ens ocupa en la proposició no de
llei que presenta el Grup Parlamentari Popular. La justificació
d’aquest canvi, ja s’ha dit que, com s’ha fet menció, es retarda
aquestes tres setmanes i es fixa finalment aquest quart dilluns
de juliol per a l’inici d’aquestes rebaixes d’estiu, es troba la
justificació, com deia, a la mateixa exposició de motius d’aquest
Decret 75/2000. Diu: “l’experiència pràctica ha aconsellat revisar
l’adequació de la data d’inici d’aquesta segona temporada
anual”. I continua dient: “un percentatge considerable de
comerciants estima convenient retardar aquest inici de la
temporada estiuenca de rebaixes”. Quin és el motiu? Se n’ha fet
menció, i s’ha exposat: Les Illes Balears, en una economia
terciaritzada pel turisme, no es poden desaprofitar aquests

períodes de major afluència de visitants i, per tant, de negoci,
al contrari del que succeeix a altres zones, on la gent se’n va de
vacances. Es recorda també a l’exposició de motius que el
costum de començar les rebaixes estiuenques també havia estat
al mes d’agost perquè el clima ho permet, i fins i tot durant el
mes de setembre. 

És veritat, Sr. Oliver, que aquest canvi ha estat objecte de
polèmica, és veritat, i el debat hi ha estat, ha estat al carrer i ha
estat als mitjans de comunicació. El Grup Parlamentari Socialista
votarà en contra d’aquesta proposició no de llei, perquè el Grup
Parlamentari Socialista no pot estar d’acord amb un mandat de
canvi al Govern de les Illes Balears que es formula abans i tot
de la finalització d’aquest període estiuenc de rebaixes.
Recordem que aquesta iniciativa entra en aquest parlament dia
20 de setembre, i just aquesta segona temporada de rebaixes
acaba dia 24.

Per tant, tampoc no es tenen encara els estudis pertinents
per fer-ne una valoració. És necessari poder comptar amb dades
fonamentades que permetin una avaluació dels resultats
obtinguts aquesta temporada, i a partir d’aquí, amb el diàleg i la
participació del sector, ajustar tot quant sigui necessari aquesta
regulació de les temporades anuals de rebaixes. L’objectiu és
compartit per tots, entenc, d’allò que millor convengui al sector.

Avui, senyores diputades, senyors diputats, Sr. Oliver, no
és aquest el debat que és al carrer; avui el debat que és al carrer
i que tots hem vist amb aquesta gran manifestació, està en
contra del decret de l’Aznar, el decret 6/2000. És aquest el debat
que avui hi ha al carrer i no el de rebaixes, aquest decret de
liberalització del comerç que incrementa els festius i les hores
setmanals.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Amer. Per contradiccions, sí, té la paraula el Sr.
Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, el que realment recriminam el
Partit Popular és el que han reconegut, que aquesta decisió es
feia amb caràcter experimental. És això que recriminam. El
Govern no ha de fer experiments; el Govern té prou mitjans i
possibilitats per analitzar el mercat, per estudiar tots els factors
que hi intervenen, per preveure el comportament d’aquest
mercat, i això em referesc, que no ho han fet, perquè vostès, el
Govern, varen prendre una decisió impulsiva per rendibilitzar
un moviment que hi ha en aquests moments, per això ho varen
fer i no per res més. 

I l’excusa que abans el costum era que es fes el mes
d’agost, miri, més em preocupa que aquest sigui un argument,
perquè el mercat evoluciona, el mercat no és avui com fa quinze
anys a causa del fet que les tècniques de venda estan
evolucionant, igual que està evolucionant el comerç. No hi ha
cap comerç que sigui avui com fa quinze anys; el que no ha
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evolucionat, el que no ha après les noves tècniques de venda,
aquest avui ja no existeix. Era això que nosaltres estàvem
recriminant.

Que no tenc dades? Escolti, la polèmica és al carrer. Basta
escoltar i basta veure. Enguany les rebaixes han estat un fracàs
perquè els comerciants han venut menys el mes de juliol i el
mes d’agost no han venut. Han perjudicat els comerciants
perquè no han tengut les vendes que tenien els altres anys, i
els  consumidors també, perquè molts de consumidors no han
trobat, quan s’han obert les rebaixes, el producte perquè molts
d’aquests  comerciants, com vostès saben i podem donar noms
i llinatges, han enviat els seus productes a la península perquè
aquí no els podien vendre. 

Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver en nom del Grup Popular.
Substanciat del debat, procediria la votació.

Deman a les senyores i als senyors diputats que votin a
favor de la proposició no de llei que es posin drets, per favor.
Moltes gràcies.

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

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en contra, 30.
En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei 3648,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
de les dates de rebaixa al comerç minorista.

IV.- Debat de l'esmena a la totalitat RGE núm. 3527/00,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, al Projecte de llei
RGE núm. 2776/00, d'ordenació territorial.

Passam al punt següent i darrer de l’ordre del dia, que és el
debat de l’esmena a la totalitat 3527, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, al Projecte de llei 2776, d’ordenació
territorial. Per defensar l’esmena té la paraula el Sr. González
Ortea en nom del Grup Popular.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sr.
Conseller de Obras Públicas, especialmente responsable de la
ley. Efectivamente el Gobierno presenta una nueva ley de
ordenación del territorio. 

Probablemente la primera cuestión que debe uno plantearse
es si efectivamente es necesario hacer una nueva ley de
ordenación del territorio. La Ley de ordenación del territorio de
Baleares, que es del año 87, yo creo que ha sido una ley
positiva, una ley buena, una ley a partir de la cual se han

podido desarrollar, ir desenvolviendo toda una serie de nuevas
legislaciones i de planeamientos que han permitido mantener
una estructura en materia de ordenación del territorio en
nuestras  islas que ha venido funcionando, con sus pros y sus
contras, como todas las cosas, pero que en definitiva, como
digo, ha supuesto un hilo argumental a lo largo de todos estos
años que nos ha permitido saber por lo menos el terreno que
pisábamos y ver en el horizonte las cosas que había que hacer.

Este gobierno ha roto con ese criterio y presenta en el
Parlamento este proyecto de ley que, como digo, es de una
nueva, absolutamente nueva, ley de ordenación del territorio.
Las razones que aduce, que curiosamente, por cierto, no están
en la exposición de motivos, sino en una memoria justificativa
que acompaña al proyecto, son dos. La primera és la necesidad
de dotar de mayor número de competencias a los consejos
insulares toda vez que se está en el proceso de traspaso, que
se hace simultáneamente con esta nueva ley, de competencias
en materia de ordenación del territorio a esos consejos. La
segunda es la gran actividad económica que se ha venido
desarrollando sobre el territorio de Baleares en estos últimos
trece años. 

La primera razón nos parece de más peso. Efectivamente el
traspaso de competencias en ordenación de territorio a los
consejos insulares parece justificar, cuando menos, una
revisión de la Ley de ordenación del territorio, pese a que en
esa ley las piezas maestras por debajo de las Directrices, los
planes territoriales parciales, son planes que ya se permite en
la ley que lo hagan los consells y que, de hecho, ha servido la
ley vigente hasta ahora para que las cosas sean así. En este
momento es el Consell de Ibiza y Formentera, creo que fue el
primero, el Consell de Menorca el segundo; que me perdonen
si ha sido al revés, creo que efectivamente, y la Sra. Barceló me
lo apunta, fue primero el Consell de Menorca, después el de
Ibiza y Formentera y finalmente el de Mallorca, los que
adoptaron el criterio de poner en marcha sus respectivos
planeamientos territoriales. No ha habido, por consiguiente,
para eso ningún problema, absolutamente ningún problema en
cuanto a la aplicación de la vigente ley.

Sí es cierto que probablemente se requeriría que se sufriera,
como digo, un retoque en el proyecto actual. Es verdad también
que los planes directores sectoriales están contemplados en la
vigente ley como unos planes que debe realizar y debe ejecutar
el Gobierno, y no está previsto que lo hicieran los consejos
insulares. Sin embargo nada tampoco se opone a que la actual
ley de ordenación del territorio sufriera una modificación,
efectivamente puntual, en ese aspecto que permitiera que
aquellos planes directores sectoriales que se contemplan en la
Ley de traspaso como competencia propia de cada isla, que
efectivamente eso se pudiera hacer dentro, como digo, de la
vigente ley de ordenación del territorio.

Por consiguiente no parece que esta primera razón, con ser
efectivamente la de más peso, la de traspaso de competencias
a los consells, obligue a hacer una nueva ley. Parece que en
todo caso, insisto, baste con una reconsideración, con una
remodelación de la ley actual, lo cual, por otro lado, tiene
muchas ventajas. Tiene las ventajas a que antes aludía, de que
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continúa un hilo conductor en materia de ordenación del
territorio que viene ya de muy atrás, y en el que han colaborado
y en el que se han desarrollado cosas no solamente en función
de unos gobiernos que han sido del Partido Popular, sino
también en función de unos deseos de esta cámara en la cual
han participado todos, absolutamente todos los partidos
políticos. No digo que todas las determinaciones se hayan
hecho por unanimidad, pero sí sostengo que gran parte de la
legislación y del planeamiento que se desarrolló a partir de esta
ley de ordenación del año 87, sí se desarrolló con el consenso
general y con el apoyo, como digo, de todos los partidos. 

Tiene una ventaja evidente, desde el punto de vista de la
seguridad jurídica y del conocimiento de las personas, técnicos
y políticos de municipios, de consells y del propio gobierno,
que conocen el mecanismo y el funcionamiento, tiene una
ventaja evidente el mantener la ley existente, insisto que
retocada en aquello que sea necesario. Por poner un ejemplo
muy claro de un tema que a mi me parece absolutamente
innecesario es cambiar una denominación que tiene trece años
de historia ya, que son los planes territoriales parciales, por la
denominación de planes territoriales insulares; no aporta nada,
no aporta absolutamente nada por cuanto las propias
directrices ya contemplan que el plan territorial parcial se refiere
al plan con un ámbito de una isla o, en el caso de Ibiza y
Formentera, de dos, y por consiguiente no vemos que aporte
nada el tema insular. Es una cuestión anecdótica, pero yo creo
que pone muy de relieve y deja perfectamente clara la idea que
quiero tener aquí: es mucho mejor, a todos los efectos de los
ciudadanos en general y de los técnicos, insisto, y políticos
que después tienen que aplicar la legislación de ordenación del
territorio, parece mucho más lógico mantener ese mismo hilo
conductor.

La segunda razón que se da para la modificación de la ley,
las grandes alteraciones en materia económica que ha habido
a lo largo de estos trece años, sinceramente no la vemos como
una razón de peso, no nos lo parece. La Ley de ordenación del
territorio, insisto, vigente, permite y ha permitido el desarrollo
de unas directrices que se aprueban el año pasado por esta
cámara; ha permitido o permite también que se contraten y se
vayan a desarrollar los planes territoriales parciales, y ha
permitido que se desarrollen un gran número de planes
directores sectoriales, y que esos planes directores sectoriales,
un gobierno con otras sensibilidades o con otros criterios,
ahora los puedan modificar a su gusto. De manera que por
consiguiente no parece tampoco que sea la actividad
económica la justificación de esta modificación de la ley.
Nosotros somos más partidarios de mantener la ley del 87 con
aquellas modificaciones y aquellos retoques, insisto, que sean
necesarios.

Sin embargo hay un aspecto muy importante en esta nueva
ley de ordenación del territorio, un aspecto al que la exposición
de motivos me parece que le dedica una sola linea y a la que,
cuando el Consejo de Gobierno aprueba este proyecto y decide
remitirlo aquí y en declaraciones posteriores, un tema al que
nunca alude y que sin embargo a mi juicio es un tema vital y
fundamental, un tema que ya no es tan discutible o entra dentro
de lo discutible como esta otra primera parte de la que hablaba,

de si es necesario hacer un nuevo texto o basta con reformar el
existente. Hay un tema que para nosotros es definitivo: es el
tema de la supresión de los planes de medio natural, una
supresión que se mete de rondón y que, como digo,
prácticamente ni en la exposición de motivos, ni en la memoria
justificativa, ni en las declaraciones posteriores del Gobierno,
se hace casi alusión a ello.

La cosa parece de menor cuantía. Creo que es una
exposición de motivos, como digo, en esa linea, en la que
simplemente se despacha diciendo que se suprimen los planes
de ordenación del medio natural y se remite a la legislación
especial. Pero vamos a ver qué significa eso. Más o menos eso
significa lo siguiente. La Ley de espacios naturales de esta
comunidad prevé que un 43 o 44% del territorio de las Baleares
se considera espacio natural, bien área natural de especial
interés, bien área rural de interés paisajístico. Todos esos
espacios se prevé en la Ley de espacios naturales que serán
ordenados y se elaborará un instrumento de gestión de esos
espacios que será un plan de medio natural. También prevé
planes especiales de la Ley del suelo, pero a efectos,
lógicamente, de aquellos espacios de pequeñísima entidad que
no admiten un plan de medio natural. 

Las Directrices de Ordenación del Territorio remachan el
clavo, las directrices aprobadas aquí el año pasado y que son
ley, insisten en la necesidad de hacer planes de medio natural
en todos los espacios naturales protegidos. Todos los que se
contemp lan en la ley y todos los que pudieran hacerse
después. Claro, con esta supresión que se hace en esta ley de
los planes de medio natural, ¿qué es lo que pasa?, ¿qué hay que
hacer para ese 40 y tantos por ciento del territorio de Baleares
que requiere planes de ordenación y sistemas de gestión?, la
legislación específica, y ¿cuál es la legislación específica?, la
legislación específica única que hay en este momento es la Ley
4/89, es la ley estatal, la ley del Estado de conservación de
espacios naturales, es decir, es aquella ley que permite y exige
que se hagan parques naturales o reservas naturales,
monumentos naturales también, creo, para que no me quede
nada. En definitiva, se convierte la situación actual del 40 y
tantos por ciento del territorio puede ser objeto de planes de
medio natural o de otros, a que el 44% del territorio de las Islas
Baleares en este momento, su ordenación y gestión de todos
estos espacios deba convertirse o deba realizarse por la ley de
parques naturales y reservas naturales.

Es decir, tenemos en esta comunidad un debate abierto
entre el Gobierno y la sociedad, un debate en el que los
propietarios, concretamente de la Serra de Tramuntana y de la
Serra de Llevant, o la inmensa mayoría de esos propietarios,
recelan, desconfían y no quieren que el Gobierno declare las
propiedades privadas de estas dos áreas, de estas dos grandes
áreas, en parques naturales. Y el Gobierno responde enviando
un proyecto de ley al Parlamento en el que no solamente la
Serra de Tramuntana y la Serra de Llevant, sino, como digo, el
40 y tantos por ciento del territorio de Baleares, deba ser
regulado por la ley de parques naturales.
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Nos preguntamos, algún partido, Unió Mallorquina, por
ejemplo, de la que recordamos que hizo el Sr. Borrás, un señor
encargado en el Consell Insular de Mallorca, del tema de la
ordenación del territorio y de los espacios naturales,
recordamos una rueda de prensa en la que era partidario, se
mostraba partidario, él y su partido, lógicamente, de que en la
Serra de Tramuntana y en la Serra de Llevant se emplearán
exclusivamente o se declararán exclusivamente parques
naturales, las fincas de propiedad pública, y aquéllas de
propiedad privada que quisieran sumarse. Nos preguntamos
qué dice ahora Unió Mallorquina ante un proyecto de ley que
envía a esa ley 4/89, a esa ley del Estado, envía, como digo,
toda la ordenación posible de los espacios de Baleares, de
todos los espacios protegidos, la encomienda a esa ley.

Nos preguntamos también, otros nacionalistas que siempre
nos están recordando, como partidos, la importancia de la
legislación y el peso que tiene la opinión de esta cámara y, en
definitiva, de las Baleares en algunos temas, qué tienen que
decir ahora cuando resulta que para ordenar nuestros espacios,
se olvida, no se olvida, se suprime una legislación hecha en
esta cámara, desarrollada en esta cámara en multitud de piezas,
insisto, normativas, leyes y planes, qué pasa ahora cuando
resulta que se tienen que ir a buscar lo que la legislación del
Estado dice, y que eso afecta, una vez más quiero insistir, a casi
la mitad del territorio de las Baleares.

Sólo por esa razón, sólo por esa razón, creo que queda
suficientemente justificada nuestra enmienda a la totalidad.
Quiero decir que, como no tengo gran confianza en que
partidos, aquí en esta tribuna y hace un momento, insisten en
las cosas  que nos acercan, vayan efectivamente a emprender
otro camino y a recomendar al Gobierno que no se deje llevar
por los criterios de los más radicales de los que forman parte del
pacto, como no tengo gran confianza en eso, sí hemos de decir
que hemos hecho una completa revisión de la modificación, de
la nueva ley de ordenación del territorio, buscando una
adecuación mayor a ese hilo conductor de lo que esta cámara,
insisto, no sólo los gobiernos del Partido Popular, sino de lo
que esta cámara ha venido haciendo en los últimos trece años
en materia de ordenación del territorio, y desde luego
manteniendo los planes de medio natural como los más
adecuados para la ordenación y la gestión de los espacios a
proteger dentro de las Islas.

Nada más, gracias Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea en nom del Grup Popular.
Sr. Conseller d’Ordenació del Territori i Obres Públiques, obre
un torn incidental.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS:

 Gràcies, senyor president. Senyores, senyors diputats,
senyor diputat. Efectivament, fa bé tenir poca esperança que se
li doni suport a aquesta esmena a la totalitat, si he demanat
aquest torn incidental és per defensar aquesta llei i evidentment

no compartesc les opinions que vostè ha expressat abans,
entén que no són ni discutibles jurídicament. De totes maneres,
crec que hem de començar, perquè si aquesta llei s’avança en
aquest moment, quan nosaltres pensàvem que aquí hi ha
d’haver una labor, això vol dir que la llei del 87 sigui dolenta,
simplement és que han passat 13 anys i, com vostè mateix a dit,
s’han fet coses, s’han fet unes directrius que obliguen a unes
adaptacions, llavors es hi ha una cosa que ens importa en
aquesta llei és que és necessària i obligatòria si volem enfrontar
d’una forma correcta la llei de transferències d’ordenació del
territori als consells insulars. No només una transferència
formal, sinó també que s’expressi la voluntat que l’actual
govern vol potenciar molt la figura dels consells insulars en
aquests temes.

Per tant, fins i tot les mateixes directrius quan defineixen el
que han de ser els plans territorials parcials, ja eliminen els
plans territorials a un nivell inferior a les Illes, per tant entenem
que ja podem, en aquesta llei, modificar i donar el sentit que
hagin de tenir els plans quant a ens insulars, no a possibles
plans que al principi, quan es va fer la llei, es preveia, però que
després  s’ha demostrat que no s’han pogut executar ni han
tengut una efectivitat.

De fet, no es deixa de mantenir l’estructura piramidal de la
llei del 87, quant que primer de tot hi ha les DOT, després el
planejament territorial sectorial i després el planejament
urbanístic. A més, a la legislació que vostè ha esmentat del 87
hi havia articles on duplicaven la possibilitat de qui havia de
ser l’organisme que havia d’aprovar, els plans territorials els
podien aprovar el govern i també els consells insulars, cosa
que després de les DOT es va rectificar i es va donar la potestat
el Govern. Evidentment aquí hi ha un canvi radical a la postura
quan consideram que han de ser els consells els que aprovin
els plans territorials. Per tant, mantenir una llei on hi ha articles
que parlen de duplicitat d’aprovacions i mantenir-la en el
temps, pens que no fa cap bé a aquest tècnics que vostè ha
esmentat i a la societat jurídica, mantenir estructures i articles
a unes lleis que van perdent vigència. Nosaltres pensem que és
millor enfrontar la modificació. A més també hi ha dubtes i
redaccions confuses a determinats punts, com és a l’article 9
amb la referència a la possibilitat de fer mesures cautelars, i
entenem que amb la nova llei tot açò s’aclareix.

De fet, com deia abans, la Lleu d’ordenació territorial és
l’esperó del conjunt de legislació en matèria d’urbanisme i
ordenació del territori que tendrà la seva continuació i
complementació en la Llei del sòl, ja començada a tramitar, i que
serà un compendi dels nombrosos textos legals que ha produït
la comunitat autònoma, amb l’objectiu d’aclarir la situació de
dispersió legislativa creada. El que pensam és que tant aquesta
llei com la futura llei del sòl, el que ha de fer és unificar-se en un
sol cos, en un text refós i anar eliminant la quantitat de textos
de tipus legal que fan referència a les normes d’ordenació del
territori i normes urbanístiques en aquesta comunitat autònoma.

Els trets més importants de la modificació, com ja hem dit, és
que se simplifica el contingut de les directrius d’ordenació
territorial i es reforça el seu caràcter suprainsular, amb
coherència amb aquest caràcter se li assignen les funcions de
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garantir el desenvolupament econòmic, el control de creixement
i localització de les grans infraestructures i equipaments.

Els plans territorials parcials es defineixen com a ens
territorials  insulars que es tramiten i aproven pels consells
insulars, s’amplia el seu abast com a instrument integral
d’ordenació del territori. I els plans directors sectorials, en
funció de les competències que es transfereixen als consells
insulars, tendran la competència els mateixos consells o bé
quedaran reservats al Govern. En concret, els plans directors
que ja es pretenen transferir que són el pla director de pedreres,
el pla director sectorial de residus sòlids de cada illa, el pla
director sectorial d’ordenació de l’oferta turística, pla director
sectorial d’equipaments comercials i pla director sectorial de
camp de golf.

La relació a la dependència de la llei anterior es manté en el
sentit  que les directrius d’ordenació territorial prevaldran
sempre sobre els plans territorials insulars i els plans directors
sectorials. Els plans territorials insulars i els plans directors
sectorials  tenen el mateix rang. La diferència és que els plans
directors sectorials  que elaborin i aprovin els consells insulars
han d’ajustar-se a més a allò que disposa el pla territorial insular
respectiu.

Un tema al qual vostè li dóna molta importància,
desapareixen els plans d’ordenació del medi natural, la seva
funció podrà ser feta pels plans especial de protecció regulats
per la llei del sòl i que, per tant, seran aprovats pels consells.
S’adapten els tràmits d’aprovació dels plans a la nova
estructura competencial inclosa en la llei de transferències en
matèria d’ordenació territorial. S’adapta el tràmit d’elaboració,
revisió dels distints instruments d’ordenació, a la nova
organització competencial i es crea una tramitació simplificada
per a les modificacions. Es completa la regulació de les normes
territorials  cautelars, prèvies a la redacció de qualsevol redacció
o modificació del pla territorial i s’introdueixen uns terminis
màxims de vigència, actualment inexistents, que fan referència
a la seguretat jurídica, que evitin que una norma cautelars
pugui convertir-se en indefinida, substituint d’aquesta manera
el mateix pla i ajustar en la seva vigència el termini suficient per
poder aprovar el pla corresponent, cinc anys per a les DOT i els
plans territorials insulars, i tres anys per als plans directors
sectorials.

Es regula (...) del plans urbanístics d’adaptació als
territorials  de forma flexible, de manera que modificacions
d’ordenació de medi ambient de millora de la qualitat urbana
siguin possibles sense necessitat de la prèvia adaptació dels
plans modificats urbanístics als territorials.

En definitiva, pens que aquesta llei millora, no li dic que la
llei del 87 fos dolenta i no hagi permès fer coses, per sí que en
aquest moment i donades les circumstàncies, obliga aquesta
modificació. De totes maneres, ja que vostè ha fet un incís, ha
dedicat tant de temps als plans del medi natural i fet tota
aquesta espècie de manifest de desprotecció, li he de dir que,
segons els nostres juristes que han estudiat la llei, s’ha
comprovat que els plans d’ordenació del medi natural es
dupliquen amb els plans especials. De fet, la mateixa Len parla

que les explotacions es podran desenvolupar per un dels dos
mitjans, és a dir que el fet de llevar-ne un no vol dir que
desprotegeixes o no puguis continuar modificant. De fet,
l’anterior govern no va desenvolupar cap pla de medi natural i
quan ho va intentar, ho va fer amb uns plans especials que, fins
i tot a Menorca hi va haver una sentència, el tribunal va donar
la raó en el sentit de dir que el govern no era competent per a
l’aprovació d’aquest plans especials. Per tant, entenc que
aquesta llei quant al que és protecció del territori no modifica
res en absolut, que permet tenir els mitjans adequats i que
siguin les institucions adequades les que facin aquest tipus de
proteccions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques i Ordenació
del Territori. Sr. González i Ortea, vol replicar?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, respecto del tema de los planes
directores territoriales, aunque es una cuestión de
nomenclatura, pero ya digo que sirve de ejemplo de cómo se
cambia el hilo conductor sin demasiada justificación, se dice
que quedan mejor los planes insulares, en todo caso, tendrá
usted que inventarse los bi-insulares, ¿no?, porque el de Ibiza
y Formentera será un plan bi-insular, el de Mallorca insular, y
el de Menorca insular. ¿Le parece a usted bien que mañana
venga otro gobierno u otro conseller que le substituya a usted
y que decida que hay que hacer una modificación de la ley,
para llamar pla bi-insular al de Ibiza y Formentera? Más o menos
es lo que ustedes hacen. Sinceramente, eso no me parece
razonable ni lógico, pero es una cuestión, ya digo de segundo
orden, mucho menos importante que las otras de las que hemos
hablado.

La aprobación de los planes, usted dice que se hace para
facilitar muchísimo las cosas a los consejos insulares, yo,
perdóneme que le diga, pero me temo que lo que va a hacer es
confundir las cosas mucho más. Usted fíjese que prevén unos
planes directores sectoriales y unos planes territoriales que se
aprueben por el pleno del consejo insular, con igualdad de
rango que otros planes directores sectoriales que va a aprobar
el Consejo de Gobierno. Supongo que el Consejo de Gobierno
los aprueba por decreto, ¿qué correspondencia jurídica tiene el
decreto aprobado por el Consejo de Gobierno con un acuerdo
de pleno del consejo insular respectivo?, ¿cómo se come eso?,
y fíjese que todo lo despacha usted en un artículo, en un
apartado de un artículo diciendo que, en todo caso, si hay
contradicciones entre una cosa y otra, cosa bastante lógica,
cosa bastante lógica que se puedan producir, porque
naturalmente ni los planes directores sectoriales pueden
limitarse a sectores estancos absolutamente, en la ordenación
del territorio todo está enlazado uno con otro y las divisiones
son más o menos artificiales, a veces artificiosas, efectivamente,
es muy fácil que haya conflicto, y en eso conflicto ¿qué es lo
que va a primar?, ya digo que usted se despacha en un
apartado diciendo que primará aquello que sea o que se refiera
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más especialmente al asunto en concreto, eso es dejar una
absoluta nebulosa.

Pero, por otro lado, ya que querían modificar esta ley, ya
que querían ustedes avanzar tanto, y ya que la razón es ese
insularismo que a ustedes les ha movido o motivado a hacerlo,
ya que en definitiva y con el insularismo buscan, supongo,
aproximar la ordenación del territorio a los ciudadanos que
tienen que vivir en ese territorio y desarrollar su actividad
económica y social en él, ¿por qué no lo han aproximado
ustedes  más todavía?, ¿por qué no han tomado alguna medida
verdaderamente valiente y nueva, 13 años después de la Ley de
ordenación del territorio, como por ejemplo dar competencias
a los ayuntamientos, y clarificar más las competencias de los
ayuntamientos, en vez de confundirlas? Eso se hubiera
aproximado más a los ciudadano, pero no hemos visto un solo
paso en ese sentido, ni un solo paso, Sr. Conseller.

Es una ley que evidentemente es una ley para mandar, una
ley para que la Administración tenga más poder. Eso se ve
desde el primer artículo, desde el primero hasta el último, eso es
así. Es una ley para hacer que la Administración, determinadas
administraciones, puedan tener más poder del que tenían con
la anterior ley. ¿Es eso realmente avanzar en la aproximación de
la ordenación del territorio a los ciudadanos? Déme usted un
solo ejemplo. Habrá que volver a salir, y aunque no podré ya
discutírselo, déme usted un solo ejemplo de esta ley en que se
avance de verdad en ese camino.

Texto refundido de legislación van a hacer ustedes, sí, lo
anuncian hace tiempo, como tantas otras cosas, y anuncian
ustedes  que van a hacer. Así que la legislación en materia de
ordenación del territorio es muy confusa, y como consecuencia
de que es tan confusa, que ustedes incluso están pensando en
hacer un texto refundido, se les ocurre en vez de coger la
legislación de ordenación del territorio, que sigue viva, porque
no me ha dado usted ninguna razón verdaderamente de peso
que justifique que está esta legislación como para echar a la
papelera y poner una nueva, toda esa legislación, que se
conoce perfectamente y que todos los que trabajan, los
profesionales y los menos profesionales que han venido
trabajando en esa legislación, usted la tira a la papelera. No me
parece el camino mejor.

Planes de medio natural, ¿qué me cuenta usted de los planes
especiales? No, la Ley de espacios naturales, y después
todavía lo remacha mucho más las Directrices de ordenación del
territorio, claro que permiten que en algún espacio se pueda
emplear un plan especial. Un plan especial de los contemplados
en la Ley del suelo, como usted sabe muy bien, es un plan que
no tiene nada que ver con lo que es un plan de desarrollo de un
medio natural. No prevé ni órganos de gestión, ni sistemas de
gestión, ni siquiera en absoluto defensa y ordenación de los
recursos naturales contenidos en ese territorio. Los planes
especiales de la Ley del suelo pueden servir, y por eso se
pusieron en la LEN, y después de alguna forma se mantienen
en las Directrices de ordenación del territorio para los espacios
naturales, que no tienen prácticamente ninguna relevancia,
espacios que por su escasísimo terreno no justifican ni un
órgano de gestión, ni la creación siquiera de un sistema

especial de gestión del espacio. Muchos ejemplos, aquí mismo
en Palma es Carnatge, por ejemplo, un espacio muy limitado,
muy pequeño, que además puede ser un espacio público que
no requiere mayor plan de medio natural ni plan de ninguna
otra naturaleza, con un plan especial de ordenación, tipo
urbanístico, basta y sobra. Eso es la razón por la que se
mantienen los planes especiales. Pero ¿va a ordenar usted la
Serra de Tramuntana o els Amunts de Ibiza, los va a ordenar
con un plan especial?¿Los va a ordenar usted o el consell
insular respectivo? ¿Y va a ordenar usted media Menorca con
un plan especial? Sr. Conseller, eso ni se lo cree usted, ni me lo
creo yo, ni se lo cree ninguno de los 59 diputados que hay
aquí, y de los miembros del Gobierno que están -que, por cierto,
no son muchos-, y echo de menos a la consellera de Medio
Ambiente, que creo que el debate le hubiera podido interesar.

De manera que no nos cuente usted eso, porque eso no es
así. Los planes de medio natural se suprimen porque en el
territorio de las Islas Baleares se quiere aplicar exclusivamente
la Ley 4/89, una ley que consagra con carácter general la
utilidad pública a efectos de expropiación de bienes y servicios,
y que consagra cosas que no son queridas por la propiedad de
Baleares, como reiteradamente han dicho y han manifestado,
como el derecho de tanteo y retracto sobre sus fincas. De
manera que ésa es la intención de este proyecto de ley, y el que
lo niegue, o el que se niegue a verlo, o no se ha leído muy bien
el proyecto de ley, o no conoce la marcha de la ordenación del
territorio en esta comunidad en los últimos 13 años, o no les
conoce a ustedes lo suficiente. Nosotros sí les conocemos.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d’Obres Públiques
i ordenació del territori, té la paraula per tancar la qüestió
incidental.

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

Gràcies, Sr. President. Voler d’una llei que intenta millorar,
que millora, voler fer veure que el que va és a una recerca d’una
disminució de la protecció del territori, és ja una perversió que
crec que és injustificable. De totes maneres, si vostè vol fer jocs
de paraules... Nosaltres entenem que els plans de medi natural
i els plans especials  són dues figures alternatives, fins i tot la
dels  plans especials permet entrar en més detall en
determinacions territorials. De totes maneres li diré que jo no he
ni de protegir Menorca, ni Mallorca, ni Eivissa, perquè per açò
hi ha els consells insulars, que amb els seus plans territorials
insulars les protegeixen. Per tant, crec que aquesta actuació, jo
entenc que és innecessària l’existència en aquest moment a la
nostra normativa dels plans de medi natural, però de totes
maneres li dic que també s’està redactant una llei del sòl que
preveurà tots els mecanismes adequats per a la tramitació,
aprovació, i tots els  elements que facin falta per dur a bon port
el territori d’aquestes illes.
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Ha dit aquí si hi haurà descoordinació, si un pla no
l’aprovarà el consell, que no se què. Precisament aquesta llei el
que intenta és crear els mecanismes i clarificar quins són els
mecanismes i jerarquies entre els distints plans. Està clar que
els  plans territorials sectorials que aprovin els consells s’han
d’adaptar als plans insulars, i que els plans que es pugui
reservar el Govern, que han de ser de caràcter suprainsular, amb
determinacions per la seva especificitat, no tant en funció del
seu territori, sinó per motius de tipus energètic, o de tipus
econòmic, aquests es tramitaran en un punt que també es
menciona a aquesta llei, que aquí no n’hem parlat, que és la
Comissió de política territorial, la coordinació de política
territorial, on ja se’ls dóna una presència, als tres consells, i per
tant els plans que es tramitin sempre passaran per aquesta
comissió, creant els mecanismes de coordinació, i per tant evitar
enfrontaments entre distintes institucions. 

Jo crec que si cada institució sap i no vol relacions de
poder, que vostè ha dit, que aquí cada vegada hi ha més poder
o menys poder, simplement el poder s’ha d’adjudicar a cada
organisme que li correspongui. Però després ja mesclar aquí si
donam transferències o poder als ajuntaments, els ajuntaments
tenen les seves competències en urbanisme, ja les tenen, crec
que si precisament en una cosa els ajuntaments d’aquest estat
tenen importància i competència és en tema d’urbanisme. El que
passa és que estam aquí parlant d’ordenació territorial, i en
l’ordenació territorial, pensam que precisament és un tema
fonamental, un dels seus temes més fonamentals és la
coordinació supramunicipal. Per tant, voler que els ajuntaments
entrin en processos supramunicipals em sembla un absurd, és
mesclar ous amb caragols en aquesta discussió, simplement és
allargar una discussió, entenem que per açò hi ha els plans
directors insulars. Vostè em dirà nom de pla director territorial,
o pla insular, que és el mateix, bé, a la millor sí, a la millor en
aquest cas. Però atès que vostès mateixos ja havien agafat una
línia que les pròpies DOT eliminen els plans territorials com a
plans inferiors al que seria l’illa, perquè entenen que a nivell
comarcal no té sentit el desenvolupament, i llavors ja les
pròpies DOT diuen que han de ser plans insulars, doncs bé, a
la llei ja s’especifica el nom. Que a vostè no li agrada? Doncs
bé, açò és sobre gustos, no crec que canviï el fons de la
qüestió.

En definitiva, jo pens que aquesta llei és una bona llei, que
és el primer pas per millorar, però no com una crítica al que hi ha
hagut en el 87, en el 80 o en el 50, simplement és que, després
d’uns anys, amb uns processos que hi ha hagut, i unes
tramitacions, i noves lleis que hi ha hagut, que també afecten
(...), com pot ser lleis de tipus turístics i altres lleis, que totes
afecten el territori, el fet que s’unifiqui en un sol cos jurídic tot
el que afecta l’ordenació tel territori i l’urbanisme a aquestes
Illes Balears pensam que és positiu, i açò beneficia precisament
els professionals i la gent que es dedica a aquest tema.

Per tant, pens que açò és una bona llei, i que no podem
acceptar en absolut l’esmena a la totalitat. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’ordenació de territori i Obres
Públiques.

Tancat el torn incidental procedeix, si algú vol usar-lo, un
torn a favor de l’esmena; si no, un torn en contra. Sr. Nadal en
nom del Grup Mixt, Unió Mallorquina.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
veritat és que no tenia preparada aquesta intervenció, però la
intervenció del Sr. González Ortea m’ha donat peu a aquesta, la
meva intervenció, per dir-li que nosaltres, Unió Mallorquina, no
donarem suport a la seva esmena a la totalitat a aquesta llei que
ha presentat el Govern de les Illes Balears, una llei que em
sembla correcta, que ha recollit la majoria de les
reivindicacions,-si no totes, perquè és ver qualcuna no l’ha
recollida- la major part de les reivindicacions que tenia Unió
Mallorquina, partit insularista, partit centrat, partit liberal, sobre
l’ordenació del territori. I la principal diferència, vostè que parla
d’acostar i allunyar, i allunyar i acostar, nosaltres que estam en
una posició centrada, la principal diferència és el tractament que
vostè vol donar al tema de la insularitat. Vostè pensa que amb
els  plans territorials parcials tal i com estan ara, que el pare
Comunitat Autònoma, el pare Govern Balear dóna permís al seu
fill Consell Insular, vigilant-lo perquè ell pugui veure com el
pare Govern fa un pla territorial només d’aquesta illa. Però qui
el contracta és el Consell de Govern, qui fa el plec de clàusules
i l’aprova és el Consell de Govern. Pot crear, com tenim
actualment, amb la bona voluntat que té aquest govern,
mecanismes de coordinació, poden estar en aquestes
comissions de seguiment el representant del consell de cada
illa; però el que aprova, el que fa les determinacions és el
Govern.

Nosaltres, des d’Unió Mallorquina, pensam que un dels
avantatges, virtualitats, virtuts d’aquesta nova llei és que
suposa una passa més en el reconeixement dels consells de
cada illa, no del Consell de Mallorca, del consell de cada illa, del
d’Eivissa i Formentera i del de Menorca, i els permet fer des de
la majoria d’edat, sense que hagin de menester una pàtria
potestat, sense que hagin de menester completar la seva
voluntat, els permet fer els  plans territorials insulars, que són
l’estrella de l’ordenació del territori d’aquestes illes, i que
aquesta llei recull. Per tant, la Llei del 87 no era una llei dolenta,
ara feim una passa més.

Plans directors sectorials, bé, la llei regula com s’han de
tramitar, i quina situació jeràrquica hauran d’ocupar els plans
directors sectorials dins la composició de tota l’ordenació del
territori, directrius d’ordenació del territori, plans territorials
insulars, i després plans directors sectorials, i seran les lleis
d’atribucions de competències, -vostè ja les coneix, perquè la
d’ordenació del territori ha entrat a la Comissió Tècnica
Interinsular- la que establirà quins plans corresponen al
Govern, i quin serà el seu procediment; i quins plans
corresponen als consells de cada illa, i quin serà el procediment
per a la seva aprovació.
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I el darrer punt que ha volgut treure aquí, perquè hi hagués
debat en aquesta cambra, i jo li agraesc: plans d’ordenació del
medi natural. És ver, jo mateix, com a diputat d’Unió
Mallorquina des d’aquesta mateixa tribuna he dit, i ara ho
continuu repetint, que per a Unió Mallorquina és millor
l’ordenació dels medis naturals amb plans d’ordenació del medi
natural, que són plans que la nostra llei d’espais naturals va
recollir i va crear. És ver, ho reconec. I com veurà, fins ara no
s’ha aprovat cap iniciativa en altre sentit. I vostè es demanarà:
i per què? Doncs vostè veurà, i esper que quan ho vegi, vostè
sigui valent i pugi a aquesta tribuna i, no sé, demani disculpes,
digui que s’ha equivocat, si no, ho faré jo; i veurà com hi haurà
una legislació de la comunitat autònoma d’ordenació del medi
natural, perquè és una de les reivindicacions, i la consellera
avui no present del Govern va manifestar l’opinió que havíem
de tenir una legislació pròpia en aquest sentit. Vostè ho veurà.
Vostè aquí l’únic que està fent és intentar fer demagògia i
plantejar coses que no sap, o que no pot saber ara en aquest
moment. Ho veurem, el temps ens ho dirà; si nosaltres ens hem
equivocat, doncs ens haurem equivocat, i ho reconeixerem.
Esper que vostè, si s’equivoca, també ho reconegui. Moltes
gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal, en nom d’Unió Mallorquina. El Sr.
Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la
paraula. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment pujam a aquesta
tribuna per dir que no donarem suport a l’esmena a la totalitat,
del Grup Parlamentari Popular, com supòs que era d’esperar. De
totes maneres jo voldria començar, perquè crec que és bastant
significatiu, amb el que diu aquesta esmena del PP en el seu
segon punt. Diu que l’aprovació del text remès pel Govern
significaria una fallida de tot el sistema establert, de tot un
conjunt normatiu que al llarg dels darrers 15 anys han regulat
l’ordenació del territori a les Illes Balears. Mirin, tal vegada
significa aquesta fallida. Jo més bé diria que constata la fallida
d’aquest sistema d’ordenació d’aquests darrers 15 anys dut a
terme pel Govern del Partit Popular, i que aquesta fallida en tota
l’ordenació territorial, amb totes crítiques, les mobilitzacions
que hi ha hagut contra la política territorial del Partit Popular,
pensam que ha set una de les coses fonamentals per les quals
ara vostès estan a l’oposició i no estan al Govern.

Per tant, efectivament hi ha hagut una fallida d’aquest
sistema. Ara bé, pareix ser que vostès, com el seu líder,
continuen desconcertats i encara no s’han adonat que s’ha de
fer una altra política territorial, perquè els ciutadans d’aquestes
illes ho demanen. I la fallida del sistema no és tant perquè la Llei
del 87 per a aquells moments fos dolenta. Era una llei bastant
paternalista en relació als consells insulars, però que bé, tal
vegada era possible llavors, al 87, el que passa és que en el
futur vostès en comptes de donar més poder als consells, el
que varen fer és encara retallar-lo més. Que vostès varen fer
també un sistema que deia que protegia un 40% del territori, 40
busques, diuen; el que passa és que cap organisme

internacional reconeix que aquesta protecció que vostès deien
fos efectivament protecció del territori. I vostès reclamen ara el
manteniment dels plans d’ordenació del medi natural. En
l’esmena en concret que han presentat, no en la de totalitat,
sinó en les parcials, ja diuen vostès “a pesar que això mai
s’hagués aplicat”, resulta que és la figura que toca en aquests
moments. Home, doncs si era una figura tan bona, tal vegada si
vostès l’haguessin aplicada, s’hauria pogut veure la utilitat. 

Però anem a veure, quines són les motivacions d’aquesta
llei, perquè es fa un projecte completament diferent. Nosaltres
pensam que es fa un projecte completament diferent perquè
toca avui en dia una llei insularista. Toca eliminar les cauteles
que hi ha per part del Govern de les Illes Balears sobre els
consells  insulars, i que sien els consells insulars els que
planifiquin d’una manera global el seu territori. Per això el
concepte no és una qüestió purament de nom. Si fos purament
de nom, també valdria la pena canviar-lo, perquè si ho aplicam
a tota una illa, no sé per què s’ha de dir “pla territorial parcial”,
però és que és introduir la voluntat que els consells puguin
ordenar territorialment el conjunt de l’illa, i d’aquesta manera
s’estableix el Pla Territorial Insular. De fet, vostès també en
alguna de les esmenes mantenen el concepte, quan diuen
“mantenir el Pla Territorial Parcial” crec que parlen d’”àrea
geogràfica homogènia de caràcter supramunicipal”, per referir-
se a les illes. Home, doncs no ho sé, jo crec que abans que
s’inventassin els municipis, les illes eren una realitat física que
existia. És millor a un pla que és insular dir-li Pla Insular. Tal
vegada no tindria més importància, però bé, si el que s’ordena
és una illa, realment anem per aquí.

Ara bé, de les al·legacions que han fet vostès, miri, jo crec
que el Sr. González Ortea intenta espantar bàsicament els
propietaris de terrenys a determinats indrets, i tracta de
confondre, perquè pensa que això li donarà bon rendiment. Diu
que s’elimina la figura del Pla d’Ordenació de Medi Natural, per
entrar necessàriament a una de les figures de la Llei 4/89. Bé,
això vostè sap que no és cert, que els plans territorials insulars
ja preveuen que hauran de fer determinacions per a aquestes
zones suposadament protegides, per a les àrees que estaven en
la LEN. Hi ha altres mecanismes, i vostès saben que
efectivament en el territori de les Illes Balears hi ha d’haver
parcs naturals, o reserves, o hi haurà d’haver espais protegits
amb una normativa que surti d’aquesta comunitat autònoma,
però que sigui una normativa homologable. Per això es referirà
a determinats indrets específics, d’un valor excepcional, i en
aquests  llocs efectivament s’hauran de crear figures de
protecció, que segurament sortiran, perquè s’està elaborant, a
partir d’una llei autonòmica que crearà figures noves, però que
estaran evidentment relacionades, tendran alguna cosa a veure
amb les figures de la legislació estatal.

Ara bé, això no és tot el territori LEN, ni de lluny, com li ha
dit el conseller, i com diu el mateix text del projecte de llei, els
plans territorials insulars ja hauran de definir sobre aquest
territori LEN determinacions concretes, i hi haurà altres figures
de la Llei del sòl; o sia que la major part del territori que avui en
dia es diu protegit, o sia del territori ANEI i ARIP no serà -i
vostè ho sap- per figures de la Llei 4/89 o per figures
autonòmiques semblants. De fet, els  plans territorials insulars
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hauran d’establir determinacions com ja, per exemple, amb la
LEN vostè diu que eren els plans d’ordenació del medi natural
sempre. Doncs miri, per a la Serra de Tramuntana o per als
Amunts veien altres figures, precisament aquesta figura que
vostès  volen mantenir de Pla Territorial Parcial, perquè
efectivament era un pla que no contemplava l’ordenació global
de les Illes, inicialment, sinó que ho feia per fraccionar
l’ordenació en espais més petits que els de tota una illa.

Per tant, i per acabar, nosaltres defensarm aquesta llei que
permetrà que des dels consells insulars es faci una ordenació
global del seu territori, del territori que administren, sense
tuteles per part del Govern balear i que permetrà que en els
espais  més valuosos del nostre territori hi hagi figures de
protecció suficients, figures de protecció homologades i que
elimina una espècie de fantasma que és el Pla d’ordenació del
medi natural que era a la legislació però que vostès mateixos no
havien aplicat mai mentre governaven.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. El Sr. Alorda, pel Grup del PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Debatem avui, ni més ni pus, que una esmena a la
totalitat de la llei d’ordenació del territori de les Illes Balears i,
tanmateix, i en això coincidim amb la primera part de la
intervenció del portaveu del Grup Popular, sembla que hi ha
més renou que nous, no només perquè, com vostès saben, és
una llei instrumental, que dissenya l’arsenal d’eines
planificadores per incidir sobre el territori, però que no pren
mesures concretes, no són d’aplicació immediata, sinó també
perquè malgrat l’aparença de canvi radical que pot donar el fet
d’una llei de nova trinca, realment es mantenen grosso modo
els mateixos instruments.

Una llei que es va aprovar sense entusiasme, però tampoc
sense gran animadversió, bàsicament pel Partit Popular i Unió
Mallorquina, quan nosaltres comprendran que estàvem més
preocupats  en aquell moment per donar suport o interpretar
mesures de continguts que no per debatre els continents. El Sr.
Saiz de llavors, ens deia que l’ordenació del territori havia de
ser una política olística, que s’havia de ficar dins la definició de
la carta Europea tota l’expressió especial de política econòmica,
social, cultural i ecològica de tota la societat, mai no ens
acabàrem de creure la panacea que ens venia el Sr. Forcades,
anunciant-nos una bona nova de doblers europeus que havien
de brollar, sembla, directament de la Lot, quan va començar a
parlar dels plans, com tampoc, tampoc aquell escepticisme
melancòlic amb el qual ens en parlava el Sr. Reus, que ens
prometria que ens duria un dia o l’altre les DOT i tots els plans,
però que no n’esperàssim gran cosa. Vàrem anar esperant, jo
crec que una espera digna d’un Godot, i tampoc no esmentaré

totes les  incidències que varen passar ni la decepció de quan
varen anar arribant.

Certament, la Lot és certament una llei important,
estratègica, i els canvis que s’hi proposen, des del nostre punt
de vista, són necessaris i recomanen una versió nova perquè
això també ajuda a un text refós i, per tant, els anuncii que no
donarem suport a aquesta esmena a la totalitat. Certament hi
hagués pogut haver propostes de modificacions puntuals, però
pensam que la reforma estructural que es fa queda molt més
neta i molt més correcta, amb aquesta nova llei. 

El motiu bàsic que justifica la nova llei, ja s’ha dit, és el
d’atorgar a l’illa i al seu òrgan de govern, el consell, un paper
rellevant en les decisions d’ordenació del territori, com
nosaltres pensam que s’havia d’haver fet des del mateix dia de
la seva aprovació i talment ho demanàvem, no va ser així, arriba
tard, però ara és necessari. És un objectiu que sembla no
compartir, com a mínim legislativament, el Partit Popular que ho
va impedir fins allà on va poder. De fet, el projecte de llei que
discutim està molt lligar a un altre que també està seguint la
seva tramitació parlamentària, que és el de la Llei de
transferències als consells de les competències en matèria
d’ordenació del territori, que atribuirà als consells la matèria de
redacció i aprovació, important, i aprovació, dels plans
territorials  de cada illa, i d’alguns plans sectorials. Dins la
mateixa línia insularista s’ha d’entendre també el canvi de nom
dels  plans territorials parcials, convertits ara en plans territorials
insulars, i en aquest cas, jo no pretendria mai ridiculitzar les
qüestions de noms, perquè no solen ser innocents, i la veritat
és que jo crec que té conseqüències de relleu, com a mínim de
cara al futur.

Recordem que els  PTPs varen néixer per una idea clara de
comarcalitzar Mallorca, de fet, al projecte inicial de la llei es
parlava de plans territorials comarcals, la primera àrea
homogènia de caràcter supramunicipal que es va definir va ser
la del pla, i després d’un procés llarguíssim plagat de promeses
i d’incompliments, es va deixar de banda, es varen encetar els
criteris de la Serra de Tramuntana i del Raiguer, però també, no
importa que recordi que cap d’aquesta aguiats no va arribar
damunt la taula. Finalment, va ser l’avanç de les Directrius el
que ens va dir el disseny final, que era esquarterar Mallorca en
vuit àrees, en vuit comarques, per dir-ho d’alguna manera, però
que afortunadament l’aprovació definitiva de la llei va tornar,
per a nosaltres un triomf del seny, i va quedar amb un abast
insular de cada pla. Aquesta és la solució que compartim i que
ens pensam que és, en aquest moment, de manera unànime.

Cada una de les Illes al nostre mode de veure són territoris
que tenen un abast, tenen un territori suficient com per prendre
totes  les mesures de planificació que hagin de preservar els
interessos supramunicipals, pot ser l’única excepció raonable
sigui a la Serra de Tramuntana, però no hi entraré, i no seria, en
cap cas, per donar-li un tractament comarcal. Sigui com sigui,
pensam que ens cal evitar una infracció dels planejaments que
provoca al cap i a la fi un garbuix d’instruments que acaben
embullant més que aclarint la gestió territorial. De totes
maneres, és curiós que fins i tot ara, coincidint amb l’abast que
han de tenir aquests plans territorials, el PP es mantengui que



1648 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39 / 10 d'octubre del 2000

 

vol que tenguin el nom de parcials. Nosaltres coincidim en
aquest sentit amb el que ha dit el Sr. Ramon, que és molt bo de
fer dir al pa, “pa” i a les illes, “illes”, i no es necessita anar-hi a
través d’aquest nom tan rocambolesc de “àrees homogènies de
caràcter supramunicipal”, per simple eufonia preferim el Pla
territorial de Mallorca, el Pla territorial de Menorca i el Pla
territorial d’Eivissa i Formentera.

El protagonisme dels consells es troba dins tot l’articulat,
realment, d’aquesta nova llei, la seva presència a la comissió de
coordinació de política territorial, amb una proposta que hi
entrin els ajuntaments, per part d’esmenes parcials del Partit
POpular, que jo crec que hem d’estudiar, perquè crec que seria
positiu. En qualsevol cas, no en la línia darrera que apuntava
donar competències estrictes als  ajuntaments en ordenació del
territori, crec que s’ha de tenir present que l’autonomia
municipal no pot ser un parany i menys encara una coartada,
com darrerament s’està convertit pel Partit Popular, per no
afrontar amb fermesa el canvi de model, fruit de la balearització.
L’ordenació del territori ha de tenir precisament com un dels
seus objectius superar el model anàrquic de superposició
inconnexa  de planejaments municipals que ha estat l’única
ordenació del territori que hem tengut fins ara. Les decisions en
ordenació han estat bàsicament sortoses intervencions de
caràcter puntual, per protegir espais naturals concrets, evitant
la seva urbanització.

Durant la legislatura anterior, el Consell de Mallorca va
donar una passa més desclassificant un centenar
d’urbanitzacions. Ara, les moratòries insulars han hagut
d’endinsar-se en un terreny delicat com és el pròpiament urbà.
La maca de política seriosa d’ordenació del territori dels anys
vuitanta i noranta i el nou boom constructor que hem viscut,
fan que les mesures adoptades el segle vinent resultaran molt
més complexes i cares i, per tant, calen instruments d’actuació
ferms , clars i decidits, sembla que molesten el Partit Popular,
nosaltres creim que són necessaris en el moment històric que
viu aquest país.

A més, no podem obviar que els ajuntaments, els municipis
sofreixen una gran pressió a favor del creixement, el
finançament municipal es troba plenament lligar a la construcció
i al negoci immobiliari, les plusvàlues urbanístiques són
certament temptadores i les novelles promocions són
especialment encisadores amb oferta de luxe i generoses
aportacions econòmiques i de terrenys als ajuntaments, que
poden fer enterbolir els sentits del més ferm dels mariners,
aquests  cant de sirena. Es fa necessària, per tant, una
intervenció supramunicipal enèrgica i clara, que fermi la
tripulació al pal de la nau, si no volem que a mig o a llarg termini
arribi el naufragi.

S’ha insistit, però, sobretot, en un tema al qual nosaltres no
li donàvem tanta importància o no tanta, en l’eliminació dels
PORNs, un tema vital, se’ns diu, en realitat nosaltres ho
interpretam com una tria de figures de les existents en aquest
moment de protecció, en qualsevol cas i com s’ha apuntat, si el
medi natural necessita mesures especials, que s’hagin de
dissenyar amb figures de gestió territorial a una llei d’ordenació
del medi natural, ens semblarà oportú que sigui allà i no a la Lot

allà on es prevegin. En qualsevol cas el mecanisme actual
quedat clar i no queda desprotegit, els espais protegits, i
repetesc perquè es confon, em sembla, molt el que és un espai
natural i el que és un espai protegit, els espais protegits
regulats en aquesta comunitat en el títol segon, que té dos o
tres articles, de la Len, dos o tres articles al final, això són els
espais  protegits, aquests en aquest moment regulen pels plans
d’ordenació de recursos naturals d’una llei estatal que el PP
sembla que la maleeix, però no la canvia, i que ens hem de regir
mentre no hagi normativa pròpia pera  aquests espais, els
espais  protegits, pocs en aquesta comunitat, confiant que
s’ampliï. 

La resta d’espais, els espais naturals, títol primer de la Len,
quan parlant de la Len solem parlar del títol, si requereixen
mesures addicionals de protecció, més enllà del que faci la llei,
més enllà del que faci una nova llei d’espais naturals que
pensam que és necessària o una llei d’ordenació del medi
natural que també reflexioni sobre les seves necessitats, més
enllà del que hagi de fer el pla territorial insular que segur que
hi hauran d’entrar, més enllà del que fa al pla municipal que
segur que hi entra, bé es pot fer mitjançant plans especial de
protecció. Aquesta figura, la llei del sòl diu per a quins espais
la dissenya i diu per a les àrees naturals d’interès paisatgístic,
mescla la nostra Anei i el nostre Arip, precisament són aquests
tipus de àrees els estan pensant en els plans d’especial
protecció, que són uns plans especials utilitzats en aquesta
comunitat, utilitzats arreu de l’Estat, amb fortuna i
jurisprudència al pacífica respecte del seu ús, que s’utilitzaven
abans de la Lot, abans de la Len sobretot, als espais protegits
amb llei mesura, que parlaven dels plans especials de protecció,
que els recull la Len, els torna a recollir i els recull les DOT
també per a tots aquests espais.

Ja dic que sigui i ha d’haver reflexions addicionals em
podrem parlar, però també pens que hem de deixar un marge als
plans especials, en general als plans especials derivats de la llei
del sòl, tan de bo aviat, com ens  apunta el conseller, a llei del
sòl pròpia, de les Illes Balears, i que aquests plans especials
poden preveure també d’altres incidències i no només just dels
plans especials d’especial protecció.

I és curiós, en reafirmar en una curiositat que per al nostre
grup no deixa de ser estranya, que el PP hagi descobert
l’interès, el caràcter vital dels plans d’ordenació del medi
natural, i no n’hagi aprovat cap ni un, resulta que són vitals, de
vida o mort, i no els ha utilitzat. Per tant, ens estranya. I més
enllà hi veim una estratègia de satanització dels PORNs, com si
els PORNs fossin un element nefast que hagi de condemnar la
propietat a la seva desaparició, i els PORNs, que crec que ningú
en aquest país no n’havia sentit parlar mai, em referesc més
aviat a nivell de ciutadà, resulta que ara els trobes a pancartes
per la carretera, una figura jurídica que jo dubt que es conegui
la seva virtualitat, potser sí, s’ha estudiat darrerament la
normativa autonòmica i hi ha més màsters en aquesta matèria,
però de totes maneres crec que més aviat és un procés de
confusió dels instituts.
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Per últim, i per justificar la necessitat d’una nova llei, ens
sembla que l’organització que se’n fa millora substancialment
la que tenia l’originària, ens sembla més apropiat que
determinades matèries com la regulació de les normes cautelars
figurin a la Lot, el mateix mecanisme de modificació de les DOT,
i per altra banda també aplaudim, una cosa que sembla que li
sap greu al Partit Popular, que és que aquesta llei aixequi la
prohibició als ajuntaments d’aprovar modificacions sense
adaptar-se a les DOT en determinats moments això pot tenir
efectes perversos, no he de repetir aquí perquè és delicat, parlar
de l’Institut de Llucmajor o fins i tot de l’hospital d’Inca, creim
que el dictamen del Consell Consultiu ha mantingut una
situació que convé que la disposició addicional tercera
d’aquesta llei resolgui en comptes que s’elimini, per tant, creim
que és una cosa positiva que incorpora aquesta llei.

I, en qualsevol cas, com dèiem al principi, l’important són
les mesures de fons. Aquesta Lot, com l’anterior, ens dóna
eines per actuar. L’anterior ens donava les mateixes, però
bàsicament ens va permetre edificar i consolidar Sodoma i
Gomorra, no sé si la comparació és gaire adequada, pot ser
exagerada, però tant de parlar de Lot a un li ve al cap aquell
nebot d’Abraham i la història d’ell i de la seva dona que ens
conta el Gènesi. Aquesta llei pens que ens ha d’ajudar en el
nou camí dins l’ordenació territorial de les Illes Balears i tenim
tanta feina per davant que potser ens convé fer cas  tots, tots,
però sobretot els membres del Grup Popular, d’aquell consell
bíblic de no mirar enrere, de no mirar enrere amb nostàlgia cap
al model de Sodoma, perquè no importarà recordar-los que el
perill seria convertir-nos en estàtues de sal.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. En nom del Grup Socialista, el Sr. Salvador
Cánoves té la paraula.

EL SR. CÁNOVES I ROTGER:

Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors
diputats. D’entrada també he de dir, vull deixar clar, que el
nostre Grup Parlamentari Socialista es posiciona en contra
d’aquesta esmena a la totalitat, com no podia ser d’una altra
manera. El portaveu del grup esmenant sosté que la llei 8/87 pot
ser objecte de millores, perquè no està justificat modificat tot
un sistema que encara pot complir els seus objectius, i
mantenen que l’aprovació significaria una fallida de tot el
sistema, de tot un conjunt normatiu establert. Res més lluny de
la realitat, senyores i senyors diputats, es tracta en el projecte
de reconsiderar l’esquema inicialment previst amb una clara, i
jo diria que aclaridora transferència de continguts entre els
instruments prevists, però manté l’estructura primària: en el
primer graó les Directrius d’ordenació del territori, en el segon
els  planejament territorials o sectorials, i en el darrer els
planejaments urbanístics, per aquest ordre. Es manté
bàsicament l’estructura però hi ha uns canvis substancials que
aconsellen un nou text. Per dues raons, n’hi ha dues de prèvies
que no les diré perquè ja s’han esmentat aquí, i han sortit al

debat que ha obert el conseller, a la qüestió accidental, que és
el major nombre de competències als consells insulars i la gran
activitat econòmica.

Jo esmentaré dues raons més, una, que el nou text legal
dóna un major protagonisme als plans territorials d’àmbit
insular i es reforça el caràcter suprainsular de les Directrius
d’ordenació territorial, i amb coherència se’ls assignen les
funcions de garantir, com ja s’ha dit, el desenvolupament
econòmic, el control del creixement i la localització de les
infraestructures i dels equipaments. Els plans territorials
amplien així el seu abast i passen de deu tasques que tenien a
la normativa del 87 a dotze, i les Directrius d’ordenació del
territori passen de catorze tasques de contingut que tenien
previst al 87 a cinc tasques en el projecte.

En aquest punt, és clar que el Grup Popular prefereix
l’anterior model amb unes directrius d’ordenació del territori
que ordenin, a més d’aspectes suprainsulars, aspectes
importants de cada illa, i també prefereix, i així s’ha dit, uns
PTPs amb menys pes específic dins l’esquema normatiu. No
s’oposen, és cert, a la transferència de competències ni
s’oposen que els PTPs tenguin àmbit insular, és clar, ja les
Directrius d’ordenació del territori ho deixaren ben clar. Per
tant, no s’acaba d’entendre aquesta resistència que es diguin
plans territorials insulars, com no sigui que no renunciïn,
encara que no ho expressin, encara que no diguin
expressament, a l’elaboració de PTPs d’àmbit inferior una illa.
No oblidem que la denominació originària, primària, primitiva
dels  plans territorials parcials, d’allà on surten, era una
denominació de plans territorials comarcals. El Grup Popular
mantenia llavors, l’any 1987, un model amb unes directrius
invasores de l’àmbit insular, obviava les Illes i passava
directament a les comarques que, com que no tenien empara
estatutària, deien que es tractava de zones geogràfiques, les
comarques, sense contingut polític o administratiu. Encara
avui, si aquesta esmena a la d’actualitat surt derrotada, manté
el Grup Popular referències a les comarques inexistents. Record
que en el debat que es va produir en el dictamen de comissió
l’any 87, el senyor Sainz, conseller aleshores d’Obres
Públiques, van admetre el canvi de la terminologia
“comarques” que anava en majúscula i el va passar en
minúscula, precisament per mantenir aquesta tesi insostenible
de referència geogràfica i  no de referència
políticoadministrativa.

El Grup Popular torna a insistir en comarques i, si es fixen
bé en l’allau d’esmenes que vendran, si aquesta esmena a la
totalitat queda derrotada, en aquest allau d’esmenes tornen a
insistir en comarques, i tornen a insistir en comarques en
majúscula. A mi m’agradaria que m’aclarissin si realment el que
volen són uns PTPs que també ordenin comarques, que ho
aclareixen.

La segona raó que esmentava és que el nou model que
justifica la redacció del nou text aclareix, on abans era confús,
el paper d’instruments que han de desenvolupar les polítiques
territorials  a les Illes Balears. Aquí el nou text és coherent,
conseqüent, està lligat al projecte de transferències de
competències d’ordenació del territori als consells insulars, per
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cert, admès a tràmit en aquesta cambra el passat dia 4. És per
això que es regulen i s’actualitzen procediments de prelació
dels  distints instruments d’ordenació territorial, tenint present
l’administració que els haurà d’aprovar, se supera així el doble
procediment contemplat en el text del 1987 que no tenia
definida quina era l’administració competent i, per tant, es
guanya amb claredat. El Grup Popular el que proposa com
alternativa és mantenir el text anterior, el sistema anterior, i amb
això, els errors anteriors. A més, continuen, i avui aquí s’ha vist
clar, confonent ordenació del territori amb urbanisme. Per tant,
no és estrany, si començam a mirar per damunt les esmenes
parcials  que també han presentat, que demanin la supressió de
l’única definició que conté el projecte del que és ordenació del
territori, és a dir, tots aquells aspectes quan siguin
predominants els interessos públics de caràcter
supramunicipal. Tampoc no és estrany, com han fet aquí, que
proposin una participació més activa dels ajuntaments amb més
competències, que se’ls transfereixin competències d’ordenació
del territori, aquesta és la confusió, una altra confusió, oblidant
precisament que són aquests, la visió localista d’aquests, la
visió de (...) dels ajuntaments que fa necessària precisament
l’ordenació del territori, la coordinació i la vinculació de
planejaments.

Per altra banda, també al nou text es millora la Comissió de
coordinació de política territorial. Per primera vegada es regula
correctament aquesta comissió i es defineixen també per
primera vegada, les seves funcions. Què proposa el Grup
Popular?, retornar a la indefinició d’aquesta comissió. Quant als
plans d’ordenació del medi natural, bé, intervenir en darrer lloc
té un perill i és que moltes coses ja s’han dit, però en el debat
dels parcs naturals va quedar ben clar que aquesta era una
figura obsoleta i desfasada com a vertader instrument de
protecció, repetesc, de protecció, i també de gestió integral i
posada en valor de determinades zones, que no té sentit
aquesta figura per dos motius. Un, com ja s’ha dit per part del
senyor Alorda, que hi ha una legislació estatal de conservació
d’espais naturals, la Llei 4/89, que no (...), i si volem una llei
autonòmica, el nostre Grup Parlamentari Socialista estarà al
costat de la llei autonòmica que desenvolupi aquesta legislació
estatal, que faci una llei pròpia, no hi ha cap problema, però en
aquests moments hi ha aquesta legislació estatal que és vigent
i que té, segons el projecte l’esmena a la totalitat del qual avui
es discuteix, una clara prevalència per al procediment
d’especialitat, sobre els PTI, sobre els plans directors sectorials
i els instruments de planejament municipal.

A més, també s’ha dit, que la Llei del sòl conté un altre
instrument que són els plans especial de protecció que han de
ser aprovats pels consells insulars i que podran també complir
en part aquesta funció. I també li he de dir el mateix que li ha dit
els  Alorda, és a dir, si tan adequats eren aquests plans
d’ordenació del medi natural, en nou anys per què no
n’aprovaren cap?, és cert que en varen aprovar inicialment uns
quants, però no en varen aprovar definitivament cap, i això els
desautoritza a dir que eren tan importants.
No venguin ara aquí a donar tanta importància a un instrument
al qual vostès no n’hi donaren. Vostès el que empraven eren
els  plans especials, en varen aprovar dos, dos de
definitivament, a Menorca, un que era el de la costa sud de

Ciutadella i l’altra, el de la Vall. Idò bé, els tribunals
contenciosos administratius els varen suspendre tots dos, dos
plans especials que aproven definitivament, dos plans
suspesos, i això sí que és inseguretat jurídica, senyor González
Ortega, això  és inseguretat jurídica, vostès no estan legitimats
aquí per parlar de seguretat jurídica.

En definitiva, el Grup Popular en el fons el que ve a fer és
una defensa aferrissada de la Llei del 1987 com si es tractàs
d’una vaca sagrada. Nosaltres continuarem mirant endavant,
mirant cap al futur, mirant de solucionar els problemes
d’aquestes  illes, de solucionar els problemes dels ciutadans.
Per tant, entenem que el projecte que s’ha presentat és
l’adequat i no la millora del text del 87.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor Cánoves en nom del Grup
Parlamentari Socialista. Procedeix ara un torn de rèplica que
supòs que el senyor González Ortea voldrà usar.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Muy bien, gracias, Sr. Presidente, seré efectivamente breve,
entre otras cosas porque de lo que he oído aquí, sinceramente,
poca novedad, el Sr. Cánoves ahora reconocía que ha dicho y
ha repetido lo que otros portavoces dicen, es gracioso, porque
todos han coincidido, todos sin excepción, en decir que se
mantiene la estructura básica, que la ley, realmente, se parece
mucho a la Ley de ordenación del territorio del año 87, que
realmente no es una quiebra del hilo argumental en la
ordenación del territorio de esta comunidad, y entonces, yo me
pregunto, ¿y por qué no se hace una modificación,
simplemente? Nosotros hemos presentado innumerables
enmiendas, Sr. Cánoves, per favor, no me diga usted que
nosotros lo que pretendemos es que se mantenga en sus
términos actuales la Ley del 87. Hemos hecho, yo creo que un
largo trabajo, por lo que ustedes dicen, efectivamente, al
rechazarse la enmienda a la totalidad, se verá en comisión, un
largo trabajo de enmiendas, muchas enmiendas, en las cuales
se vuelve a recuperar en gran medida el texto del 87, pero con,
insisto, enmiendas importantes que efectivamente vienen
justificadas por la transferencia de competencias a los
consejos insulares, fundamentalmente ésa es la razón. 

Razones que usted añade por más hacer, perdóneme, pero
no son de recibo, una, me dice usted que es el protagonismo
que se quiere dar a los planes territoriales parciales, si los
planes territoriales parcial están encargados, los tres, pero si ya
se saben las determinaciones que van a contener, si se sacaron
a concurso y están concursados y adjudicados, de manera que
con esta ley poco van a añadir y a quitar ustedes. Las
Directrices, por favor, las Directrices están aprobadas, no es
que están concursadas, están aprobadas en esta Cámara, ¿van
a hacer otras directrices? Supongo que no anuncia usted, entre
palabra y palabra aquí, supongo que no nos anuncia que se
van a hacer otras nuevas directrices, ya están, ¿qué me cuenta
usted de que necesitan una nueva ley de ordenación del
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territorio para recortar las directrices y ajustar las
determinaciones?, por favor, para eso no necesitan ustedes
nada de eso.

Por cierto, usted que tendría que ser muy sensible a las
cuestiones municipalistas, lamento que no lo sea, lamento que
usted, precisamente usted salga aquí a hacer este papel, la
comisión esta, que ustedes ponen ahí, nosotros le ponemos
una enmienda, en esa comisión ni se mencionan los
ayuntamientos, nosotros en una enmienda parcial, que espero
que ustedes, que como decía antes, son tan partidarios de
aproximar las decisiones a los ciudadanos, espero que al menos
en la comisión, al menos en la comisión, admitan ustedes la
enmienda nuestra y metan representación municipal sustancial.
Espero, y espero que no sea usted, Sr. Cánoves, el que se
oponga a que se apruebe una enmienda en ese sentido, porque,
la verdad, sería bastante triste, bastante triste y diría poco en
su favor.

PSM e Izquierda Unida, me cuentan lo mismo, por cierto, no
es una ley verdaderamente (...), me dice usted también, Sr.
Alorda, bueno, entonces, si no lo es, ¿por qué no se admite que
bastaba con modificar la que hay? Podría haberse hecho, usted
mismo lo reconocer con modificaciones puntuales, pues yo
creo que es lo que hay que hacer. Mire, otra cosa, tampoco es
que usted me haga aquí la historia y que para defender una
cosa siempre salen a hacer lo mismo, a decir historias de lo que
se ha hecho y de lo que ha hecho el Partido Popular, ¿que
tengo que empezar yo a hablar de Calvià, de Marratxí, de
Pollença, de lo de siempre?, por favor, ya está bien discutido
ese asunto. Aquí, los ciudadanos, los ayuntamientos, los
consells insulares y los gobiernos de diversos signos y de
diversos tipos, han hecho lo que sea, lo que ahora hay que, por
cierto, tampoco es tan malo, tampoco es tan malo, gozamos,
creo yo e insisto en ello, de un medio, en estas islas, fabuloso,
lo digo yo y 11 millones de visitantes cada año que vienen
aquí, por algo será. De manera que no está tan mal.

Y Unió Mallorquina, me tengo que detener un poco en Unió
Mallorquina, porque claro, usted, Sr. Nadal, me ha dicho que
soy un demagogo, que hago demagogia, porque resulta que yo
digo que los planes de medio natural desaparecen y que,
entonces, todo tendrá que hacerse por la Ley 4/89, y usted me
dice “eso es demagogia”, porque usted sabe que por lo visto
el Gobierno va a traer aquí otra legislación con otros
maravillosos planes. Bueno, eso lo sabe usted, yo no tengo la
menor idea, y además, aunque la tuviera, sería verdaderamente
sorprendente que a eso lo diera por bueno. O sea lo primero
que hacemos es eliminar los planes de medio natural y mandar
los espacios a regularse por la Ley 4/89, por la Ley de parques
naturales, pero eso sí, todos tranquilos, confiados, quietos,
parados, porque el Gobierno, maravilloso gobierno que nos
lleva prometiendo tantas cosas, también ha asegurado al Sr.
Nadal o a Unió Mallorquina, que va a traer otras cosas, otras
figuras que no serán las de la Ley 4/89, no, va de retro, nada de
Ley 4/89, (...), pero eso lo va a hacer, cuándo, cómo, der qué
manera, no lo sé, pero lo primero que vamos a tener, Sr. Nadal,
es este proyecto de ley aprobado, éste, los otros no lo sé, de
momento, éste, lo demás son ciento volando. De manera que no
me cuente usted, por favor, que estoy haciendo demagogia, si

digo lo que usted me reconoce, porque usted sí lo ha
reconocido, los demás portavoces no, pero usted sí, usted sí
que ha reconocido que efectivamente, a ustedes tampoco les
gustaba mucho la cuestión de suprimir los planes de
ordenación de medio natural, claro que no les gustaba mucho,
no les debía de gustar nada, pero una cosa a cambio de otra,
¿no?, a ustedes les dan un pedazo importante del pastel en el
Consell de Mallorca, y claro, pues entonces ustedes confían en
que más adelante el Gobierno, ¡hombre!, también arregle ese
asunto. Pero, ustedes confían, ustedes pueden confiar,
seguramente tienen sus razones, nosotros no tenemos
ninguna, ninguna absolutamente.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González i Ortea. Torn de contrarèplica, grups
que vulguin intervenir? Sr. Nadal, en nom d’Unió Mallorquina,
té la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Sr. González i Ortea, no canviï les
meves paraules, podrà llegir al Diari de Sessions el que he dit,
jo el que li dic és que no és el mateix, i així ho va manifestar en
el debat que hi va haver sobre la proposició no de llei que
vostès presentaren sobre parcs naturals, no és el mateix la
protecció de la flora i la fauna que l’ordenació del territori,
encara que de vegades tenguin coses a veure, però no és el
mateix. Aquesta llei és la llei d’ordenació del territori i regula,
i al nostre criteri bastant bé, quines són les figures i quin ordre
jeràrquic han de tenir i a més quins són els procediments per a
la seva aprovació, i això ho fa bé.

A més, i així em consta i li ho dic, la regulació dels espais
naturals protegits i de l’ecologia és a un altre article del nostre
Estatut d’Autonomia, així com les competències que nosaltres,
com a comunitat autònoma, podíem tenir sobre espais naturals
i ecologia és a l’article 11.5 que és una competència de l’Estat
i que nosaltres, només dins el marc de l’Estat la podem
desenvolupar, nosaltres en matèria d’ordenació del territoris
tenim competència exclusiva. Damunt aquesta primera
competència que li he referit, aquesta de desenvolupar la
legislació de l’Estat, jo crec, i així m’ho ha manifestat i m’hi ha
confirmat ara la consellera, que el Govern pensa dur una
normativa que reguli la protecció de la fauna, la protecció de la
flora, dins aquesta comunitat autònoma. Per què vostè ha
canviat les meves paraules?, perquè quan ja li he dit el que li he
dit en aquella tribuna es que fins ara no s’ha presentat cap
figura de protecció que no usi la nostra la selecció, si el dia de
demà es crea un parc natural i s’usen les figures de protecció
de la llei estatal, vostè ja m’ho dirà, ja m’ho recordarà, ja sortirà
aquí i ja m’ho dirà, però de moment encara no s’ha ..., nosaltres
el que tenim és el compromís d’aquest govern i fins ara va
complint els seus compromisos que farà una normativa pròpia
d’aquesta comunitat autònoma en aquest sentit.
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Moltes gràcies, senyor president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal en nom del Grup d’Unió Mallorquina. Sr.
Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista, té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc per a mi tots
coincidim ara que la Llei d’ordenació del territori s’havia de
canviar i, per tant, el matís de si havia de ser una nova llei de
trinca que reorganitzàs o no o havia de ser a través de
modificacions puntuals, nosaltres pensam que és millor fer-ho
amb un text  refós, vostès pensen que no, però hi haurà moltes
esmenes, vostès diuen que moltes esmenes, endavant, en
parlarem en ponència, una de les quals que jo he esmentat era
la participació, la presència dels ajuntaments a la comissió de
coordinació territorial, que no inventa aquesta llei, Sr. González
Ortea, no la inventa aquesta llei, és a la llei actual. El que passa
és que no hi ha ni els consells, ni els ajuntaments, ni ningú,
ningú, llevat dels distints consellers, els únics que varen voler
convidar, no és que no hi hagués esmenes, no és que no hi
hagués propostes, no és que no es digués que els consells
insulars hi havien de ser presents, però el Partit Popular va
trobar que era un desbarat, l’ordenació del territori, només el
Govern, només el Govern, des del 87 a l’any 2000, al 99. Per
tant, aquesta és la idea, i ara han despert el municipalisme, ja li
ho hem apuntat, presència municipal, sí, coartada als
ajuntaments per continuar creixent al mateix ritme dels anys
vuitanta i noranta, no, Sr. González Ortea, ja veim on s’apunten,
ara, no, no, no van per aquí, els nostres tirs no van per aquí, li
he dit l’expressió en la qual s’han de situar els ajuntaments, ho
comprenem i creim que fins i tot és clau, és un dels arguments
bàsics perquè hi hagi d’haver plans que vostès no feren,
precisament per no haver-los de fer en aquest sentit, d’haver de
reorganitzar el que els ajuntaments han crescut i pretendran
encara créixer. Per tant, aquest collage del qual denunciava
l’avanç Directrius i que després res no es va canviar perquè no
ho deixàs de ser, la veritat és que això és un dels reptes més
importants que té l’ordenació del territori i, per tant, aquí crec
que és important que sigui una entitat supramunicipal,
escoltant sempre, però cadascú que aguanti la seva vela.

Per l’altra banda, un darrer matís que ja comença a ser
habitual en aquest parlament, les àrees naturals no són espais
protegits, Sr. González Ortea, no hi ha cap espai ni un que no
sigui avui, haver declarat amb una figura de la Llei 4/89, que
vagi per PORN, cap ni un, jo és que no sé si s’ho han arribat a
creure i tot, que eren espais protegits, ens han dit el 40%, ens
ho han dit cada dia, una finca per fer-hi un xalet en comptes de
14.000 metres són 30.000, això no és un espai protegit, és un
altre, eren 200 a segons quins, a uns altres eren 30.000, i fins i
tot aneis amb  30.000, a això vostè els diu espais protegits, bé,
vostès  els digui el que vulgui, però en terminologia europea
això no són espais protegits, com ens han hagut de recordar i
estirar les orelles, i jo confii que ara comencem a fer espais
protegits tal i com calgui, millor amb figures pròpies, però crec
que també en general des de la mesura que deixin les Illes

Balears, si pretenem que un altre salvi l’Amazònia, bé que
nosaltres també qualque cosa haurem de fer a un altre nivell,
molt més entropitzat, el que tenim a les Illes Balears, però en un
altre nivell, haurem de contribuir també a aquesta defensa del
medi natural.

Per últim, a mi també m’agradaria que a poc a poc anàssim
distingint entre institucions i partits, hem intentat, nosaltres ho
intentàrem fins i tot en negociacions de pactes, que no hi
hagués, de cap manera, cap possibilitat de confondre partits i
govern amb institucions, crec que es fa un magre favor quan
es parla de quines competències ha de gestionar una institució,
parlant de quin és el marge de maniobra d’un partit, hi ha el
Consell de Menorca, hi ha el Consell d’Eivissa, també hi ha uns
pactes i hi ha unes negociacions i naturalment que hi ha un
partit que pressiona cap a un vent o cap a un altre, nosaltres
ho feim en la protecció del territori i ho feim en l’insularisme, ho
fèiem el 87 i ho feim avui, miri les nostres esmenes del 87, però
no pensi que tot el que es fa ara de cara al protagonisme de les
Illes sigui per una mera conjuntura política, sinó que és una
història que ha triomfat, unes idees que han triomfat respecte
d’unes altres. 

I confii, i això  és normal, que no coincidim en la radiografia
del model que tenim a les Illes Balears, vostè comença dient
Calvià, Marratxí, i acaba dient, però tot està molt bé o Déu n’hi
do, què bé que està, i nosaltres veim un allau de devers els
anys vuitanta, noranta, que es fica dins aquest segle, del segle
que ve i que, si no hi ha un redreçament amb una inèrcia molt
potent, que continuarà encara un model de desenvolupament
que realment per a nosaltres és insostenible. Segur que vostè,
si nosaltres dos anam amb un vaixell i passejam per l’illa,
tendrem percepcions molt diferents, a vostè l’emocionen unes
coses  i a mi unes altres, però crec que és normal que no
coincidim en el model. Per tant, és cert que aquests instituts,
aquestes  figures són bastant innòcues quant a tals, ara el
contingut que han de tenir, i que nosaltres lluitarem des del
consell insular perquè el pla territorial insular les tengui, han de
ser de canvi de model. En el mateix sentit, pensam que serà a
Menorca i a Eivissa i Formentera, en la mesura que estigui al
nostre abast.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Cánoves en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. CÁNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Seré més breu, perquè el Sr. Alorda
ja ha tocat molts de temes que jo també volia tocar, però sí que
voldria dir que el portaveu del Grup Popular no parli tant de la
gran quantitat de feina que han fet, de la gran quantitat
d’esmenes que han presentat, això ho sabem, però que pensin
que si avui triomfàs l’esmena a la totalitat, aquest projecte
tornaria al Govern, i a això és al que em referia, que vostès, el
que volen és tornar al 87, discutim i debatem l’esmena a la
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totalitat i, per tant, si aquesta esmena a la totalitat triomfàs, i
han de ser coherents, tornaria el projecte al Govern i seria
subsistent el projecte del 87.

Quant a reforçar els PTPs, vostè em diu que els PTPs són
possibles, sí, però la seva delimitació no queda clara, i ara, amb
aquest projecte, sí que quedarà clar que els PTPs, els PTIs
tendran un àmbit insular, abans les Directrius d’ordenació del
territori invadien competències clarament o continguts
clarament dels  PTIs, dels PTPs, en aquests moments no serà
possible si s’aprova aquest projecte, quedarà més delimitat el
seu àmbit de competència.

I no m’ha contestat quan li he parlat dels plans especials
que vostès utilitzaven per protegir, no me n’ha parlat, vostè no
me n’ha parlat, no m’ha parlat del que va passat al tribunal
contenciós, ho ha evitat, ha evitat parlar, i tampoc no ha parlat
dels  plans d’ordenació del medi natural que vostès tant
aprecien però que no han fet absolutament res en nou anys, no
han aprovat definitivament cap pla d’ordenació del medi
natural, i això els desautoritza per alabar tant els plans
d’ordenació del medi natural.

Miri, i aquesta és la principal qüestió per la qual he sortit a
contestar, no em toqui la vena municipalista, ...

(Remor de veus)

...no em toqui la vena municipalista, perquè aquí no ens
entendrem, des que som en aquest parlament, fa prop d’un any
he sentit batles del seu grup parlamentari defensat els seus
propis municipis, a mi no m’hi trobarà mai aquí, aquí jo hi som
com a parlamentari per defensar els interessos de totes les Illes
i no d’un municipi, aquí jo som com a parlamentari, no com a
batle.

I, per acabar, li he de dir que vostès sempre es posicionen,
des de la història parlamentària d’aquest parlament, sempre
s’han posicionat en contra del progrés, en contra de la
protecció, sempre, sempre han votat en contra de les mesures
de protecció d’aquest parlament, per tant, no ens venguin a
contar històries.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cánoves en nom del Grup Socialista. Amb la
seva intervenció, ja que han intervengut tots els grups i, per
tant, no procedeix torn de fixació de posicions, perquè estan
fixades, procediríem a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de
l’aprovació de l’esmena a la totalitat, posin-se drets, per favor.
Moltes gràcies.

Senyores i senyors Diputats que hi votin en contra? Moltes
gràcies.

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació: vots a favor, 27; vots en contra, 30.
En conseqüència, queda rebutjada l’esmena a la totalitat 3527,
presentada pel Grup Parlamentari Popular al Projecte de llei
2776, d’ordenació territorial.

Gràcies, senyors diputats, s’aixeca la sessió.
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