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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem el plenari
corresponent al dia d'avui. Començam, com és acostumat, amb
el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 4871/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desvinculació del Sr. Ballester de l'Escola Superior
de Vela.

La primera, 4871, ajornada de la sessió del 5 de desembre, és
la relativa a desvinculació del Sr. Ballester de l'Escola Superior
de Vela, que formula l'Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
el motiu de la pregunta es refereix a un article que va sortir fa
poc als mitjans de comunicació, on el Sr. Ballester, conegut per
"Pepote" Ballester, manifestava la seva intenció de desvincular-
se de l'Escola Superior de Vela. Hem de recordar que aquest
personatge que avui ens té aquí va ser campió d'Espanya
juvenil de (...) l'any 85, va ser el guanyador de la Copa
d'Espanya l'any 87, l'any 87 va entrar a l'equip olímpic i a
Atlanta 96 va aconseguir una medalla d'or.

Hem de dir que en "Papada" Ballester i en Jordi Calafat
varen ser fitxats l'any 98 com a responsables de l'Escola
Superior de Vela Calanova. A finals de l'any 99 el Sr. Calafat ja
va dimitir, sobretot per la incertesa que creava aquest nou
pacte, i ens agradaria saber quins són els motius, si la
consellera ens ho pot explicar, pels quals el Sr. Ballester, més
conegut com a "Papada", ha decidit desvicular-se de l'Escolar
Superior de Vela.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sra. Consellera de Benestar
Social, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Sr. Pastor, la raó per la qual el Sr.
Ballester va demanar mantenir la situació d'excedència
voluntària després de tornar de les olimpíades de Sydney i que
em va explicar, tant a mi com a la directora general d'Esports, va
ser per motius estrictament personals i laborals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Supòs que una vegada més
els  mitjans de comunicació no han escrit la veritat del que ha
passat. Vàrem llegir, concretament a l'Última Hora, dia 15 de
novembre, unes declaracions del Sr. Ballester, on ell
manifestava que els motius concrets de deixar l'Escola Superior
eren que no se li acceptaven els projectes que ell pensava que
eren importants; per exemple, un projecte que era la formació
per a joves que volguessin iniciar-se en el seu esport i, en
concret, un altre per a monitors també per a joves.

Nosaltres pensam que els motius pels quals  el Sr. Ballester
s'hagi desvinculat de l'Escola de Vela no són altres que el fet
d'haver ser fitxat i haver ser contractat pel govern del Partit
Popular i que no ha tengut el suport en cap moment, ni ell ni el
Sr. Calafat, per part d'aquest govern. Supòs que la vela no sé si
és que no li interessa, Sra. Consellera, no sabem que si les
exigències de la Sra. Munar perquè li transfereixi Calanova fan
que vulgui desmantellar aquesta escola, o si és que realment hi
ha hagut motius que no ens pot contar. El que està molt clar,
Sra. Consellera, és que el Sr. Ballester...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. El seu temps està esgotat, com
ja coneix. Sra. Consellera de Benestar Social, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Sr. Pastor, no tenim, des de la nostra
conselleria ni des del Govern, cap intenció de desmantellar
l'Escola Superior de Vela, ni per suposat de no invertir el que
sigui necessari. 

Jo, per la pregunta que em feia de quines són les raons per
les quals va demanar el Sr. Ballester mantenir aquesta situació
d'excedència voluntària, no puc tenir com a certes més que les
que ell va manifestar, que eren raons de caràcter personal, que
efectivament li havien fet una altra oferta laboral que li
interessava i per suposat he de respectar això. El que és cert és
que coincidesc en el fet que és, òbviament, una pèrdua per a
l'Escola Superior, però el que també és cert és que la
disponibilitat del Sr. Ballester també se'ns ha expressat per la
seva part per a qualsevol altra qüestió dins l'esport balear i dins
l'esport de la vela en concret, el qual pensam que, òbviament
dins les nostres possibilitats, serà ben atès perquè el seu
currículum i les seves capacitats són ben conegudes, al marge
de qui el va contractar en el seu moment i al marge de qui va
mantenir el seu contracte durant aquest any per donar els
resultats que ja dóna a l'Escola Superior.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.
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I.2) Pregunta RGE núm. 5425/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estació depuradora de Cala Galdana.

Passam a la pregunta número 2, 5425, ajornada també de la
sessió  del 5 de desembre, relativa a l'estació depuradora de Cala
Galdana, que formula l'Hble. Diputat Sr. Guillem Camps i Coll,
del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Com ja resulta habitual, dimarts
passat va ser ajornada aquesta pregunta perquè la consellera
estava ocupada en pintar dos cartells grocs de "perill nuclear",
i és evident que no li interessen els problemes de Menorca,
perquè després de més de dos anys d'haver adjudicat
l'ampliació de l'estació depuradora de Cala Galdana, encara
aquesta no s'ha iniciat, i és per açò que jo deman a la consellera
de Medi Ambient quant pensa que s'iniciaran les obres de
remodelació i ampliació de l'EDAR de Cala Galdana.

Moltes gràcies.

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. Senyors diputats, senyores
diputades, en primer lloc no faig comptes fer al·lusions als
comentaris que ha fet vostè perquè consider que són de molt
mal gust.

Dit això li he de dir, contestant la pregunta que vostè m'ha
formulat, que l'única tramitació que queda pendent per a  l'inici
de les obres de la depuradora de Cala Galdana que, a més, vostè
ja ho sap perquè em va sentir en una compareixença que vaig
fer a la Comissió d'Ordenació del Territori, és la concessió de la
llicència d'obres per part de l'Ajuntament de Ciutadella; de
forma verbal el cap de Llicències ens ha dit que la rebrem
aquests dies  i la data prevista per iniciar aquestes obres és dia
8 de gener de l'any 2001. L'expedient ja ha passat pel consell
insular i té la corresponent autorització prèvia a aquesta
concessió de llicència d'obres. De totes maneres li vull recordar
només que aquesta obra ja va ser adjudicada al començament
del 1999, per tant, abans de l'entrada del govern del pacte de
progrés i, per tant, amb responsabilitat total i absoluta del Partit
Popular.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Mal gust és no venir aquí a atendre
les peticions, les preguntes de l'oposició, que és la seva
obligació. 

En qualsevol cas, el que m'agradaria és saber per què fins
dia 14 de novembre el consell no va admetre l'informe favorable
d'activitats classificades, 14 de novembre. Vostès tenen
l'informe de Medi Ambient?, de vostès mateixos? És favorable
o no és favorable? Per què l'han demorat tant? Tenen
l'autorització d'instal·lacions de la Conselleria d'Indústria?, la té
Ibasan? Té l'autorització de posada en marxa dels serveis
d'instal·lació de baixa tensió o el butlletí de reconeixement? Té
tots  aquests expedients? I açò que tots són organismes del
descontrol del pacte ineficaç d'esquerres, no pot culpar aquesta
vegada a Madrid. Dos anys i encara ha de començar.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en primer lloc supòs i
esper que, a vostè, li preocupi realment Menorca, i que no el
preocupi fer altres coses en aquest parlament. Per tant, si li
preocupa Menorca vostè precisament ha de saber que aquesta
depuradora, com li he dit, la seva adjudicació va ser prèvia a
l'entrada d'aquest nou govern i per tant es va adjudicar al
començament de 1999. Com així no es va fer?, això s'ho hauria
de demanar vostè i no m'ho hauria de demanar a mi, i
precisament jo li puc explicar per què ha duit un cert retard,
provocat, com he dit, per una situació anterior i no provocat per
aquest actual govern.

Li he de dir que l'estudi d'avaluació d'impacte ambiental
presentat amb el projecte inicial era deficient. Això vol dir que
no es contemplaven els elements mínims i bàsics que ha de
tenir a l'hora de fer un estudi que es pogués defensar
correctament davant la Comissió Balear de Medi Ambient; això
va suposar, evidentment, un retard important, però és millor fer
les coses bé, Sr. Camps, que no fer-les malament només per
simple electoralisme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.
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I.3) Pregunta RGE núm. 5422/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a plantilla que es quedarà la Conselleria de Benestar
Social un cop transferit l'IBAS.

Passam a la següent pregunta, que és la 5422, també
ajornada de la sessió de dia 5 de desembre, relativa a plantilla
que es quedarà la Conselleria de Benestar Social un cop
transferit l'IBAS, que formula l'Hble. Diputada Sra. Maria Neus
Marí Marí, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, ja fa unes setmanes que vàrem
mostrar el nostre desacord des del Grup Popular amb el Projecte
de llei de transferències als consells insulars en matèria de
benestar social, i amb el fet de l'elevat pressupost que queda a
l'Ibas i a la Conselleria de Benestar del Govern i, per tant, avui
volem tornar a fer una pregunta en aquest sentit, i és el fet del
gran capítol de personal que queda a la secció 75 de l'Ibas. Per
això volem preguntar quina plantilla es quedarà la Conselleria
de Benestar Social de la secció 75, Ibas, un cop transferit als
consells insulars.

Gràcies.

EL SR.  PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Sra. Consellera de Benestar
Social, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Sra. Marí, és obvi que, al Partit
Popular, li agrada polemitzar sobre aquest tema de les
transferències i intentar cercar contradiccions entre els partits
del pacte. Ho dic perquè hauria estat més senzill per a aquesta
cambra demanar-me aquesta pregunta per escrit i evitaríem
esgotar el temps donant-li jo una relació de les places que es
queden a la secció 75. De totes maneres els convid una altra
vegada a llegir-se el Projecte de llei, que ja està a punt de ser
aprovat per la cambra, en el qual estan també especificades les
matèries que queden o no transferides, els capítols
pressupostaris i també el personal.

Per resumir i per tenir temps per a la rèplica li diré que el
personal que es queda la Conselleria de Benestar Social i,
sobretot, l'Ibas, que és la qüestió que m'ha demanat, és aquell
que està adscrit al centre base, donat que és una matèria que
queda en el Govern; el que està adscrit a la gestió de pensions,
tant PNC, com LISMI, com assistencials; i els que està adscrit
a la gestió dels plans estatals, entre altres els de caràcter
estructural.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sra.
Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, precisament perquè
hem llegit la Llei de transferències i també hem estudiat els
pressupostos de la comunitat autònoma de l'any 2001, per això
feim aquesta pregunta, perquè ens sorprèn la quantitat que a la
secció 75 de l'Ibas, programa 311A de Direcció i Serveis
Generals  de Benestar Social, en el capítol 1 hi ha 537 milions de
pessetes. En canvi, per altra banda, en el Projecte de llei de
transferències als consells insulars, excloent els temes de
pensions que ha esmentat vostè aquí, excloent aquests temes
a la secció 75 i excloent també el personal que va dedicat a les
residències i als centres, tan sols hi ha 140 milions de pessetes
per als tres consells insulars. 

Vull remarcar -ja ho vaig dir l'altre dia- que les residències de
Mallorca amb la Llei de transferències vénen amb el personal
transferit al Consell Insular de Mallorca, i en canvi als centres
que s'han de crear a Menorca, a Eivissa i a Formentera no s'hi
inclou ni el manteniment ni el personal. Per tant, segons els
nostres càlculs queden quasi 400 milions de pessetes a la seva
conselleria, a l'Ibas, al programa 311A, i no sabem per què ha de
servir tanta gent, si per controlar els consells insulars o per què
han de tenir tota aquesta gent una vegada transferides les
competències de Benestar Social i de l'Ibas als consells
insulars. Ens agradaria que ens ho explicàs.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Sra. Consellera de Benestar
Social, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Lògicament, Sra. Marí, vostè fa una
lectura molt intencionada de la Llei, perquè és obvi que si hi ha
unes matèries que queden en l'àmbit de la comunitat autònoma
i queden en aquest àmbit per raons jurídiques, de ser serveis
que depenen de la Seguretat Social com són les pensions, o
serveis  de caràcter suprainsular com és el centre base, el centre
de diagnòstic de discapacitats, és obvi que quedi personal
suficient per poder gestionar aquestes qüestions. 

El que és cert, Sra. Marí, és que el que vostè no ha dit és
que aquesta llei de transferències permet que es transfereixin
més de 4.000 milions al conjunt dels consells insulars però que,
sobretot, ha treballat d'una manera molt ferma per establir un
compromís continuat amb els  consells insulars i, sobretot amb
Menorca i Eivissa, per compensar aquelles deficiències, aquells
greuges històrics dels quals vostès són, per suposat, els
principals responsables.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social.

I.4) Pregunta RGE núm. 5431/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a despesa en concepte de convenis, informes i assessorament
amb la Universitat Carlos III.

Passam a la pregunta número 4, 5431, relativa a despesa en
concepte de convenis, informes i assessorament amb la
Universitat Carlos III, que formula l'Hble. Diputat Sr. Joan
Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquesta pregunta queda formulada en els seus propis termes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Jo crec que aquesta pregunta ja va
ser resposta en anteriors preguntes, em sembla que és la
tercera, aquesta, que es fa, i l'únic que puc afegir és que dins
aquest any, del conveni marc i els convenis sectorials que es
van firmar, es preveu pagar una factura per al primer d'1,5
milions, i per al següent, si es presenta la feina a temps, que és
l'esborrany de la Llei del sòl, es faria un pagament de 5 milions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Ordenació del Territori. Sr. Huguet,
té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies. Jo no sé si són les afectacions
meteorològiques o del virus i estats gripals que més o manco
cadascú pot dur, però, o no han entès la pregunta, o vostès el
que han volgut fer ha estat fer cas al vicepresident i entretenir,
fer d'entretenedores, en aquest cas, d'una qüestió que jo no li
plantej a vostè, Sr. Conseller. Vostè em va contestar les
preguntes  que feien referència a Obres Públiques. Aquesta
queda ben delimitada: despesa total efectuada pel Govern,
perquè les seves, vostè va ser tan noble, i tan lleial, i tan sincer
que ens les va dir, però jo demanava la del Govern, quines són
les del Govern.

I per què ho demanava? Miri, jo li donaré ara el secret
d'aquestes preguntes. Jo ho demanava perquè dia 14 de
setembre de l'any 2000, aquest diputat va sol·licitar còpia del
conveni o convenis signats pel Govern de les Illes Balears amb
la Universitat Carlos III de Madrid per a assessorament jurídic.
Encara ho esperam. Com que açò no s'ha contestat, aquesta
documentació no s'ha remès, no sabem si hi ha un conveni, si
n'hi ha dos, si és un conveni marc, si aquest conveni marc dóna
cobertura a qualsevol tipus d'informe jurídic o d'assessorament
jurídic que necessita aquest govern... El que sí sabem és el seu
i jo li ho agraesc, però, com diu aquella cançó, "no és açò,
companys, no és açò".

Moltes gràcies, Sr. President.

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. Senyores i senyors diputats,
efectivament vostè ha fet aquesta pregunta, però és que l'únic
conveni marc firmat per aquest govern és el que ha fet la
Conselleria d'Obres Públiques i, per tant, som jo qui respon
aquesta pregunta, i repetesc el que ja vaig dir els darrers dies:
Hi ha un conveni marc i dins aquest conveni marc s'han firmat
dos convenis sectorials, i no hi ha més convenis.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.5) Pregunta RGE núm. 5432/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a "entretenedores de la sociedad".

La pregunta número 5 està ajornada pel Govern en temps i
forma.

I.6) Pregunta RGE núm. 5433/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla estratègic per tal "d'espavilar".

La pregunta número 6, 5433, és la relativa a pla estratègic
per tal "d'espavilar", que formula l'Hble. Diputat Sr. Joan
Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President, i sense cap mena d'acritud,
vam quedar sorpresos que, per boca del president, arribés
després  d'un any i mig a la conclusió que havia d'espavilar,
quan al principi d'aquest govern va dir al nostre portaveu: "He
anat més viu que vostè". Bé, idò es veu que aquesta vivor s'ha
anat apagant. És  a dir, si tot govern fos..., si un govern és un
llum, és a dir, que està per donar llum, espavilar, Sr. President,
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sap què vol dir, no?, llevar-se de damunt el "pávilo" cremat,
inservible, perquè si no el que passa és que el llum s'apaga, ja
sigui una espelma o ja sigui un llum d'encrulla, amb un
llenguatge figurat.

A mi em preocupa que després d'un any i mig vostè se
n'adoni que ha d'espavilar, i la pregunta concreta és: En què ha
d'espavilar? En dur un programa de govern seriós i coherent
que doni respostes als problemes dels ciutadans? Ha
d'espavilar en estirar les orelles als seus membres del Govern
perquè cadascú no vagi pel seu compte i un digui una cosa i
l'altres digui l'altra?, perquè a mi em sap molt de greu, avui el
vicepresident no hi és, que diu que el Govern ha de ser
"entretenidor de la societat", entretenidor. En què ha
d'espavilar?, ha d'espavilar vostè o ha d'espavilar al Govern?
Açò és el que a nosaltres ens agradaria saber, Sr. President.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. President del Govern, té la
paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Huguet. Vegem; espavilar
efectivament jo sé què vol dir, espavilar vol dir revifar un llum,
com vostè ha dit, revifar un llum, la qual cosa no vol dir que no
hi hagi llum i, per tant, vol dir millorar tota una sèrie
d'actuacions, i jo crec que és ben just i ben necessari que
qualsevol govern vulgui anar millorant i fent les coses més bé.

De totes formes la pregunta no era aquesta. La pregunta era
a veure si hi havia algun tipus de pla estratègic per tal
d'espavilar, i jo el que li he de dir és que per espavilar no fa falta
cap pla estratègic.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Sr. Huguet, té la
paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Vostè sap que en una relació
humana, amb una casuística, tant si parlam de física, de
química, de llenguatge, de qualsevol tipus d'activitat dels
éssers  humans, sempre a les situacions hi ha causa-efecte, o
efecte-causa, i això pot anar desencadenant en una sèrie de
reaccions i contrareaccions. Aquí vostè té un il·lustre portaveu
que és químic i li ho podrà explicar. Per tant, vostè va utilitzar
aquesta paraula com a conseqüència d'alguna cosa. Vostè va
dir: "He d'espavilar". Si vostè arriba a aquesta conclusió és
perquè ha passat una sèrie d'esdeveniments que el fan arribar
a aquesta conclusió.

Jo li he volgut fer, amb un to -diguéssim- sense cap mena
d'acritud, com li he dit, fer la comparança del llum, però

espavilar també vostè sap que vol dir llevar-se de damunt la
mandra; també vol dir açò, jo li ho podré demostrar, que en el
llenguatge també hi entra aquesta accepció de llevar-se de
damunt la mandra, despertar-se, llevar-se de damunt una
ingenuïtat excessiva...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. El seu temps està esgotat. Sr.
President del Govern, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Miri, sí, efectivament jo ho vaig dir
per un tema molt concret, i era perquè havien passat dues
setmanes que sense cap dubte ni un a mi no m'han donat cap
alegria, i ho vaig dir en relació a aquest tema molt concret, no
en relació a tota la feina que es fa des del Govern. De totes
formes li vull dir que efectivament, fins i tot amb tota aquesta
feina que s'està fent des del Govern, haurem d'espavilar, perquè
vostès  s'adormiren durant molt de temps i, per tant, a nosaltres
no ens quedarà més remei que espavilar. I si no, vegem com
farem front a aquests 25.000 milions de pessetes que vostès ens
han deixat de forat i que segurament serà molt difícil que ens en
puguem sortir.

Moltes gràcies.

(Aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern.

I.7) Pregunta RGE núm. 5434/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a equivocacions del vicepresident del Govern, Sr. Sampol.

Passam a la setena pregunta, 5434, relativa a equivocacions
del vicepresident del Govern, Sr. Sampol, que formula l'Hble.
Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies. És la 5434, no és vera, Sr. President?.

EL SR. PRESIDENT:

La 5434, sí senyor.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Perfecte. Bé, jo vull començar dient que agraesc que el Sr.
President, fent gala de sinceritat -no la darrera part, la darrera
part és una cançó i una música que ja tenim aquí dins de "tota
la culpa és vostra" i, per tant, açò va bé- però de la primera part
jo li agraesc moltíssim que vostè hagi reconegut que no ho va
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passar gens bé, amb  la qual cosa va tenir problemes i aquests
problemes varen aflorar i açò va despistar la societat. 

Però és que crec que és molt greu el que ha passat aquests
dies, Sr. President, i crec que és molt greu perquè vostè es
refereix, o almenys no ha estat desmentit, al fet que l'actuació
del seu vicepresident està impregnada d'una sèrie d'errors i diu
que s'equivoca en tot el que fa. Em pot concretar si aquests
errors és en tot el que fa o en qualque cosa, només?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. President del Govern, té la
paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Huguet. Miri, la meva
opinió no és aquesta, no és que el vicepresident s'equivoqui en
tot el que fa. Jo crec que el vicepresident ho fa molt bé i, a més,
li vull dir una cosa, ningú, absolutament ningú, no s'equivoca
en tot el que fa, ni tan sols vostè a pesar de fer aquest tipus de
preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern. Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President, per aquesta inestimable
generositat cap a la meva persona, però equivocar-se és humà,
i persistir en l'error es diu que és diabòlic. Si un president manté
com a vicepresident una persona que, dic jo, no ha estat
desmentida -no ho dic jo, eh?- com que no ha estat desmentida
està, entre cometes aquesta expressió, la manté en una
persistència d'equivocació rere equivocació, açò és diabòlic,
diabòlic per a aquell que s'hi manté, perquè ha d'entendre que
ja no gaudeix de la confiança del president, i diabòlic per a
aquell que el manté, perquè és una demostració palpable que el
seu govern no està en les seves mans, sinó que està en les
mans del pacte, legítim, democràtic, tot el que vostè vulgui, que
van signar per dur endavant un nou govern.

Jo l'únic que li recoman és una cosa; com que sé que
l'equilibri és l'equilibri, i sé que aquí el president té una clàusula
que no pot utilitzar, que és la de remodelar el Govern quan ell
cregui, com cregui i quan li convengui, sinó quan cregui, com
cregui i quan convengui als partits  del pacte, jo li recomanaria
una cosa: que el mantengui, perquè vostè no el pot llevar si no
li ho diu el PSM, que el mantengui, però que li digui que no faci
res i així vostè no es veurà en la tessitura de dir que es continua
equivocant en tot el que fa.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. President del Govern, té la
paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Huguet. Bé, li he de dir
una cosa: que efectivament vostè ha tret tota aquesta pregunta
d'unes coses que han sortit a la premsa i que es deriven d'un
dinar. Es veu que això, que jo convidi els periodistes a entrar
fins a la cuina, em du alguns problemes. Vostès no tenen
aquests  problemes, vostès no els deixen entrar als sopars, com
va passar l'altre dia a Pula. Vostès no tenen aquests problemes.
Jo continuaré actuant de la mateixa manera, no tenc cap tipus
de problema; crec que la meva actitud és la bona. Per tant, a
pesar que em dugui problemes jo continuaré parlant amb la
premsa i no li posaré obstacles.

Quant a allò que vostè em diu, de si no puc remodelar
ningú, o de si no puc deixar de fer, li he de dir una cosa: Aquest
govern té el funcionament que té i jo n'estic ben orgullós, i
sense cap dubte és ben diferent del funcionament dels governs
anterior que, en aquestes alçades, sí que varen demostrar que
podien remodelar perquè ja havien caigut dos presidents, ja hi
havia el tercer president, i ja havien caigut més de 20 consellers.
Crec que hi havia una diferència molt gran entre uns i altres.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern.

I.8) Pregunta RGE núm. 5435/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recurs d'inconstitucionalitat del Govern central.

Passam a la vuitena pregunta, 5435/00, relativa a recurs
d'inconstitucionalitat del Govern central, que formula l'Hble.
Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta formulada en els
seus propis termes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. President del Govern, té la
paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Huguet. Bé, li he de dir
que si vaig dir aquesta expressió em vaig equivocar o em
vaig..., bé, jo crec que més que equivocar vaig quedar curt. Crec
que el que hi ha són ganes d'ofegar el govern de progrés; crec
que aquesta és l'expressió més correcta.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern. Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies. Sr. President, Sr. President, vostè és el
màxim responsable de l'Executiu de les Illes Balears. Vostè és la
primera autoritat d'aquestes illes, el primer ciutadà d'aquestes
illes, i el que no pot fer en una pregunta que és molt clara i molt
concreta és fer un totum revolutum i aquí posar-ho tot. Jo li faig
referència únicament i exclusiva a la Llei de consells insulars, i
vostè es va equivocar. Efectivament, vostè no pot dir açò sobre
la Llei de consells insulars, perquè vostè ha tenir, si és que li
han passat, una carta de dia 31 de maig de l'any 2000 on el
Ministeri d'Administracions Públiques l'insta a arribar a acords
en el tema de consells insulars, establir aquests diàlegs, una
carta dirigida... Que no digui que no el seu conseller de
Presidència, Ilustrísimo Sr. Valentí Valenciano López, director
general de Relaciones con el Parlamento y Coordinación
Normativa. Aquesta carta, perquè no hi hagi equivocació,
aquesta carta no me la van enviar de Madrid, eh?, aquesta carta
la van enviar vostès, me la van enviar vostès amb una
sol·licitud de documentació. Ho dic perquè no el faci equivocar,
el president; que s'equivoqui vostè és correcte, ens hi té
habituats, però no faci equivocar el Sr. President. Aquesta
carta, Sr. President, li dic Sr. President que aquesta carta me la
van enviar del Govern balear, no va venir de Madrid, no li faci
cas, no va venir de Madrid, la van enviar del Govern balear.

Per tant, aquí s'instava a aquest diàleg, i a més es deia ben
clar: "Aprofitin vostès, en tot el tema de la tramitació, per poder
introduir aquestes modificacions". Per tant, no digui que els va
agafar per sorpresa, i nosaltres, com a partit i com a grup
parlamentari, vam anar insistint.

Jo crec, Sr. President, i en açò potser que vostès tenguin la
raó, jo crec que hi ha vegades que el subconscient els  traeix, i
qualsevol cosa o qualsevol fracàs que vostès tenguin, no tenc
cap més postura que tirar pilotes fora i donar la culpa als que
estan aquí davant, i açò s'ha d'haver acabat, se'ls ha d'haver
acabat perquè tal com passa el temps hi ha més proves que són
més fefaents que allò que vostès diuen no és cert. Vostè té una
carta de dia 31 de maig del 2000 on l'instaven a arribar a acords
en aquest procés de la Llei de consells  insulars per evitar que
hi hagués un recurs d'inconstitucionalitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Veig que estan tots els diputats i les diputades molt
emocionats, avui. Són preguntes. S'acosten les vacacions.

Sr. President del Govern, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Huguet. Vostè avui ja em
fa consellers nous. El Sr. Valentí Valenciano encara no és
conseller, el conseller de Presidència és el Sr. Antoni Garcias.

Li he de dir que després d'aquesta carta hi va haver una
reunió entre el conseller de Presidència i el ministre Posadas on
es va quedar d'acord que abans de posar el recurs es faria el
possible per parlar junts i, per tant, per veure si es podrien
solucionar les coses i encara esperam aquest possible, encara
l'esperam. Però, a més, és totalment incomprensible que vostè
tengui la cara, i no ho puc dir d'altra manera, de fer aquesta
pregunta, perquè vostè és el que durant la tramitació de la llei
va patrocinar des del Partit  Popular un pacte per a aquesta llei,
i quan tot era a punt per arribar a l’acord, Madrid, Madrid va
donar ordres, va rebre una telefonada de Madrid ...

(Remor de veus)

... i el que passa sempre, va dir, “a aquests, ni aigua”, i per
tant tot l’acord va tornar enrera. El que és incomprensible és la
seva poca capacitat de decisió, el que incomprensible és que
vostès siguin tan sols una sucursal de la  central, sense opinió
i sempre disposats a rebre ordres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern.

I.9) Pregunta RGE núm. 5542/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Museu de Formentera.

Passam a la pregunta 9, 5542, relativa a Museu de
Formentera, de l’Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li parla el, segons vostè,
obsés  pels temes de Formentera, va ser la qualificació que em
va donar dimarts passat, segons consta al Diari de Sessions, i
esper, Sr. Conseller, que la seva incontinència fisiològica li
permeti contestar, amb educació, li ho repetesc, amb educació,
la següent pregunta, amb quina situació es troben els tràmits
per fer realitat el Museu de Formentera, tal i com preveu la Llei
del patrimoni de les Illes Balears?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller d’Educació i Cultura, té la
paraula.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. La
resposta a aquesta pregunta és que es troben en la mateixa
situació que fa poc més d’un mes, quan vostè va formular una
pregunta absolutament a la d’avui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ja li avanç que la
propera pregunta meva serà a vostè també sobre Formentera,
però és que, a més, el Sr. Batle de Formentera, avui, avui, al diari
diu el següent: “Isidor Torres -que no és del Partit Popular-
mostró ayer -ahir- su escepticismo a raíz de la proliferación de
promesas de inversiones en la isla -a Formentera- básicamente
destinadas a paliar el déficit de infraestructuras de la misma”.
I afegeix el batle: “La financiación debe corresponder a la
administración pertinente, si ha de salir de las arcas
municipales no hace falta que nadie venga aquí a prometer
nada, no hace falta que vengan”. I això vé, aquesta
contestació i aquesta pregunta, arran que vostè, dia 28 de
febrer, va anar a Formentera i va dir que el tema del museu es
trobava en fase de redacció, que s’acabaria aquest any, i més
endavant, dia 30 de març, el director general de Cultura, la
consellera de Cultura d’Eivissa, el batle de Formentera, varen
tenir una reunió de feina i entre d’altres coses varen manifestar:
“El futuro museo de Formentera  -que vostè havia dit tres
mesos abans que estaria el projecte acabat- será una realidad
muy pronto, y el Gobierno ya está trabajando y falta sólo
perfilar”.

Sr. Conseller, contesti’m, com és la seva obligació, amb
educació, a la pregunta que jo li repetesc. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. És evident que el batle de Formentera és un senyor
savi i sensat i, per tant, té l’experiència de setze anys de govern
del Partit Popular amb  unes nul·les inversions a Formentera, és
raonable que n’estigui escalivat. Ja no sé si és tan sensat creuar
unes declaracions del batle de Formentera que surten a la
premsa d’avui amb una cosa que vaig dir jo el mes de febrer
que, per cert, encara no s’ha incomplerta perquè vaig dir
“aquest any” i no ha acabat l’any. I ja li vaig dir l’altre dia que
és possible que ens passem alguns mesos d’aquest any,
perquè l’elaboració d’un projecte museològic és un procés
complicat i, en qualsevol cas, és evident que no s’ha d’agafar
el tema del Museu de Formentera com una cosa personal seva,

Sr. Marí, perquè encara que vostè hi va posar l’esmena, li puc
ben assegurar que si el Museu de Formentera no es fa, no serà
per culpa seva, però si es fa, tampoc no serà per mèrit seu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.10) Pregunta RGE núm. 5534/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a compra de les finques es Ortó i es Prat.

Passam a la pregunta 10, 5534, relativa a compra de les
finques d’es Ortó i es Prat, que formula l’Hble. Diputada
Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
que té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Socialista
vàrem quedar molt sorpresos a principi de mes, de veure als
mitjans de comunicació que el Ministeri de Medi Ambient havia
comprat dues finques al Port d’Andratx i que sembla ser que no
hi havia cap tipus de contacte amb l’administració autonòmica,
a nosaltres ens preocupa moltíssim aquesta actitud constant de
deslleialtat institucional que practica el Govern de l’Estat
espanyol, n’hem vist exemples fa poc, amb el Sr. Huguet ho
recordàvem amb el tema de consells insulars, en tema de
carreteres, en tema d’aigua, en temes sanitaris i en tants i tants
temes, per tant ens agradaria saber en boca del Govern de les
Illes Balears si realment es varen produir o no contactes per tal
que es fes efectiva aquesta compra per part del Ministeri de
Medi Ambient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Dir-li que lamentablement li he de contestar que no,
l’Administració central en cap moment no va comunicar al
Govern de les Illes la seva intenció de comprar aquestes
finques per part del Ministeri de Medi Ambient, a pesar que les
competències d’educació mediambiental i la gestió de finques
públiques siguin competències transferides a la comunitat
autònoma.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48 / Fascicle 1 / 12 de desembre del 2000 2055

 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Idò pitjor ens ho posa, Sr. Conseller
de Presidència. No podem entendre de cap manera l’interès que
mou el Ministeri de Medi Ambient a comprar segons quines
finques, quin interès real hi té i sobretot si no ho concerta o ho
concorda amb l’administració autonòmica, amb el Govern de les
Illes Balears. I menys encara ho podem entendre, quan en
aquesta cambra hem viscut no fa tant, un agre debat, per part
del Partit Popular, en contra d’unes finques que havia comprat
el Govern de les Illes Balears, les finques d’Aubarca i es Verger,
que es varen pagar a 100 pessetes el metre quadrat, i aquí, avui
veim que el ministre de Medi Ambient paga a 16.000 pessetes
el metre quadrat, i el Partit Popular canvia totalment de discurs,
quan aquí va demanar una comissió d’investigació, el Sr.
Flaquer i el Sr. González Ortea gairebé varen acusar de lladres
el Govern de les Illes Balears, ja que creien que hi havia un
sobrepreu en les 100 pessetes per metre quadrat, ara resulta que
el Sr. Matas, que és president del Partit Popular paga 16.000
pessetes  per metre quadrat, i el Partit Popular ho troba bé, a més
envaint competències de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. 

Realment, Sr. Garcias, compartim amb vostè que és un fet
lamentable. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Conseller de Presidència, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Armengol, dir-li que he començat dient que era un
fet lamentable, i la veritat és que per dues raons. Primera, per la
manca, diríem en aquest cas, de col·laboració institucional o de
lleialtat institucional i per envair competències; però l’altra raó
que jo també crec que és greu és que nosaltres estam disposats
a protegir, fins i tot la protecció es pot donar a través de
l’adquisició de finques, el que passa és que no hi estam
disposats a qualsevol preu, i això ho hem manifestat en les
diferents adquisicions que hem fet, i cercam un preu raonable,
el que no ens sembla, de cap de les maneres, és que els qui hem
de gestionar els doblers públics puguin adquirir, amb l’aval de
protegir, a uns preus desorbitats que, a més, això pot provocar
..., i a més recordar que ja és un terreny protegit, és un terreny
on no s’hi podia construir ni tenia cap amenaça de construcció,
que d’adquireixi a aquest preu.

Sí que li puc dir que la col·laboració nostra o si hi hagués
pogut haver acord, no n’hi hagués hagut, perquè la visió de la
Conselleria de Presidència no és adquirir terrenys a uns preus
desorbitats com ha estat aquesta compra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.11) Pregunta RGE núm. 5536/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finques es Ortó i es Prat.

Passam a la pregunta 11, 5536, relativa a finques d’es Ortó
i es Prat que formula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Cànoves i
Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Insistim en l’adquisició per part del
Ministeri de Medi Ambient d’aquestes finques de s’Ortó i es
Prat, conegudes també com Can Fasser, i situades al fons
d’aquest amfiteatre natural que és el Port d’Andratx. Com que
les competències sobre protecció del territori, la gestió de les
finques públiques i així també la gestió del medi ambient, són
competències pròpies d’aquesta comunitat autònoma, i vista la
voluntat i la intencionalitat política del ministre i del ministeri
d’aportar el seu granet d’arena en aquestes matèries després de
moltes peticions que s’han cursat per part d’ajuntaments del
mateix color polític que el ministre, que va tèmer a aquest
diputat que es convoqui una espècie de pla sota mà amb els
ajuntaments d’un signe concret polític, tot just per,
precisament, salvaguardar aquesta coordinació institucional
que hi ha d’haver entre les institucions i el respecte de les
competències pròpies, ens interessa saber, com a mínim, si en
aquesta compra s’ha observat la prioritat que té el Govern
d’aquestes  illes en l’adquisició de finques, si aquesta finca,
concretament, era prioritària des del punt de vista
mediambiental.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves. 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 contestar molt
clarament, per part de la Conselleria de Medi Ambient, aquesta
finca no era prioritària, consideram que hi ha ecosistemes molt
més prioritaris en aquestes illes que mereixerien que fossin
comprats pel Govern i, per tant, hem de dir que com a
ecosistema, si bé és important perquè és una zona humida, no
contempla, com a prioritat, la seva adquisició.

Dit això, li he de dir que, efectivament, no va existir cap
tipus de contacte amb la Conselleria de Medi Ambient respecte
del que era una informació que, entenent que les relacions
institucionals estan per damunt del tema de partits, i han de ser
una qüestió bàsica i elemental dins una democràcia formal, com
la que vivim, per tant, no va existir cap tipus de contacte amb la
Conselleria de Medi Ambient i no es va demanar, per part del
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Ministeri de Medi Ambient, cap tipus d’informe d’aquesta zona
ni tampoc es va demanar en cap moment quins eren els criteris
que feia servir la Conselleria de Medi Ambient respecte de la
importància dels ecosistemes de les nostres illes. 

Vull recordar, i precisament ja que em dóna la oportunitat,
abans de passar a la contrarèplica, dir que, evidentment, com a
consellera de Medi Ambient, em sembla molt greu aquest fet, ja
que, a part de ser una actitud prepotent i de manca de
col·laboració per part del Ministeri de Medi Ambient, suposa,
a més, defugir d’un element fonamental, que són les
competències atribuïdes en aquest cas a la comunitat autònoma
respecte de temes mediambientals. Jo pens que és una qüestió
intolerable, que, com he dit, està per damunt del tema de partits.

I una segona cosa, pel que han de vetllar els governs és
pels  interessos generals i no pels particulars, i precisament el
que entra una mica en dubte és per què s’ha comprat aquesta
finca que, evidentment, des de la Conselleria de Medi Ambient,
no ho veim absolutament gens clar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. És preocupant, Sra. Consellera, sentir-
li a dir que aquesta finca de Can Fasser no era prioritària dins la
política mediambiental del Govern. I és preocupant perquè, en
primer lloc, expressa una poca sensibilitat per part del Govern
de Madrid, en concret, del ministre de Medi Ambient, envers de
les competències autonòmiques que té atribuïdes aquest
govern. Manca de sensibilitat que aquest dies, fins i tot, arriba
a no saber actuar davant l’empait d’un periodista i el que
representa un periodista, no ens estranya que també no tengui
sensibilitat autonòmica. I això és més greu si aquest ministre
coneix de primera mà les prioritats mediambientals d’aquesta
comunitat, perquè, precisament, la carta reclamant ajudes per a
aquestes prioritats, se la va enviar ell mateix.

En segon terme, també és preocupant, Sra. Consellera, ja ho
ha expressat la Sra. Armengol, pel preu que s’ha pagat, no
m’estranya, en defensa d’aquesta compra s’ha dit que els
propietaris  particulars hi estaven totalment d’acord, no
m’estranya que hi estiguin d’acord, pagant, com s’ha pagat, un
preu de canari jove, 16.000 pessetes el metre quadrat, tot just el
preu d’Aubarca i es Verger, 100 pessetes el metre quadrat. Jo
crec que al ministre, Sra. Consellera, el que li convé és anar per
tot de la seva mà, primer perquè així aprendrà a comprar finques
que són prioritàries ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, però el seu temps està esgotat.
Sra. Consellera de Medi Ambient, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, afegir precisament a
aquest tema que és  evident que el fet que les competències de
Medi Ambient són transferides al Govern de les Illes Balears i
que precisament en aquest tema ja no és nou que el ministre
Matas de qualque manera interfereixi en el que són les
competències de Medi Ambient, així ho hem vist ja en temes
d’aigua i en d’altres, i sembla que aquesta és la política actual
del Partit Popular. Jo el que els demanaria als diputats del Partit
Popular de les Illes Balears és que el que haurien de contemplar
és que, per damunt, com dic, de partits, el que hi hauria d’haver
és mantenir qui és que té les competències exclusives sobre els
temes i, per tant, a partir d’aquí efectuar les polítiques que
pertoquen.

Dit això, he de dir que, efectivament, el Sr. Matas, perquè
crec que és el Sr. Matas, té especial interès a comprar coses en
el que és en determinats partits, en determinades persones i
ajuntaments que ho fan, jo crec que això no li dóna, en absolut,
cap credibilitat com a polític i, molt menys, com a ministre de
Medi Ambient, crec que el ministre de Medi Ambient, ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient, però el
seu temps també s’ha esgotat.

I.12) Pregunta RGE núm. 5537/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ajudes per la llengua blava.

I.13) Pregunta RGE. núm. 5538/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista ,
relativa a detecció de possibles casos d'encefalopatia
espongiforme.

Les preguntes 12 i 13 han estat ajornades en temps i forma
pel Govern.

I.14) Pregunta RGE. núm. 5522/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt , relativa
a modificació del Pla energètic.

La pregunta 14, 5522, relativa a modificació del Pla energètic,
que formula l’HBle. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup
Parlamentari Mixt, que té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sr. President. Sra. Consellera, la pregunta és la següent,
pensa modificar el Govern de les Illes Balears el Pla energètic,
a fi de fer possible el compliment gradual del Protocol de Kyoto
i incorporar-hi mesures d’ecologització del transport, tenint en
compte que el transport suposa el 60% dels consums
energètics de les Illes Balears? Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Sra. Consellera d’Innovació, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Buades, vostè sap que en aquest moment ja ha acabat el
període d’al·legacions i que les estam estudiant, tant les
al·legacions presentades p’Els Verds, pel GOB, com altre tipus
d’al·legacions. El Pla no pressuposa un consum determinat
d’energia per a un any tal o qual, sinó que el que marca el Pla és
un escenari de creixement. Algunes de les al·legacions que es
podria modificar aquest escenari de creixement, nosaltres, en
aquest moment, estudiam la possibilitat de modificar aquest
escenari de creixement.

Per una altra banda, vostè em demana les mesures concretes
quant al transport. L’energia és vital per al transport, però
també ho és per a habitatge i per a d’altres tipus, no només és
el transport, d’acord que és una part important, però hi ha altres
tipus d’actuacions que s’han de dur dins aquest camp, ja s’hi
està treballant en aquest moment, la nostra idea és fer un pla de
transport, conjuntament amb la Conselleria d’Obres Públiques
i Transports, de la mateixa manera que també fer un pla
d’habitatge, i en aquest pla, incloure-hi les mesures de
racionalització i d’estalvi energètic, no incloure-les dins un pla
energètic, perquè el que faria més que el pla energètic, si s’hi
han d’incloure les mesures concretes en tots els camps, seria
una eina de molt difícil maneig, hem pensat que era molt més
correcte fer-ho a través de plans especials d’habitatge i de
transport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Buades, té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, bé, la resposta seva
a la meva pregunta crec que és insuficient des del punt de vista
ecologista, en el sentit que hem de recordar que fa dos mesos
vàrem aprovar en aquest parlament per unanimitat que aquest
pla s’hauria d’adaptar gradualment al compliment dels
compromisos de Kyoto, i ens agradaria que vostè ens digués
si realment creu que la resolució parlamentària d’octubre es
podrà complir o no en el text definitiu del Pla.

Per un altre costat, això ocorre després del fracàs de la
cimera de la Haia, que ha constatat l’increment de deteriorament
del clima i la manca d’acord a nivell internacional per fer
polítiques concretes de protecció, i no ens agradaria participar
d’un pla que al final també fos innocu a l’hora d’aconseguir
més protecció per al clima. I, en darrer extrem, pel que ha
comentat del pla de transport i d’habitatge, hem de recordar
que, efectivament, el Pla energètic no pot substituir aquests,

però sí que pot prescriure determinades mesures de necessària
incorporació a aquests plans, a fi que no ens passi el que ens
passarà, que parlam d’energia, el 60% la consumim via transport
i ningú no se’n fa responsable, esperam tenir bones notícies
seves prompte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Sra. Consellera, li queden 27 segons per
respondre.

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

Doncs, quasi no val la pena.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera d’Innovació i Energia.

II.1) Interpel·lació RGE núm. 4589/00, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dignificació de la professió
docent.

El punt següent de l’ordre del dia era una interpel·lació 4589,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
dignificació de la professió docent. El Grup Parlamentari
Popular va demanar la seva retirada i, per retirar-la de l’ordre del
dia, deman l’assentiment de la Cambra.

Queda retirada de l’ordre del dia.

Passam al punt següent, que és la proposició no de llei 4477,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
hidrològic.

I.15) Pregunta RGE. núm. 5428/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular , relativa
a valoració de les rebaixes d'estiu.

Perdó, he anat aviat, la pregunta 15, també ha estat ajornada
en temps i forma pel Govern, ho havia d’haver dit.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 4477/00, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla hidrològic.

Proposició no de llei 4477, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla hidrològic. La Sra. Mercè Amer, té la
paraula en nom del seu grup per defensar la proposició.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Amb aquesta proposició no de llei, el Grup
Parlamentari Socialista vol des d’aquest parlament animar les
institucions responsables a dur endavant aquelles actuacions
en matèria hidràulica que permetin garantir aigua de qualitat a
totes  les ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears.
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Consideram necessària una gestió integral del cicle de l’aigua
i la incorporació de totes aquelles accions que tendeixin al seu
estalvi. 

Per això creim que és indispensable que s’aprovi
ràpidament, que s’aprovi aviat el Pla hidrològic de les Illes
Balears. Fa uns mesos, el mes de maig, ja ho deia el Sr. Ministre,
el Sr. Matas, “em compromet a aprovar ben aviat el Pla
hidrològic de les Illes Balears”, això és el que demanam d’acord
tots.

També creim que és necessari el finançament del conveni
hidrològic, recordaran tots vostès, dia 21 de maig del 99, pocs
dies abans de les eleccions, “21.000 milions de pessetes
s’invertiran en temes d’aigua, entre d’altres coses, sa Costera
i els torrents illencs”. Recordaran també tots vostès que dia 13
de juny, ara fa mig any, el Parlament, per consens, “el Parlament
vol el conveni hidrològic”. Per tant, d’acord tots, i el mateix
ministre ho recordava referent al conveni, el mes de maig deia
“he de rebre la Sra. Rosselló per negociar el conveni que
suposarà una inversió en infraestructures hidràuliques de
21.000 milions”, això és el que ja deia el mes de maig. I així, ja ho
assenyalam en aquesta proposició no de llei, a l’exposició de
motius, com no pot ser d’altra manera, el camí del diàleg, el camí
de fer aquesta voluntat de servei a les ciutadanes i als
ciutadans d’aquestes illes, d’avanç per reduir aquest dèficit
important en infraestructures hidràuliques.

Consideram, per tant, necessari que administració central i
autonòmica tanquin els acords que es contemplen al conveni
i al pla hidrològic, així com també aquelles noves propostes que
es considerin necessàries.

El conveni hidrològic, primer punt de la proposta d’acord.
Ho recordava quan he començat aquesta intervenció, per
unanimitat d’aquesta cambra es va acordar instar el Govern de
l’Estat a la signatura del conveni hidrològic. Què correspon
ara?, si això ho férem fa mig any, què toca ara?, que als
pressuposts  de l’any 2001 es demani el finançament.
Recordaran que hi ha pendents importants obres
d’infraestructura, com és l’aprofitament de sa Costera, per més
de 6.000 milions, recordaran que hi ha pendents també més de
3.000 milions als llits dels torrents, i vull recordar el torrent de
Manacor, senyores diputades i senyors diputats, deu metres
cúbics per segon pot rebre el llit actual, i demana que s’efectuï
aquest desviament perquè ara fa 11 anys no són 10 metres
cúbics que varen caure, en varen caure exactament 155, i
després  fa l’efecte d’aquest embassament que es va produir
llavors.

Aquest conveni també contempla obres de sanejament i
depuració en aigües desiguals, per més de 10.000 milions de
pessetes, actuacions en aqüífers, i què deim?, hem de dir que sí,
que hi estam d’acord i, per tant, que hi hagi una partida als
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2001.

Hi ha un segon punt en aquesta proposta d’acord, on
insistim en aquesta sortida negociada de les institucions
implicades. En parlava la Sra. Munar, avui no present, dissabte
passat, negociar, negociar, res de plorar, amb Madrid per allò

que és just i que fa falta, per tant, finançament. Coneixem de
l’existència d’una comissió mixta, representants del Govern de
les Illes Balears, representants del Ministeri de Medi Ambient,
per tant, que estudiïn i que proposin les actuacions necessàries
en base a aquests estudis.

I, finalment, el tercer punt d’aquesta proposta d’acord és el
Pla hidrològic, peça clau en la planificació hidrològica, va tenir
un ample consens en aquest parlament i contempla actuacions
d’uns 100.000 milions fins a l’any 2016: estalvi d’aigua, 23.000
milions; sanejament, 20.000 milions; prevenció de torrentades,
13.000 milions; reutilització per a reguiu, 11.000 milions;
abastiment, hi havia sa Costera, aquí, 9.200 milions;
dessalarores, 6.000, entre d’altres actuacions importants.

Va ser presentat al Consell Nacional de l’Aigua, per la
consellera Rosselló, parlam de dia 5 de setembre d’enguany,
queda, per tant, el tràmit informatiu d’aquest consell nacional
de l’aigua, del Consejo Nacional del Agua i allò que és
important, el Consell de Ministres, que s’aprovi aviat, això és el
que demanam.

Ja per acabar, allò que tants de pics hem repetit: les
mancances històriques, el dèficit històric. La Comissió no
permanent de balanç fiscal ha enllestit, entenc, una tasca
important, pendent de la darrera compareixença del conseller
d’Hisenda i de les resolucions o conclusions, i hi ha un dèficit
important a les Illes Balears i s’ha de veure com es pot
compensar, i evidentment s’han de compensar amb aquestes
inversions per part de l’Estat espanyol que permetin mantenir
el nivell d’activitat econòmica, compatible amb la sostenibilitat.
Col·laboració que, insistesc, demanam avui en temes d’aigua,
i no oblidam que, en una altra ocasió, haurem de parlar
d’aquestes  necessitats energètiques, ara ja tenim el pla
engegat, el Pla energètic, les millores en carreteres, en transport
públic, en sanitat. 

Tots junts entenc que hem de dir que sí a aquest
finançament del conveni hidrològic, a aquesta assignatura final
del conveni hidrològic, com tots junts també hem de dir que sí
a una aprovació ràpida del Pla hidrològic de les Illes Balears.
Vull recordar als senyors i a les senyores diputades del Grup
Parlamentari Popular que amb aquesta proposició no de llei del
Grup Parlamentari Socialista, deim que s’aprovi, que es financiï,
per part del ministre Matas, allò que va aprovar el president
Matas.

Moltes de gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Amer. Por el Grupo de Izquierda Unida y
Ecologista, se han presentado dos enmiendas, la 5592 y la 5593.
Para defenderlas, tiene la palabra el Sr. Ramon.
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EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats encara
presents  en aquesta sala, molt breument, perquè sembla ser que
aquest tema de l’aigua que interessa moltíssim i que provoca
grans declaracions quan es tracten qüestions concretes, no
queda quasi cap parlamentari dins la sala.

Bé, aquestes esmenes no signifiquen un desacord amb la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, sinó intentar concretar i complementar el que ha
presentat en el seu moment, que ja fa alguns mesos que es va
presentar, i pensam nosaltres que és convenient, estam
completament d’acord amb l’exposició de motius i amb els
plantejaments que es fan aquí, és necessari complementar-ho
i concretar-ho amb la nova situació i tenint en compte el
protocol general de col·laboració que presenta el Govern de les
Illes Balears per negociar amb el Govern central. Per tant, és una
esmena, en primer lloc, al primer punt de la proposició del Grup
Parlamentari Socialista que el que fa és concretar, amb la
sol·licitud que s’incloguin en els pressuposts del 2001, dels
pressuposts generals de l’estat que, en fi, en un estat de
tramitació molt avançada, supòs que ho tenim bastant
complicat, però que és una necessitat imperiosa, doncs que en
aquests pressuposts  s’incloguin les inversions en el marc del
conveni actualitzat amb les necessitats més urgents i d’acord
amb la sol·licitud feta pel Govern de les Illes Balears i amb els
costos que tenen una lleugera diferència amb el que hi havia
anteriorment, però amb els costos actualitzats, i que serien
qüestions que responen a necessitats reals, a estudis seriosos
i que contrasten una mica amb tota aquesta campanya que es
fa des de diversos sectors de sol·licituds molt poc estudiades,
pensam que aquesta relació és ajustada a les necessitats reals
de les nostres illes i lògicament s’hauria d’aconseguir la
subvenció estatal, estam parlant de l’ampliació de la
dessaladora de Formentera, l’ampliació de la dessaladora de la
Badia de Palma, la interconnexió de les dues dessaladores de
l’illa d’Eivissa, la de Sant Antoni i la de Vila, l’adequació de la
central tèrmica d’Alcúdia per instal·lar una planta dessaladora,
per l’abastiment de Ciutadella redistribuir les captacions, tal
com recomanen els tècnics, subvenció pel transvasament de La
Costera, desviament del torrent de Manacor, altres actuacions
als  torrents de Balears, remodelació de la depuradora de Palma
I, remodelació depuradora Santa Margalida- Muro, dessaladora
de Son Ferrer (Calvià) i unitats modulats de dessalació de la
Badia de Palma. Amb això  pensam que la proposició quedaria
més completa, més ajustada, més ben redactada.

Quan al punt segon, seria afegir a allò que diu la proposició
presentada pel Grup Socialista i que fa referència a instar el
Govern de l’Estat o el Govern de les Illes Balears a la realització
dels  estudis profunds de les necessitats d’infraestructures i
altres actuacions que permetin amb exactitud la seva
quantificació i situació, tot això afegir que fos al marc del
protocol general de col·laboració, presentat pel Govern de les
Illes Balears i que suposa unes inversions de 52.343 milions de
pessetes. Nosaltres dins l’acord, les línies generals de la
proposició del Grup Socialista, pensam que amb la incorporació
d’aquestes esmenes quedaria la proposició més ben redactada
i més correcta. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon. Grupos que deseen intervenir. Por el
PSM-Entesa Nacionalista tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Altra vegada discutint el tema de
l’aigua i jo crec que aquest pic, com va tenir ja ocasió aquesta
cambra de pronunciar-se per unanimitat a favor del compliment
d’un conveni que ens pensàvem que ja estava signat, dat i
beneït, per les vegades que així es va afirmar en aquesta cambra
i que després ha resultat que en cap moment el Consell de
Ministres no el va arribar a aprovar, confiem que ara ja donam
una passa més i intentem que es comprometin dins els
pressuposts del 2001 a una sèrie d’inversions i a més que es
doni suport a aquest protocol de 52.000 milions de pessetes,
que com a prioritats ha elaborat la conselleria. 

Creim i coincidim, per tant, en la concreció i l’actualització
de les demandes que es fan a través de les esmenes
presentades per Esquerra Unida i per tant, ja anunciam el vot
favorable tant a l’esmena com a la proposició no de llei en el
seu conjunt.

Realment, creim que l’Estat ha d’implicar-se en aquesta
necessitat que tenen les Illes Balears d’aigua, la llei de règim
especial així ho indica expressament, explícitament i per tant, és
una obligació no només de caràcter de lleialtat, que pensam
imprescindible, sinó fins i tot una obligació jurídica i que se’ns
va passant amb cançons. Són cada vegada promeses o
anuncis, moltíssima hemeroteca es pot acaramullant respecte de
les promeses que s’han fet en aquest sentit, però realment
contractes, convenis i inversió reial, és insuficient per a les
necessitats que tenen les Illes Balears.

Creim també important donar suport al punt segon, perquè
el coneixement de la situació hidràulica que tenim en tot
moment a les Illes Balears, és fonamental per encertar en les
solucions. Per un vent, tenim més de quaranta mil pous
probablement, dels quals no hi ha realment un seguiment
correcte de quina és la seva extracció, per quin ús, quina era la
seva situació abans del 69, quina era la seva situació,
especialment a 1 de gener de 1986, quan totes les aigües
esdevenen públiques, tret de les que s’extreien en aquell
moment i pensam que aquest esforç, que des de la conselleria,
des del Govern de les Illes Balears, s’ha de dur a terme, que el
Pla hidrològic que insistia, per ventura o nosaltres pensàvem
que era el propi Pla hidrològic és que havia d’haver fet aquest
estudi, però ja que no ho va fer, com a mínim s’insisteix a
gastar-hi doblers per aclarir aquesta situació, dins el protocol
que ara també es demana dels 52.000 milions de pessetes, hi ha
un parell de centenars que estan destinats a aclarir quina és la
situació de la propietat i de l’ús i necessitats d’infraestructures
hidràuliques a les Illes Balears, que trobam fonamental.

Jo crec que aquest darrer any, els debats de política
hidràulica han demostrat que el Pla hidrològic, realment no
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l’han encertat en les necessitats de les Illes Balears. Compartim
en gran mesura les prioritats que establia d’estalvi, de gestió de
la demanda, de reutilització de les aigües, però en realitat tot
l’estudi de noves infraestructures ha quedat per davall, només
recordem, per exemple una crítica que nosaltres li fèiem en
aquell moment i era, que era absurd pretendre que Mallorca, les
Illes Balears no tendrien un augment de població resident des
de l’any 96 ençà. És a dir, quan fan l’estudi, el Pla hidrològic
preveu un creixement zero de segones residències, és absurd,
perquè el mateix dia que això s’aprova i s’envia a Madrid ja ha
crescut i bastant, en xifres significatives, aquesta demanda.

 No parlem l’any 2000, haurà acabat i encara el Consell de
Ministres no l’haurà aprovat i per tant, és evident que mentre
no hi hagi un repensament de l’ordenació del territori de les
Illes Balears, i en qualsevol cas ja només per donar cobertura a
allò que s’ha implementat a un ritme frenètic aquests darrers
anys, certament les al·legacions, les previsions que feia el Pla
hidrològic han quedat completament passades. Hi han quedat
també tot i que, feia un escenari de l’any 2006 i un altre l’any
2016, en part perquè no s’han pogut dur a terme per una
dificultat financera que pateix el Govern de les Illes Balears, de
dur a terme la part més unànime o més pacífica de les inversions
que s’han de fer, tant en reutilització de les aigües com en tot
allò que era la gestió demanda, els mils de milions de pessetes
per arreglar canonades, 12.000 milions de pessetes per arreglar
canonades preveia el Pla hidrològic i veure que totes aquestes
inversions no arriben, pareix que anam cedint cap a una solució
més a curt termini.

 En aquest sentit, hem de veure aquesta sol·licitud de
dessaladores com una mala notícia, aquesta necessitat d’haver
de recórrer a la fabricació d’aigua, amb l’encariment que això
significa, amb les emissions de CO2 que això significa, ho
consideram una mala notícia, una necessària mala notícia i
confiem que la mesura d’allò possible quedin restringides a
aquestes  que ara es demanen i, sobretot nosaltres insistim al
Govern i, per tant, tot i donar suport a aquesta mesura tal com
està plantejada, creim que s’ha de fer un especial esment del
que s’hi està fent a totes aquelles polítiques en comptes de la
infraestructura de fabricació que en aquest moment dels 16.000
milions de pessetes d’Esquerra Unida, n’hi ha gairebé la meitat
destinades a la dessalació, creim que hem de resoldre i hem
d’afrontar aquest tema amb majors ambicions, tot i que la
situació a la qual ens hem trobat avui, crec que fa també
imprescindible donar suport i voler que demà matí Madrid o el
Govern de l’Estat s’impliqui en la seva resolució. O hi ha una
estratègia del Sr. Cañete i que els qui no són dels nostres no
tenen ni aigua, o realment hi ha una actitud de lleialtat i una
actitud de mirar de resoldre els problemes que tenim les Illes
Balears i amb el dèficit de la balança fiscal que tant coneixem i
amb les dificultats i mancances que han tengut les despeses en
infraestructures per part del finançament de l’Estat, creim que
ens n’hem fet més que mereixedors.

Per últim, també es demana aquesta aprovació del Pla
hidrològic, ja hem dit en moltes ocasions que una bona part del
que preveu el Pla hidrològic, tot i que hagi fet errors greus
quant a la seva planificació i fins i tot en algunes
infraestructures no coincidir en la seva previsió, creim que és

important tenir un pla hidrològic com a mínim, que sense que
sigui cap panacea, ni que calgui esperar-ho per moltíssimes
inversions que es podrien fer des de ja, sí que com a mínim
clarificaria un poc aquesta situació. Allò que no podem
entendre, ja dic, és que després de moltes promeses, el mateix
ministre de Medi Ambient, que és que va abanderar o liderar
l’aprovació d’aquest pla hidrològic, ens estiguin passant mesos
i mesos sense conveni, sense protocol i sense pla. Per tant,
confiem en un acord unànime d’aquesta cambra que pugui
arribar a deixondir el Govern de l’Estat i que puguin firmar i
escometre totes aquestes inversions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, sí que
assumesc totalment les paraules que ha dit el portaveu
d’Esquerra Unida- Els Verds, que efectivament l’aigua aixeca
passions i a l’hora d’arromangar-nos i fer la feina som molt pocs
aquí dins i, no es preocupin n’aixecarà molt més de passions
encara i serem segurament els mateixos i desgraciadament
pareix que hi tendrem qualque baixa com, jo que sempre he
defensat el mateix en aquest tema, ja hi ha qualque baixa del
PSM mateix, que no diu allò que deia l’any 92.

Miri, vostès estan intentant adulterar aquesta proposta, li
demostraré. Com que no sabem si s’admetran les esmenes o no
d’Esquerra Unida, aquí hi havia una proposta molt pareguda a
aquella proposta que va venir a ple, que era més o menys del
mes de maig, hi havia dos punts i que es va aprovar per
unanimitat, un era: el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a signar el conveni hidrològic amb el Govern
de les Illes Balears, conveni que el Consell del Govern del 21 de
maig de 1999, va aprovar la seva tramitació i l’altre punt, el
segon, que el Parlament de les Illes Balears acordà demanar al
ministeri de Medi Ambient que el conveni inclogui a més
l’ampliació de dues línies de la dessaladora de Palma, així com
la línia de reserva. La qual cosa, si vostès agafen aquesta
proposició no de llei que presenta avui el PSOE s’adonaran que
és exactament igual, a excepció del segon punt.

 El segon punt és un punt, el primer punt fa referència al
conveni i allò que es demana és que allò que estava
pressupostat o  que s’havia de gastar fins a l’any 2001, ho facin
i per l’altra part el tercer punt que s’insti a aprovar el Pla
hidrològic per a Balears, que són els dos punts mateixos que es
varen dir anteriorment i aquí jugam a confondre a la gent, sí, sí
em diuen que no però és important i el president m’hauria de
donar més temps. Vostès al primer punt diuen, el Parlament
insta el Govern de l’Estat a incloure als pressuposts del 2001,
les inversions previstes als convenis dels anys 1999, 2000, 2001
i que suposa una partida de més de 15.288 milions de pessetes
i quan vostès diuen això, aquests 15.288 milions de pessetes
efectivament fan referència al conveni que es va acordar dia 21
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de maig de l’any 1999, estam d’acord i a aquest punt nosaltres
li votaríem a favor, perquè ho sàpiga, perquè vostès em volen
fer la prova del cotó, li puc dir que allò que hem dit des del
Partit Popular durant aquests darrers mesos, no ha estat per
posar entrebancs ni al president del Govern ni al Govern.

 I en aquest punt que vostè ens presenta, nosaltres
votaríem a favor i votarem a favor, però si admet l’esmena
d’Esquerra Unida, que és una fal·làcia total i absoluta, que no
té res a veure amb el conveni, com molt bé, perquè la veritat
traeix el cervell, sort que el traeix, la veritat, perquè el Sr. Alorda
ho acaba de dir, a aquesta proposta de conveni hi ha més de la
meitat que són dessaladores i efectivament més de la meitat són
dessaladores, el punt quart, adequació de la central tèrmica
d’Alcúdia, ja sabem on va la dessaladora de la zona nord, va a
Alcúdia? La volen? I han estat dient que no durant dos mesos,
en aquest parlament, el punt dotzè unitat modular de dessalació
de Badia Palma, és a dir, efectivament vostès volen modificar el
conveni que va aprovar el govern l’any 1999, la qual cosa
aquest tema, vostès el tenen en comissió mixta, en tres
representants de la comunitat i tres representants del govern,
és a dir, o aprovam allò que vostè ens du aquí, diputada Mercè
Amer o aprovam una cosa que és nova, que mai no hi ha hagut
cap conveni aprovat pel govern en aquests termes.

 Ni el Consell de govern actual, que no és del PP, ha aprovat
mai aquesta proposta, vostès  havien de fer la feina i havien de
venir aquí i havien de demostrar que realment se’n preocupen
més que el Partit Popular i la fan mal feta a la feina, intenten
adulterar aquelles coses que podem estar d’acord, vostès
presenten una proposició no de llei, que en dos punts
importantíssims, que són dos que sí són coincidents, no
perdem temps i donem una lliçó a la societat balear, que és el
punt primer i el punt tercer estam d’acord i nosaltres li votaríem
a favor. Demanar que s’aprovi definitivament el Pla hidrològic
de Balears i demanar que es compleixi la part del conveni, com
molt bé vostès tenien redactat, allò que fa referència a l’any
1999, 2000, 2001. 

I ara es desprèn Esquerra Unida amb una esmena, que
supòs que com a soci de govern no li diran que no, on realment
es fan tota una sèrie de coses, que són coses que si vostès
tenguessin  dos dits del sentit de la responsabilitat, que
significa governar que no el tenen, van aprenent, però encara
no el tenen, estant a una comissió mixta a Madrid, negociant les
coses cada vegada que van a Madrid, quan vénen, que és una
comissió tècnica, en fan una roda de premsa i es fiquen dins la
boca del llop, quan acabi aquesta comissió mixta, que vostès
saben que el guió està bastant encaminat. Avui mateix al diari,
hi ha unes declaracions del president Antich, que jo crec que
demostren la voluntat del Partit Popular de Madrid d’arribar a
acords amb el Govern balear. Els ho llegiré, miri, Sra. Mercè
Amer i distints portaveus, vostès s’han passat dos mesos dient
que el Partit Popular només planteja dessaladores, fals i
mentida, hi ha tres qüestions en joc, lògicament aquelles que es
donen per fetes i que hi ha consens i que es varen aprovar per
aquesta sala, dia 13 de juny d’enguany, nosaltres hem estat a
favor, és normal que aquelles que no estam d’acord i que estan
negociant, nosaltres intentem fer la nostra feina perquè arribin
a acords. 

Però quan vostès ens culpen que nosaltres no ens
preocupam ni de la depuració, ni dels tractaments terciaris, ni
d’estudis d’aigües subterrànies, tot això és mentida, perquè
vostès  saben que el Pla hidrològic per a Balears, que estam
d’acord i que li votaríem a favor i si el punt tercer ho mantendrà
així, perquè aquí no hi ha l’esmena, li votarem a favor. Aquí hi
ha línies, inversions per més de 48.000 milions de pessetes i
algunes són modernització de regadius, altres són sanejament,
depuració i tractaments terciaris, altres són restitució
hidrològicoforestal, programes de control i qualitat d’aigües
superficials  i subterrànies, lògicament nosaltres ja no presentam
aquí mocions d’aquests tipus, per què? Perquè amb aquestes
hi estam d’acord i el govern central els aprovarà amb el Pla
hidrològic, que això ho sap la comissió mixta, Sr. Alorda, si no
està informat, que l’informi el govern, no és la meva feina. Vaig
seriosament en aquest tema, però vostès no tenen tota la
informació i la prova més evident és que avui a un mitjà de
comunicació, el president diu el següent: “El Presidente de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears, Francesc Antich,
anunció ayer que la comisión mixta  -cosa que no s’hauria
d’anunciar, la comissió mixta de tècnics fa feina i quan acaba hi
ha conclusions i sortim i deim allò que farem, però aquí tothom
va a posar-se la medalla i diu: allí en la comisión formada por
el Govern balear i el Estado i comença, ha establecido un
plan de aprovechamiento de aguas depuradas que va a
suponer una inversión de 5.000 millones de pesetas, de los
cuales 1.000 millones serán aportados por el Govern balear
y los 4.000 restantes por el Gobierno central” 

No ens tornin a dir que nosaltres no ens preocupam
d’aquelles qüestions d’altres formes de reutilitzar l’aigua,
d’estalviar aigua i que no tan sols siguin dessaladores, no, en
tot cas els que tornin a dur un document aquí de dessaladores,
però que per exemple no tenen en compte la voluntat de
municipis, com per exemple de l’illa d’Eivissa, que han demanat
una dessaladora a Santa Eulàlia i vostès no la volen fer, i en
canvi si que fan interconnexions, han estat dient que no aquí,
quan sis municipis de la zona Nord han demanat que es faci
una dessaladora i han dit que no, però avui la citen.
S’equivocarà moltes vegades el Sr. Antich i haurà d’aixecar-se
moltes vegades com avui, si vostès el duen per aquest camí.
Aquí hi hauria d’haver qualcú que posés el seny damunt la
taula. Vostè em deia la setmana passada, tendrà la possibilitat
de banyar-se al Ple de dia 12 i aquesta proposta d’avui, el Grup
Popular, no es banyarà, farà allò que ja va fer dia 6 de juny.

 L’únic que no ha canviat el discurs en aquest tema és el
Partit Popular, els únics que van canviant el discurs són
vostès, vostès són un govern fracassat dels grans temes que
varen prometre en el seu pacte, ni ecotaxa, ni parcs naturals, ni
aigua, ni carreteres, vostès fan empegueïr, perquè no són
capaços de mantenir un discurs clar i contundent en temes que
són d’Estat i tenen la santa barra de fer el ridícul, de tornar a dur
una proposta aquí, que l’hem aprovada fa quatres mesos, on hi
ha acords a Madrid importantíssims dins la comissió mixta i per
una simple foto, són capaços quan arriben dos tècnics de
Madrid, de convocar una roda de premsa del Govern balear. A
vostès  no els interessa el problema de l’aigua, a vostès els
interessava governar, com al PSM durant molt d’anys dient que
no es tocaria una gota d’aigua de sa Marineta o Els Verds, que
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no es faria una dessaladora, això  serà Ca’n dessaladora al final,
perquè si es fessin les dessaladores que les  dessaladores que
es proposaren al principi, ni mòbil, ni punyetes, ni una aquí i
l’altra allà, quatre dessaladores ben fetes, amb un anell que
intercomuniqués Nord-Sud, estaria resolt el problema de
l’aigua, quan vostès saben que les dessaladores mòbils gasten
molta més energia que les fixes, tenen més costos de personal,
perquè per una mateixa dessaladora petita té el mateix personal
a un lloc i a l’altre.

Vostès duen una proposició aquí i, resulta que Esquerra
Unida ha ficat la pota, presentant unes esmenes que jo sé cert
que al PSOE li sap greu, perquè allò que volia el PSOE, era
realment que s’aprovés en les condicions, vaig acabant, Sr.
President, que com molt bé havia escrit, que nosaltres estam
disposats  a votar a favor, jo li vaig dir que seria jo qui el
sorprendria fa una setmana, vostè em va dir al Consell Insular,
no es preocupi jo el sorprendré, el Partit Popular no el
sorprendrà, el Partit Popular farà allò que va fer fa quatre mesos
dient que sí. I per què al punt segon de la seva proposició no
de llei no podem estar d’acord? Senzill, si vostès tenen tan clar
allò que s’ha de fer per arreglar l’aigua, per què ara han de ficar
aquí, que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern o
l’Estat? No ho sabem, és a dir, com a grup amb més de cent
anys d’honradesa no sap si ha d’instar el Govern central o el
Govern balear, insti el Govern de les Illes Balears o l’Estat a la
realització d’uns estudis per saber allò que necessitem, o no ho
sabem allò que necessitam, no és això que realment vostès
surten de la comissió mixta i proposa Esquerra Unida avui? Els
importa poc que als ciutadans els falti aigua, no són seriosos.

Nosaltres votarem a favor del primer punt, que és el punt
que Madrid compleixi amb el conveni que es va acordar dia 26
de maig de l’any 1999, pel Govern balear i que es fiquin davant
les partides de l’any 1999, 2000 i 2001, que tenen de depuració,
que tenen de reutilització i que tenen l’ampliació de Formentera
i que tenen la vuitena i la novena línia de Palma, i votarem a
favor que Madrid aprovi el Pla hidrològic de Balears i lluitarem
perquè la comissió mixta sigui capaç de resoldre altres
inversions, que ja vaig dir aquí, si ens vàrem equivocar abans,
ens vàrem equivocar, perquè es puguin esmenar buits que hi ha
en tema d’aigua...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Aquest tema es diu dessaladores, però no diguin que
nosaltres no volem mirar altres coses com la reutilització i
aquestes  les hem de deixar a la comissió mixta. Nosaltres
seguim defensant que fa falta una dessaladora a Santa Eulàlia,
que en fa falta una a Ciutadella i que en fan falta tres a Mallorca
amb un anell que les aculli totes, però això no és en cap moment

no defensar altres coses que estan disposats a votar que si i
que el Partit Popular ja ha votat que sí fa quatre mesos.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sra. Amer, vol el torn per contradiccions,
té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Agrair el suport del grups que així ho han anunciat,
des del Grup Parlamentari Socialista, entenem que és necessària
la col·laboració i la coordinació entre les institucions implicades
i per això i en aquest sentit hem presentat la proposició no de
llei. 

Efectivament, Sr. Font, té les esmenes que ha presentat el
Grup d’Esquerra Unida i Ecologista es poden incorporar
perfectament a aquestes inversions previstes l’any 2001. Sí, Sr.
Font i jo li vull recordar la seva intervenció dimarts passat, se’n
recorda de la seva intervenció dimarts passat? Aquí dia 5 de
desembre, ho tenc aquí, sap que va dir vostè exactament, quan
el President del Govern li va contestar els 16.000 milions
prioritzats per aquest govern i enviats el mes passat al Sr.
Ministre Matas, vostè què va dir? Esper que es puguin
aconseguir davant aquesta resposta del Sr. President.

 Aquesta és per tant i això esperàvem, que s’actualitzassin
aquestes inversions, en el conveni hi estam d’acord, ho vàrem
aprovar dia 13 de juny, ara fa mig any, vàrem aprovar que es
signés finalment, però vostè també sabrà que hi ha inversions
que ja s’han fetes i d’altres que no i és necessari actualitzar i
actualitzar vol dir, que dins aquest marc, dins aquesta comissió
mixta, per tant, aquestes són les prioritats marcades per aquest
govern, enviades, repetesc al Ministeri de Medi Ambient el
passat mes i per tant, siguin aquestes les que s’incorporin als
pressuposts  generals de l’Estat, són 16.000 milions de pessetes
que actualitzam aquest conveni i que ha especificat molt bé el
Sr. Ramon.

Què hi ha en aquesta altra esmena de protocol? Precisament
és això, quin és l’acord que es va prendre en aquesta segona
reunió de la comissió mixta, que suportàs un protocol
d’actuacions, que aquí s’ha fet una primera valoració en temes
importants que afecten obres hidràuliques, que afecten
condicionament i millores dels llits dels torrents, de sanejament
i depuració d’aigües, programes d’actuació en aigües
subterrànies, programes de gestió de la demanda i deficiència
en la gestió de l’aigua.

Aquesta és precisament, Sr. Font, la proposta que hi va
haver a la comissió mixta, que l’estudi que el govern entregui
als  tècnics, que entreguin per a la seva discussió i en aquest
segon punt encaixa perfectament, per tant, aquesta esmena,
com dic, el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista,
negociar en aquesta base d’aquest protocol. Això és el
correspon. En tot cas, estam contents que vostè ja cregui
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oportú, que a la fi el conveni es dugui a terme, que hi hagi un
finançament i que hi hagi pressuposts per a l’any 2001, aquesta
diputada no els ha vist i, sobretot que s’aprovi finalment i
ràpidament el Pla hidrològic, perquè la col·laboració que fins ara
hem tengut a Madrid és poca, d’aquest govern de l’Estat
espanyol.

Recordaran vostès, que ja vàrem parlar fa uns mesos dels
fons de cohesió, fons de cohesió que s’havien demanat pel
Govern de les Illes Balears, per valor de 18.000 milions de
pessetes  en reutilització d’aigües, en remodelació de
depuradores, en terciari per a regadiu dels conreus, en
remodelació de plantes de compost de fang o aprofitament
d’excedents d’aigua per a finalitats agràries. Se’n recorden?,  i
ben bé varen veure que la col·laboració de Madrid era nul·la, no
es va demanar res a fons de cohesió en temes tan importants
com aquest. El Sr. Alorda ha fet referència també a un altre
tema, règim especial de les Illes Balears, què han fet? S’havia de
considerar la Llei 30/98, de 29 de juliol, les especials condicions
d’insularitat, en programes concrets d’infraestructures d’aigua,
d’optimització i reutilització d’aigua, de subministrament,
etcètera.

 Sr. Font, aquí no hi ha hagut, en aquestes illes, una clara
política d’aigua en termes de sostenibilitat, quins són els
problemes que han resolt? I quina és la solució que els han
donat? Això  és el que volem, des del Govern de les Illes Balears
i des del Grup Parlamentari Socialista es presenta aquesta
proposició no de llei, com deia en aquesta col·laboració, en
aquest sentit de lleialtat institucional, en aquest sentit que
parlaven de negociar amb les institucions implicades. Sr. Font
no em pot dir vostè que aquest govern no s’interessa pels
problemes de l’aigua, aquest govern sí que vol una política
d’aigua i l’exemple el donam dia a dia quant a la necessitat
d’aquesta gestió integral de l’aigua.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Amer. Entenem que accepten les
esmenes de substitució al punt primer que planteja Esquerra
Unida i la d’addició al punt segon que planteja Esquerra Unida.
Molt bé.

Passam, ...

Sr. Font, no té cap torn de paraula. Abans de la votació, per
què em demana la paraula?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Si podem ordenar la votació, en el sentit que té tres punts,
hi ha hagut una modificació, és una llàstima que el PSOE canviï
allò que havia escrit, perquè nosaltres estàvem d’acord a votar
a favor que es reclamés el punt primer, però...

EL SR. PRESIDENT:

Digui’m concretament quin punt vol que votem per separat.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

El punt tercer, si el podem votar per separat, i m’alegr que la
consellera hagi entrat al final del debat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Passam a la votació de tots els punts de la proposició no de
llei, llevat del tercer.

Senyores i senyors diputats que estiguin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que estiguin en contra.

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin.

Moltes gràcies.

Sr. Portaveu del PP.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sr. Presidente, una cuestión de orden. Vamos a ver, usted
ha dicho que se votaban todos los puntos de proposición,
excepto... pero lo que se está votando son las enmiendas, creo.
Es decir tenemos que tener claro si se votan, que cómo ha
anunciado nuestro portavoz en este caso los puntos de la
proposición inicialmente presentada por el PSOE, por el Grupo
Socialista, en cuyo caso nosotros votaríamos a favor o si se
están votando las enmiendas presentadas por Izquierda Unida.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Estam votant el text amb les esmenes incorporades i ho he
manifestat així, d’Esquerra Unida. Al punt primer la de
substitució i al punt segon la d’addició. En conseqüència,
votàvem ja el text amb totes les esmenes incorporades, o sigui
el text modificat, que ha acceptat el grup proposant de la
proposició no de llei.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Pero en ese caso nosotros votamos
en contra, la indecisión en el voto se ha producido, porque no
hemos entendido exactamente cúal era el sentido de la
propuesta de Presidencia.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte.

Resultat de la votació: 28 vots a favor, 24 en contra. En
conseqüència, queden aprovats els texts de tots els punts,
exceptuant el tercer que votarem ara a continuació.
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I passam a votació el punt tercer de la proposició no de llei,
presentada pel Grup Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Aleshores, el punt 3 queda aprovat per unanimitat. I, en
conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei 4477,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
hidrològic, amb la incorporació de les esmenes corresponents
en la seva totalitat.

IV.- Debat del dictamen de la Comissió d'Ordenació
Territorial del Projecte de llei RGE núm. 2776/00,
d'ordenació territorial.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, que és el debat
del dictamen de la Comissió d’Ordenació Territorial del Projecte
de llei 2776, d’ordenació territorial. El Govern vol presentar el
projecte? El Sr. Conseller d’Obres Públiques té la paraula.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui en dia tots
som conscients que l’actual creixement urbanístic és
insostenible, té uns efectes que són perniciosos perquè posen
en perill la qualitat del model de desenvolupament social i
econòmic fonamentat, sobretot, en el sector turístic i assentat
sobre un territori insular i, per tant, de superfície limitada, en el
qual la preservació del territori, del medi ambient i el paisatge,
a més de ser patrimoni cultural de la col·lectivitat forma part de
la infraestructura productiva. 

Per una banda, hi ha la pressió que sobre el territori exerceix
la població turística, aquesta no es manifesta només amb el
necessari augment de les places d’allotjament o la demanda de
determinats serveis, sinó també amb la producció de residus
que necessiten un tractament o en el consum de recursos
bàsics com l’aigua o l’energia, amb els corresponents costos
creixents per a la col·lectivitat. És igualment percebuda en la
vida quotidiana dels  ciutadans, en els problemes de mobilitat
que genera, omplint de cotxes, ciutats o carreteres o la saturació
de platges o de determinats espais naturals fràgils, la capacitat
de càrrega dels quals es veu amplament superada.

Per altra banda, el boom de la construcció suposa un
consum de territori molt elevat, fins i tot per damunt de les
necessitats reals de les illes, això és així perquè, en primer lloc,
bona part d’aquesta construcció va destinada a implantacions
de segones residències generades per un nou tipus de turisme
no controlat pels procediments administratius tradicionals.
Aquestes edificacions es fan tant en sòl urbà com en sòl rústic
o nous urbanitzables i rarament reutilitzant edificis existents.

Les Directrius d’Ordenació Territorial varen posar un límit
al creixement de nous urbanitzables d’un 10% en un termini de
deu anys, aquest límit em sembla avui que no garanteix un
creixement real en el mateix percentatge de l’oferta de llits, ja
que es calcula tenint en compte el sòl urbà existent i

l’urbanitzable ordenat, és a dir aquell que té aprovat el pla
parcial. No és, idò, un percentatge sobre el que ja està
construït, sinó que la base de càlcul és molt més ampla i, per
tant, no garanteix la finalitat de control del creixement. Aquesta
insuficiència queda palesa quan veim que l’oferta de sòl per a
nova construcció, que suposa aquest 10%, s’afegeix a la del sòl
urbà no edificat i al sòl urbanitzable amb pla parcial aprovat,
resultant ser una oferta potencial superior al sòl edificat existent
a les Illes.

El manteniment d’aquesta situació suposa enfrontar-nos a
un sostre vacant de població d’1,6 milions d’habitants similar
a l’actual capacitat d’acollida, d’aquesta quantitat, prop d’un
milió d’habitants tenen cabuda a sòl urbà. Davant tot això, hom
és ben conscient que és necessari l’establiment de mesures per
a una disminució de la capacitat d’acollida que possibiliti un
control de creixement, mesures que hem de prioritzar: a) la
protecció del paisatge i del medi natural, i b) garantir el futur de
l’estructura econòmica de la comunitat autònoma, generant un
model de creixement sostenible.

La posada en pràctica d’aquestes mesures és difícil
precisament perquè afecta molt diverses circumstàncies
urbanístiques, població resident i turística no sempre ben
diferenciables sobre el territori, sectors amb nivell alt de
consolidació per a l’edificació i altres quasi inedificats,
urbanitzacions amb alt nivell d’execució i altres on quasi tan
sols  només hi ha una capa de paviment, sòls urbanitzables amb
drets a urbanitzar on la seva desclassificació implica haver
d’enfrontar possibles indemnitzacions.

Per poder adoptar les mesures esmentades és necessari
tenir en compte aquests factors i un coneixement suficient del
territori que ens permeti afectar el causant del creixement: el
sector de la construcció destinat a segona residència o
turística.

Dins aquest marc, es fa necessari revisar l’actual
ordenament jurídic que permeti fer front a tota aquesta
problemàtica i dotar les administracions que pertoqui de les
necessàries eines per al control del territori. Per això, s’ha
treballat en la modificació de les Directius d’ordenació territorial
amb la finalitat d’adoptar mesures cautelars per a la contenció
del creixement edificatori i especialment a sòls amb urbanització
incompleta. Al mateix temps, s’ha revisat el sòl urbà vacant i el
sòl urbanitzable no executat, i es treballa actualment en la
redacció de la Llei del sòl de les Illes Balears que, en línies
generals, ha de ser un instrument protector i esper que pugui
tenir entrada en aquesta cambra en el proper període
parlamentari.

Aquesta redacció de la Llei del sòl es pensa refondre en un
document únic, amb possibilitats de desenvolupament pels
reglaments de les diverses regulacions urbanístiques actuals,
Llei de disciplina urbanística, Llei del sòl rústic, Decret de
criteris per atorgar declaracions d’interès social, Llei d’edificis
fora d’ordenació; i amb  els criteris següents: definició estricta
del sòl urbà que permeti el control del seu creixement; establir
diferents regulacions entre el sòl urbà consolidat per la
urbanització i aquell que no ho est`pa; establir sistemes per
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agilitar la formació de sòl de desenvolupament urbà que
prevegi la possibilitat de petits creixements en nuclis urbans
d’escassa entitat; dotar equipaments, etc., etc.

I dins aquest marc jurídic, avui entram i tindrà lloc aquest
debat i esper que l’aprovació de la nova llei d’ordenació
territorial que, bàsicament, crec que l’esquema normatiu que
proposa, l’avantprojecte de llei d’ordenació territorial de les
Illes es fonamenta en una sèrie d’instruments degudament
connectats entre  si. Els més importants d’ells són les Directrius
d’ordenació del territori, que són aprovades per una llei del
Parlament, seguint uns procediments on es garanteixi la
col·laboració de totes les institucions i els ciutadans, la resta de
plans, tant si els  fa el govern com els consells insulars, s’han
de juntar al que determinin les directrius. Per la seva
importància, hem de situar en segon lloc el Pla territorial insular,
el qual ordenarà el territori de tota una illa, d’acord amb els
criteris  fixats a les DOT i serà aprovat pel consell insular de
cadascuna d’elles. Paral·lelament hi ha els plans directors
sectorials  que elabora el Govern, que ordenen matèries de
caràcter sectorial que són competència del Govern i que sovint
tendran un caràcter marcadament suprainsular, per això mateix,
i dins l’àmbit estricte de les seves competències sectorials,
podran suposar la modificació dels plans territorials insulars en
aquells aspectes en els quals hi hagi una contradicció.

Distints són, pel seu caràcter insular, els plans directors
sectorials aprovats pels  consells insulars, aquests no podran
entrar en conflicte amb els del Govern, ja que cadascun
ordenarà aquella matèria de la qual en sigui competent. Per altra
part, un pla sectorial insular no podrà modificar el que és el pla
insular per excel·lència, el pla territorial insular, per això
s’estableix que aquest darrer serà jeràrquicament superior als
plans directors sectorials illencs. Desapareixeran, per altra
banda, els plans d’ordenació del medi natural, les raons d’això
són bàsicament la no utilització d’aquesta figura durant els
anys de vigència de la Llei d’ordenació territorial del 1987, ja
que es tracta de plans innecessaris perquè les grans àrees
naturals  de les Illes es poden ordenar-se per plans especials,
com ja preveu la Llei d’espais naturals, i que es troben regulats
a la Llei del sòl. Aquests plans quan ordenen un àmbit
supramunicipal correspon la seva elaboració als consells
insulars.

Quan es tracti d’espais que necessitin un major grau de
protecció, podrem utilitzar la figura dels plans d’ordenació dels
recursos naturals prevista a la llei estatal 4/89. Finalment, es
millora la regulació actual de les normes territorials cautelars,
creant una vinculació més clara amb l’instrument, l’eficàcia
futura del qual ha de garantir en l’administració competent per
redactar-lo. A més, es reforcen les garanties per als particulars,
fixant un termini màxim de vigència i un altre per tornar-ne
elaborar unes noves pel mateix assumpte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques.

El Grup Parlamentari Popular, ..., sí, Sr. Huguet. Què em vol
dir?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Deman la paraula per replicar al conseller, a la seva
presentació.

EL SR. PRESIDENT:

És una presentació de la llei, no hi ha rèpliques ni
contrarèpliques, simplement l’ha presentada. El Govern ha
presentat la llei, no hi ha debat, simplement és una presentació,
l’article 122 del Reglament preveu que el conseller o un membre
de la comissió, que hagi estat delegat per la comissió, pot
presentar-la, però no preveu cap tipus de debat. Per tant, no hi
ha debat en aquest punt.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Com a mínim, sense entrar en debat, equilibrar les
intervencions del Govern amb  l’oposició, açò és el que preveu
el Reglament.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet Sintes, parlarà molt avui, tendrà moltes
oportunitats de parlar, hi ha onze debats, però aquí no pertoca
un debat, i vostè ho sap perfectament.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ho lament, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

I ja que parlam de debat, anuncii que, ja que hi ha onze
debats  i és previsible que s’allargarà aquest debat del dictamen
globalment, les votacions, no votarem cadascuna de les
esmenes, sinó que les votacions les concentrarem totes a partir
de les 2 del migdia, al punt del debat en què ens trobem, les
concentrarem totes les que es vagin produint, els debats els
anirem fent ara, llavors votarem, a partir de les dues, per a millor
organització dels diputats.

Per tant, ..., Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Es que estoy oyendo esto de que se
iban a concentrar las votaciones a partir de las 2, eso ¿cuándo
se acordó?

EL SR. PRESIDENT:

No s’ha acordat, sinó que, en virtut de la facultat
d’ordenació del debat, els suggeresc que podem fer-ho
d’aquesta manera.
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sr. Presidente, yo no dudo de las facultades de Presidencia,
pero me parece que un tema tan importante como éste, valdría
la pena haberlo, por lo menos, hecho público antes de tomar
esa determinación.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència pensava que estava pactat entre el
Grup Popular i el Grup Socialista, els dos ponents que ahir
varen parlar amb Presidència, a pesar d’això, ho farem de la
manera que he dit, o sigui concentrant les votacions de totes
les propostes a darrera hora.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sr. Presidente, me parece muy bien, pero insisto una vez
más en que, primero, desde luego no había pacto de ningún
tipo ...

EL SR. PRESIDENT:

Ho veig.

EL SR. GONZA´LEZ I ORTEA:

Y segunda cuestión importantísima, es que de eso debía de
haber advertido previamente a todos los diputados.

EL SR. PRESIDENT:

Estic advertint prèviament al començament del debat que les
votacions es faran a darrera hora del matí, com hem fet en
moltes altres ocasions, és el que faig ara perquè els diputats, a
partir d’aquest moment i fins a darrera hora, puguin organitzar
el seu temps de la manera que considerin més oportuna.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sr. Presidente, en todo caso yo le agradecería que en
adelante y para futuros debates, todos sepamos a qué
atenernos con anterioridad, porque claro el poner las reglas del
juego a última hora y cuando el portavoz del Grupo Popular
pretende hacer una intervención, me parece que no es ni lo más
correcto ni, desde luego, tiene ningúnn precedente en este
parlamento, que yo recuerde.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea, estic segur que trobaríem precedents en
aquest parlament de quasi tot, punt número 1. Punt número 2,
el portaveu del Grup Popular i el ponent saben perfectament
que en la presentació del Govern no hi ha debat, perquè
coneixen, tan bé com jo, l’article 122 del Reglament. I punt
número 3, habitualment hem fet, quan hi ha hagut votacions
successives, la votació al final del matí, cosa que pensava que
estava parlada, però a pesar que no estigui parlada, des del
punt de vista de la Presidència i en ús de la facultat d’ordenació
del debat, consider que s’ha de fer d’aquesta manera.

Sr. Huguet i Sintes, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea, li he donat la paraula al Sr., Huguet
Sintes ...

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Es una cuestión de orden, Sr. Presidente, supongo que me
la concederá.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però ordenadament, Sr. González i Ortea. LI acabava de
donar la paraula al Sr. Huguet Sintes, per tant el Sr. Huguet que
digui el que vulgui, després dirà vostè la seva qüestió d’ordre.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Tampoco conozco precedentes en este parlamento de que
se niegue una cuestión de orden a un portavoz de un grupo.

EL SR. PRESIDENT:

No se li ha negat, simplement hi havia un altre diputat amb
ús de la paraula, i vostè sap que quan un diputat té l’ús de la
paraula, no se’l pot interrompre.

(Remor de veus)

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President, la meva intervenció aquí vol ser també per una
qüestió d’ordre, i vull recordar a la Mesa i a les senyores
diputades i als senyors diputats que a la discussió de la Llei de
l’any 87, la Llei 8/87, després de la presentació per part del
conseller d’Obres Públiques, Sr. Saiz i Gomila, el president, tal
com diu el Diari de Sessions, va manifestar: “Moltes gràcies. El
portaveu del Grup Socialista, vol fer ús de la paraula replicant
el Govern?”.

Aquest és el precedent, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes. Prenc nota del precedent,
el Reglament no parla de cap debat en aquest punt i vostè ho
sap.

Sr. González i Ortea, també té una qüestió d’ordre.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sr. Presidente, simplemente era para decirle que, en primer
lugar, dice usted que en este parlamento hay precedentes de
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casi todo, y que tiene usted la seguridad en base a eso que hay
precedentes.

EL SR. PRESIDENT:

La suposición.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Eso es, supone usted eso. Yo, en todo caso, le sugeriría
que, si supone usted eso, en lugar de hacer suposiciones, nos
haga usted manifestación de ese precedente. Y ...

EL SR. PRESIDENT:

Miri, en aquest moment desconec la manifestació del
precedent, però li cercaré.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Muy bien, Sr. Presidente. Y, respecto al fondo de la
cuestión, vuelvo a insistir que la Presidencia de la Cámara, dice
el artículo 121, oídas la Mesa y la Junta de Portavoces, podrá,
entre otras cosas, ordenar los debates, oídas la Mesa y la Junta
de Portavoces. La Junta de Portavoces no la ha oído en este
caso el Sr. Presidente para el tratamiento de esta cuestión.

EL SR. PRESIDENT:

Estic ordenant l’hora de votació, no l’ordre del debat, que
sí que s’ha tractat.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sr. Presidente, lamento insistir, pero el artículo 121 ...

(Remor de veus)

Sí, al parecer al Grupo Parlamentario Socialista no le gusta
que les lean el Reglamento, lo lamento, pero los reglamentos
son de obligado cumplimiento para todos, señores del Grupo
Socialista. El artículo 121, digo, dice en el punto primero,
después  de decir que la Presidencia de la Cámara, oídas la Mesa
y la Junta de Portavoces, podrá, primero, ordenar los debates
y las votaciones por artículos o bien por materias, grupos, etc.;
sigo insistiendo en que creo que el presidente para tomar esta
decisión debió de oír previamente a la Junta de Portavoces,
cosa que no ha hecho. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea, prenc nota que no he oït
la Junta de Portaveus.

Vegem si podem començar el debat i, en primer lloc, ... Sí, Sr.
González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Es para concluir el tema, no tome usted nota de que no ha
oído la Junta de Portavoces, de lo que tiene usted que tomar
nota es de que no aplica el artículo 12 del Reglamento. Gracias,
Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Tomo nota, Sr. González i Ortea, de que no lo aplico. Queda
tomada nota.

Hi ha més qüestions d’ordre? Podem començar el debat?
Tenen el fòrum oportú per fer-me totes les recriminacions que
considerin oportunes a la pròxima Junta de Portaveus, que
supòs que ho faran així.

Correspon, en primer lloc, tractar l’esmena que manté el
Grup Parlamentari Popular, de caràcter general, la número 3546,
de modificació de tot el text del projecte de llei. Sr. Huguet
Sintes, té la paraula durant cinc minuts per fer la defensa
d’aquesta esmena.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. El que sol·licitam amb aquesta
esmena genèrica és que es mantengui la denominació de pla
territorial parcial a tot el projecte de llei, creim que les
implicacions que pugui representar variar aquesta denominació
per Pla territorial insular, no donen el benefici que suposi
perdre la congruència amb la denominació a tants d’instruments
i fins i tot, fins i tot, en el dret comparatiu d’altres comunitats
autònomes, pel que són instruments d’ordenació d’àmbit
supramunicipal no sectorial. Aquesta és bàsicament, per tant,
congruència de naturalesa estrictament jurídica, la defensa de
la nostra esmena.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin fixar posició. Sr. Alorda,
en nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena, efectivament, és
general, a més, s’anirà repetint per congruència aquesta idea de
mantenir plans territorials parcials, jo crec que més que per
congruència, per mimetisme amb el que fan els territoris
peninsulars que, evidentment, no en parlen, però és que aquí
tenim un país arxipelàgic que es presta que el terreny que
tendrà aquest sentit per als plans territorials siguin l’illa.
Aquesta ha estat, d’antuvi la posició que ha mantingut el Grup
Parlamentari Nacionalista, del PSM, i pensam que queda molt
més ben recollit i que és bo dir-li al pa, pa i a l’illa, illa, en
comptes de dir-ho a través d’una manera tan recargolada com
àrea homogènia d’especial o àrea territorial d’especial
homogeneïtat o no me’n record com és que ho diu l’actual llei.
Preferim aquesta redacció i, a més, aclaresc que, a diferència de



2068 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48 / Fascicle 1 / 12 de desembre del 2000

 

l’any 87, on era un plantejament comarcal, on la mateixa
exposició de motius i on al debat, el Sr. Saiz ens recordava que
era un plantejament de tipus comarcal, fins i tot el primer
esborrany de la Llei d’ordenació del territori parlava de plans
territorials comarcals, pensam que aquesta idea ha de decaure
i, amb aquella idea que ja vàrem aclarir i vàrem fer unànimement
a les DOT de no esquarterar Mallorca amb vuit comarques que
no tenien cap mena de sentit i tots havíem arribat a una entesa,
sembla, després de les DOT; que hi hagués un pla territorial per
a cadascuna de les Illes, ens sembla més correcte que aquella
decisió que es va prendre l’any 99, ara es reflecteixi en el text de
la LOT. Per tant, pensam més adient, més nostre, si tant vol,
aquesta apel·lació a l’illa i, per tant, la veim amb més
personalitat que aquesta referència als plans territorials
parcials.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista,
té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. També per anunciar que no votarem
a favor d’aquesta esmena, perquè entenem també, com el Sr.
Alorda, que l’origen d’aquesta denominació, pla territorial
parcial, prové d’una antiga denominació, pla territorial
comarcal, que era la intencionalitat del legislador d’aquell
moment, de fer plans territorials d’àmbit comarcal. Això va
quedar clar a les Directrius d’Ordenació del Territori, que
l’àmbit d’aquests plans seria l’àmbit de l’illa, el cas d’Eivissa i
Formentera, no sols queda solucionat a les Directrius, sinó
també a la disposició addicional segona d’aquest dictamen que
es presenta avui a debat i, per tant, jo em deman, què es vol
amb aquesta denominació?, mantenint “pla territorial parcial”,
que és una redacció estranya, perquè si l’àmbit és el d’illa, per
què no li hem de dir “insular”?, per què no li hem de dir
“insular”, com va dir el Sr. Alorda, quan es va debatre l’esmena
a la totalitat, va dir, “si els ciutadans el que li diran, al final, serà
pla territorial de Mallorca, pla territorial de Menorca i Pla
territorial d’Eivissa i Formentera”, per tant la denominació
genèrica és “insular”, per què li hem de dir “parcial”?, què és
que vostès abriguen encara l’esperança, en contra de les
Directrius, de fer plans territorials d’àmbit inferior a una illa?, si
no, no s’entén, nosaltres apostam per aquesta denominació
molt més clara, més entenedora del que és el contengut, “pla
territorial insular”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves.

 Aquest debat està esgotat, passam al següent. Al títol del
projecte de llei no s’hi han presentat esmenes, per tant no hi ha
debat, procedirem a la votació al seu moment.

A l’article 1 s’hi manté l’esmena 3529, de modificació del
Grup Parlamentari Popular i el Sr. Huguet Sintes té la paraula
per defensar-la.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Defensaré, si no hi ha inconvenient,
de manera conjunta, la 3529 i la 3530, que és la de supressió de
l’article 2 del text  del projecte de llei. I açò perquè, mentre a la
Llei de l’any 87, tenim claríssims uns objectius que obliguen i
emparen per igual al territori i a tots els ciutadans i institucions
implicades, aquí comença, i per a nosaltres és un element bàsic
d’aquesta modificació, d’aquesta reforma negativa de la Llei
d’ordenació territorial de l’any 87, perquè allò que eren
objectius i, per tant, drets i obligacions per a tots, passen a ser
eliminats per convertir-se estrictament en pautes de
comportament de les institucions.

Jo he recollit del debat de l’any 87, les primeres paraules del
Sr. Triay i Llopis, “aquest article primer -el que està aprovat i en
aquestes hores encara vigent- aquest article  primer -deia el Sr.
Triay i Llopis- tracta dels objectius fonamentals de la Llei, i les
esmenes -les que ell presentava- tracten de perfilar amb més
detall, amb més precisió aquests objectius -continuava una
mica més envant, referint-se a la coordinació dels instruments
de planejament municipal- De la mateixa manera que a altres
articles haurien de fer menció que no s’estableix, com a objectiu
de les Directrius la fixació de màxims a l’ocupació del territori o
als problemes turístics o residencials dels municipis, açò també
són objectius”. El Sr. Triay enguany quedaria fora amb les
seves esmenes i els  seus objectius, i passaríem per arts de la
nova redacció de l’article 2, estrictament, a principis d’actuació
de les administracions públiques. Creuen que, com a naturalesa
jurídica, és el mateix que la regulació de les dimensions físiques
dels assentaments, l’ordenació de la distribució espacial de les
instal·lacions productives, fixar els  nuclis de població, definir
les àrees que per la seva idoneïtat o per les característiques
necessiten o han de ser objecte d’especial protecció,
l’ordenament de les infraestructures, sistemes de coordinació
de les polítiques sectorials o promoure la participació de la
societat, en lloc de ser objectius d’una llei que obliguen a tots
i per igual, siguin només principis informatius de l’actuació de
les administracions públiques? És  una devaluació increïble en
aquesta època i per a aquestes persones i per a les polítiques
que diuen que defensen.

Aquesta, jo crec, que és una rectificació que exigeix la
defensa de la llei i el prestigi d’aquest parlament, aquesta, no
una passa, deu passes enrera, més de deu anys enrera, és
increïble en aquesta època.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Huguet. ¿Grupos que desen intervenir? Sr.
Alorda.
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ERL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Mai no m’hagués pensat que una
esmena que nosaltres li dèiem de sistemàtica, fos defensada
amb aquesta vehemència, i és que per part del nostre grup, ja
ho  vàrem anunciar en l’esmena a la totalitat, pensàvem que
coincidint un poc amb la primera intervenció del portaveu del
Partit Popular, no tenien tanta transcendència en aquesta llei,
que és una llei instrumental, que és una llei, la llei nova, bastant
dins la mateixa línia de mecànica que la llei que ve a derogar, la
llei de l’any 87, i allò que sí ens preocupa són els continguts. Hi
ha entrat el conseller un poc de passada, perquè tampoc no era
l’objectiu de la seva compareixença o de la seva intervenció que
el que ens interessa és redreçar el model que aquest sí, és cert,
no és el que volen dir aquests grups del que s’havia de fer, el
que ha fet el Partit Popular i el que han fet altres grups també
representats  amb aquesta cambra, allà on han tengut
possibilitats de fer coses reals, damunt el territori, és ben a la
vista de tots, ben a la vista de tots. Per tant, el que realment és
important són els continguts que es donen, i no els continents,
que ara en parlarem, i els objectius tal i com queden expressats
amb aquests articles 1 i 2, amb una nova sistemàtica de la llei,
nosaltres pensam que bàsicament reflecteix un contingut
idèntic al que deia l’actual article 1. Per tant, no li veim el sentit,
no ha volgut entrar el Partit  Popular a la nova estructura de la
llei, ha volgut mantenir el redactat amb la mateixa literatura i
estructura que tenia la llei antiga, i això ha fet impossible, per
ventura, casar o millorar o, com a mínim, intentar consensos
respecte de redactats, perquè quan un queda encaixonat dins
una determinada lògica, és molt difícil arribar a enteses.

El Sr. Triay, no som jo qui n’hagi de parlar, però és evident
que sí que va respectar l’estructura que duia la llei, i davant
aquell article va presentar una esmena d’addició o de
substracció a articles, acceptant quina era la lògica de la llei que
havia dut el govern. Era lògic que aquí sí que hi pogués haver
un debat, si vostès intenten ficar dins la llei una estructura
diferent de la que ella proposa, realment es fa el debat difícil i al
final, en contingut final del que tendrà la llei realment no canvia
substancialment perquè té exactament els mateixos apartats.
Només distingiria, per exemple, que amb l’esmena que ens
presenten a l’article primer, s’anomenen, com a mínim dues
vegades, les comarques, ja li hem dit a la primera intervenció,
no hi tornaré insistir, que les comarques no formen part del
nostre disseny d’ordenació del territori, per tant, no volem
acceptar aquesta incorporació dins el redactat de la llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Huguet, no sé si se’n va o
queda, l’he d’esperar o ...? Jo el que li volia dir, no m’escoltarà,
però el que li volia dir és que ha de deixar tranquil el Sr. Triay,
perquè si avui fos aquí realment no estaria d’acord amb les
paraules que ha dit. Ho ha dit  molt bé el Sr. Alorda, el que feia

el Sr. Triay el 87 era respectar la sistemàtica que presentava el
projecte, la qual cosa, tot aquest grapat d’esmenes que
presenta avui el Grup Popular presenta una sistemàtica que
romp, són dues línies paral·leles que no tenen cap punt
d’intersecció on poder transaccionar, on poder arribar a acords,
perquè si agafàssim part de les esmenes i part del text, el que
faríem seria realment un flac favor a la Llei d’ordenació del
territori. Per tant, en aquell moment el Sr. Triay el que feia era,
diguéssim, esmenar respectant la sistemàtica del projecte, la
qual cosa no passa aquí.

Es diu que es divideix en objectius i pautes de
comportament, més que pautes de comportament són principis
d’actuació, jo no li he de recordar aquí el que és un objectiu, un
objectiu és la finalitat a la qual s’encamina una acció, una
actuació, una activitat, però no és l’actuació mateixa, i en
aquest moment anam més enllà, en aquell moment, en el 87 es
perfilava, i ara encara perfilam més, i perfilam més en benefici a
la claredat d’aquesta llei, i distingim dels objectius, que són els
grans objectius de totes les lleis d’ordenació del territori, del
que han de ser els principis d’actuació, que és l’activitat, no la
finalitat sinó l’activitat o manera de procedir bàsica i principal
per aconseguir precisament aquests objectius.

I després hi ha una cosa diferent, que també estava confosa
dins l’antiga llei del 87, que són els instruments. Els
instruments són el mitjà. Dic tot això  perquè a la LOT del 87 la
creació dels instruments era també, a l’encapçalament de
l’article, era un objectiu, i no, és un mitjà. Parla -ja en vàrem
parlar en comissió i en ponència- del fet que es creen
instruments; no es creen, es regulen, perquè ja estan creat per
la Llei del 87. Per tant, aquesta esmena quant al fet que es creen
tampoc no és correcta. Queda molt més clara la redacció, molt
més entenedora. Queda clar el que són objectius i el que són
principis  d’actuació, i és evident que la redacció és més clara
perquè a l’article primer antic, del 87, no sols es confonien
objectius i principis  d’actuació, sinó que també es confonien
objectius de la LOT amb els objectius que són propis dels
instruments de la LOT. Per tant, això queda salvat amb aquest
nou text.

Quant a l’esmena 3530, és coherent amb la primera esmena
que presenten i, per tant, no la podem admetre si no admetem
la primera. 

I en relació a les comarques, les citen dues vegades i en
majúscula. Dic en majúscula perquè en el debat del 87 -i ja li ho
vaig recordar a l’esmena a la totalitat- es va passar a minúscula
perquè quedàs clar que no eren organitzacions territorials
politicoeconòmiques, perquè no estan reconegudes
estatutàriament, i ara vostès tornen a les comarques en
majúscula. Què és, que no deixen de nodrir l’esperança de
quartejar Mallorca en comarques?, o les altres illes? Expliqui-
m’ho, perquè en el transfons de moltes de les esmenes no
queda clar si vostès respecten el que el legislador de les DOT
va dir, que era que l’àmbit dels plans territorials insulars era
l’àmbit d’una illa. Pareix, a través de les diferents esmenes, que
vostès  encara nodreixen aquesta esperança de fer plans
inferiors.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Cànoves. ¿Sí, Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, por contradicciones. Es evidente que es una...

EL SR. PRESIDENT:

Por una vez y sin que sirva de precedente, adelante.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gracias, Sr. Presidente. Diu el Sr. Alorda que és una
qüestió instrumental, i diu el Sr. Cànoves que hem de distingir
entre el que són principis i el que són objectius. I açò volem.
Vostès creuen que nosaltres confonem que regular dels
dimensions físiques d’assentaments, fixar els nuclis de
població, definir les àrees territorials d’especial protecció,
ordenar les infraestructures, establir sistema de coordinació o
promoure la participació?, vostès poden defensar que açò
només són principis que informen l’actuació de les
administracions? 

És que vostès estan venuts i són presoners  d’allò que els
exigeixen des del Consell Insular de Mallorca. A vostè no
m’estranya, Sr. Cànoves. Jo ho sé per què el Sr. Triay no és
aquí, i vostè també ho sap. Crec que és un atreviment que vostè
digui que no estaria d’acord; ell va defensar, i així consta en el
llibre d’actes, que ell volia, l’any 87, que açò fossin objectius,
obligació, els objectius, d’una llei per a tothom, també per a les
administracions, no una facultat, no amb poder d’obrar, que és
que vostè defensa. No sé si ho creu o no ho creu, però ho
defensa, i sospit  que per obligació, per conservar el que tenen
a canvi de cedir per aquí. El Sr. Triay no hi és, aquí, no sé per
què no ho defensaria o si ho defensaria, és una qüestió del
Partit Socialista.

Ara, el Sr. Alorda, si que li treu poc. Assenyalar que açò és
una qüestió estrictament instrumental, no defensar que aquests
elements són objectius que obliguen tots els ciutadans i, per
tant, totes les institucions, no li treu molt, a un nacionalista
convençut, renunciar als objectius d’una llei, a la vinculació per
les finalitats d’una llei en benefici d’afavorir l’intervencionisme
i la potestat d’una institució, perquè aquesta llei no fa res més
que açò. 

L’única justificació de la modificació, digui el que digui el
Sr. Conseller en la seva intervenció, no és res més que repartir
poder. En res no s’acosta aquest poder als ciutadans, en res no
es davalla aquest poder als ajuntaments, les institucions més
pròximes als ciutadans. Aquesta llei, la modificació de la Llei del
87, l’únic que fa és transferir poder del propi ordenament jurídic
cap a una institució, el consell insular; res més, i açò no ho
poden dissimular perquè està escrit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Huguet. ¿Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Començant pel final, ni ens n’hem
amagat ni és cap motiu d’escàndol. El que vostès confonen a
vegades, i hi ajuden, institucions amb partits i en fer
vergonyosa una cosa que és clara, palesa i defensada per part
del nostre grup des de l’any 87. Jo veig que ha fet un esforç o
ha fet una lectura d’aquells debats, i veurà les esmenes que
tenia el nostre grup en aquell moment, ja, perquè els consells
insulars tenguessin el relleu que han de tenir, al nostre
entendre, en la política territorial de les Illes. Aquella llei no ho
va recollir així; no li he de recordar qui comandava, no li ho
recordaré, en canvi el nostre grup ho va plantejar des
d’aleshores, i en el debat de l’esmena a la totalitat, miri si anam
d’amagat, ja li vàrem reconèixer sense cap mena de problema
que un dels objectius bàsics, clars, per ventura el fonamental,
de la modificació d’aquesta llei era que hi hagi un canvi del
repartiment de poder, i que dins l’ordenació territorial, en el
repartiment institucional de qui ha d’aprovar aquests
instruments, els consells insulars han de tenir un protagonisme
bàsic. Miri si n’estam empegueïts que fa 20 anys que ho deim.
Per tant, no se’n preocupi gens, que problemes en aquest sentit
no en trobarà en el nostre grup.

Per altra banda jo li deia que era instrumental la Llei perquè
el que fa és crear uns plans, uns instruments, que després seran
aquests, bàsicament, o les Directrius, o els plans territorials, els
que incidiran sobre la realitat. 

Amb aquesta llei, vostès Sodoma i Gomorra han fet. Miri si
n’estic enamorat, de la Llei del 87; miri si en podem tenir cap
satisfacció que la conseqüència de la política urbanística i
territorial del Partit Popular aquests darrers 20 anys ha estat
desastrosa, al nostre mode de veure, i hagués pogut ser molt
bona, ho hagués pogut ser, la Llei era bastant innòcua, en
aquest sentit. Ara, aquests objectius tant vehement defensats
ara com si fossin el descobriment de les Amèriques, no han
servit -al nostre entendre i a parer del nostre grup- per redreçar
la balearització cap a un sistema d’ordenació territorial més
racional, més sostenible. 

Confiam i creim en les polítiques que ha de tenir aquest
govern per fer això possible, també defensam que sigui sobre
continguts, disciplina, normativa, plans, que creim que ha de
dur cap a un altre model. Realment ho podem fer amb la Llei del
87; es pot fer perfectament amb aquesta, que creim que millora
tècnicament la que hi havia, però en qualsevol cas no és el
principal debat que ens preocupàs ni el 87, ni el 2000; ens
preocupa la terra i allò que hi ha damunt, la seva ordenació,
però realment hi ha molts d’instruments per fer-ho. Aquesta llei
només els crea, no fa realment normativa de contingut, que és
l’únic que he volgut dir quan deia que era una llei instrumental.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Sr. Cànoves, para terminar.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Sí, seré breu perquè el debat és bastant llarg. Simplement
per recordar-li que el Sr. Triay, i esper que no el tornarem a citar
perquè no és aquí, però el Sr. Triay era de les persones que
dins el nostre grup sempre ha tengut molt clara la transferència
de competències als consells insulars. Ha tengut molt clar tot
aquest esquema i, per tant, són vostès, amb les Directrius
d’Ordenació del Territori, que varen deixar palesa quina postura
tenien de tancament amb aquesta postura. No ha estat mai un
tancament, no ha estat una postura irreductible del Sr. Triay, ha
estat una postura, demostrada, irreductible del Grup Popular
durant tots aquests anys. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Cànoves. 

Pasamos al artículo 3. Hay presentada una enmienda, la
3531, por parte del Partido Popular. Tiene la palabra para
defenderla el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. En aquesta esmena el que feim
és defensar que, a més de les Directrius d’Ordenació Territorial,
els plans territorials  parcials, els plans directors sectorials, es
mantenguin els plans d’ordenació del medi natural i
s’incorporin plans d’ordenació del litoral als instruments que
incorpori aquesta llei d’ordenació territorial de les Illes Balears.

No defensaré les Directrius, ni els plans territorials, ni els
plans directors, sinó els plans d’ordenació del medi natural.

Creim que és una excusa. El conseller, quan ha aparegut a
la presentació del projecte i ha defensat la seva desaparició, ha
dit dues coses: una, que no s’havien utilitzat; dues, o segona,
que es podia fer mitjançant un pla especial o bé un pla
d’ordenació de recursos naturals de la Llei 4/89. No compartim
aquesta opinió. Creim que els plans d’ordenació de medi
natural incorporen qualque cosa que no tenen els plans
especials  de la Llei del sòl que són els òrgans de gestió. No ens
enganem;  els plans de la Llei del sòl són plans bàsicament
urbanístics i, tot i que serveixen, com un calaix de sastre, per fer
quasi qualsevol cosa, aquests són específics per ordenar
aquells espais protegits sense arribar a aquelles vinculacions
quant a les possibilitats de tempteig i retracte i incidència sobre
la titularitat o propietat dels espais que tenen els plans
d’ordenació de recursos naturals, o la declaració de parc
natural, o altres declaracions derivades de la Llei 4/89.

Una altra diferència o millora és que mentre els plans
d’ordenació de medi natural, d’acord amb determinats articles
de les Directrius d’Ordenació Territorial, permetrien iniciatives

privades com a òrgans de gestió o iniciatives mixtes entre
propietaris  o titulars i l’Administració, els plans d’ordenació de
recursos naturals de la Llei 4/89 no ho preveuen així. Per tant,
pensam que el fet que no s’hagin utilitzat segurament no és una
qüestió que tengui a veure amb la seva existència o no, sinó
amb les circumstàncies temporals del desenvolupament de la
Llei d’ordenació territorial i de la maduresa dels espais protegits
i la legislació derivada d’ella, i en canvi en aquest moment, que
sí que podrien ser utilitzats, vostès els fan desaparèixer. No
importen raons, sinó simplement sembla una qüestió capritxosa
que no han volgut pràcticament debatre.

Deixar fora els plans d’ordenació del litoral, és a dir, aquests
àmbits del territori que per la seva presència humana, per la
sensibilitat dels espais o delicadesa per la seva situació, per la
incidència d’una legislació estatal específica i diferent,
requereixen d’un tractament singular, no té cap justificació ni
cap explicació. En comissió ens deien que aquesta era una
qüestió de la Llei del sòl. Vostès creuen que l’ordenació
d’aquest espai, sobretot en espais no urbans ni urbanitzables,
té a veure amb qüestions urbanístiques, que és allò propi de la
Llei del sòl? De veres pensen açò? Jo crec que és una qüestió
estrictament territorial, i crec que haurien de donar qualque
explicació creïble, si és que la troben perquè de moment no la
tenien, per justificar la no inclusió d’aquests plans a la Llei
d’ordenació territorial.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Huguet. Por el Grupo PSM-Entesa Nacionalista
tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Em sembla que amb aquesta esmena,
si se’ns permet, donarem contestació, i si després no hi ha més
contingut, a moltíssimes de les esmenes que ha presentat el
Grup Popular perquè vénen a rescatar dos instituts, un d’ells
creat amb la Llei del 87, els plans d’ordenació del medi natural,
i un altre inexistent i que està creat a la Llei de costes, que no
forma part de la llei antiga d’ordenació del territori, que són els
d’ordenació del litoral. Apuntarem en aquesta intervenció els
motius pels quals no veim necessària la seva inclusió, i a partir
d’aquí crec que ja no tornarem a usar la paraula en aquesta
mena d’esmenes.

Respecte dels plans d’ordenació del medi natural, en primer
lloc hem d’agrair al Sr. Huguet el plantejament que en fa, molt
més assenyat, molt més rigorós, com a mínim, del que va fer el
Sr. González Ortea a l’esmena a la totalitat, on va arribar a una
conclusió completament absurda, que era que a partir de la
desaparició dels plans d’ordenació del medi natural s’hauria
d’aplicar la Llei 4/89 de l’Estat i hi hauria tanteo y retracto a
totes  les ANEI i a totes les ARIP, i a totes les Illes Balears,
gairebé. Jo crec que afortunadament el Sr. Huguet o ha d’haver
fet un esforç o no hi ha els propietaris, avui, no veig propietaris
de la Serra de Llevant i no hi ha hagut necessitat, no ha hagut
de menester arribar a aquest recurs dialèctic, ja dic, jurídicament
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absurd absolutament, que deia que “si alguien lo dudaba es
porque no les conoce lo suficiente”, deia el Sr. González Ortea.
Jo li he d’agrair primer de tot, al Sr. Huguet, que s’hagi
mantengut en el to raonable d’aquesta mena d’esmenes, jo ho
trob molt raonable, crec que seria lògic i sensat que aquesta llei
regulàs els plans d’ordenació del medi natural com fins ara ho
feia, com també hem trobat raonable que no ho faci, perquè
creim que, tal i com feia la Llei, des de l’any 84, de protecció
d’espais  naturals d’aquesta cambra, quan va anar creant
aquelles lleis ad hoc, lleis singulars de protecció de territori, es
va fer a través de lleis pròpies que deien que un pla especial
seria el que regularia aquests espais. 

Pensam, certament, que la Llei del sòl marca clarament quin
és aquest mecanisme d’aprovacions de plans especials per a
àrees d’especial interès, les anomena àrees naturals
d’especial..., d’interès paisatgístic, perdó, mescla d’alguna
manera les dues denominacions que nosaltres tenim a la LEN
que va copiar la Llei del sòl, evidentment, en aquest sentit; són
àrees naturals d’interès paisatgístic; nosaltres tenim les ANEI
i les ARIP. Per tant, realment aquelles àrees que no es vol que
siguin d’especial protecció, no són àrees protegides sinó àrees
naturals, creim que és raonable que es faci amb aquesta mena
de figures. Si fos necessari que fos un espai protegit, aleshores
sí -n’hi ha molts pocs a les Illes Balears, desgraciadament-
aleshores sí que s’ha de fer a través de la Llei 4/89 o una llei
autonòmica, que creim que també s’ha apuntat la seva
necessitat.

Jo li he de reconèixer que tant amb els plans d’ordenació del
litoral com amb els plans d’ordenació del medi natural estaríem
més satisfets si ara veiéssim el paquet global de normativa
urbanística i territorial de les Illes Balears, li ho dic amb tota
franquesa. Aquesta llei balear del sòl creim que ja hauria d’estar
aprovada; hem badat tota una sèrie d’anys, des del 83 que
tenim competència exclusiva per fer una llei del sòl, i ara no ens
trobaríem en aquesta situació, i pensam que un text refós que
tengués clar quin són els temes d’ordenació del territori, quins
són els que necessàriament hagin de ser pròpiament de medi
natural, els que hagin de ser de regulació estrictament
urbanística i quins hagin de ser aquests plans, el sòl rústic, etc.,
es reuneixin en aquesta sola llei del sòl balear o, com a mínim,
quan la tenguem davant, crec que molt més clarament podrem
defensar la innecessarietat d’aquest institut o que estigui a una
altra seu sistemàtica. 

Avui ens falta, jo li ho reconec; per tant, tan raonable podria
ser una sortida com l’altra, però en aquests moments en què la
LEN i les DOT ens dupliquen la figura de protecció o de
regulació d’aquests espais, tant els és que siguin plans
especials  de la Llei del sòl com plans d’ordenació del medi
natural, i el que se li ha recordat, no se n’ha aprovat ni un des
del 87, creim que fa raonable també la desaparició d’aquesta
figura, mentre que els plans d’ordenació del litoral s’estan
aprovant d’una manera pacífica sense la cobertura de la Llei
d’ordenació del territori, s’aproven sense que ningú no els hagi
qüestionat en cap moment, ni la competència autonòmica ni el
seu abast en base a l’Estatut d’Autonomia i a la Llei de costes,
i tot i que també pensam que quan hi hagi una llei (...) de
caràcter territorial i urbanístic que reculli la necessitat

d’aquestes  figures, no és pròpiament recollible en aquesta LOT.
De fet, un repàs que hem fet a les lleis d’ordenació del territori
de les distintes comunitats, vostè em corregirà si n’ha trobat
alguna que el tengui, jo no n’he vist ni una. Cap d’elles no
recull els plans d’ordenació del litoral dins el llistat
d’instruments que regula la LOT de cada una d’aquestes
comunitats autònomes, evidentment de les costaneres.

Per tant, si és aquest dret comparat que tenim a nivell
autonòmic que vostè ja ha fet esment a l’interès que li
representen aquests precedents, li faig saber que, com a mínim
de la recerca que hem fet des del nostre grup, cap d’aquestes
comunitats autònomes no ha inclòs els plans d’ordenació del
litoral dins els instruments de la LOT.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. En relació a aquesta esmena, en
primer lloc tornam a ser en el tema que diu “es creen
instruments”, i ja varen reconèixer i m’ho va reconèixer el Sr.
Huguet dins comissió, que allò que hauria de dir és “es
regulen”, perquè es varen crear per la Llei del 87. 

Molt hàbilment ha passar per damunt del que és la
supressió o ignorar per complet el punt 2 del text, que no inclou
a la seva esmena i que és fonamental, és una peça clau dins tota
aquesta normativa, dins l’ordenament, quan diu o fixa la
naturalesa, que és que s’incorporaran dins l’ordenament jurídic
com a disposicions reglamentàries, i això és una peça clau en
concordança amb l’article 14, que tracta -ja el debatrem en el
seu moment- de la relació entre instruments d’ordenació del
territori. La seva esmena obvia i deixa  al marge quina ha de ser
la naturalesa d’aquests instruments. Creim que és important
que això quedi inclòs.

Quant a l’existència, a la permanència a la Llei d’ordenació
del territori dels POMN, jo crec que és un debat ja exhaurit. Ja
l’hem tengut aquí, en aquesta cambra, quan es va debatre allò
dels plans naturals i quan es va debatre l’esmena a la totalitat,
i no reproduiré tot el que es va dir, però sí vull recordar que
l’ordenació territorial bàsicament s’ha de fer a través dels plans
territorials  insulars. També vull recordar que hi ha els plans
especials, que sí, d’acord que són plans més de detall, són
plans més de tipus urbanístic però que poden resoldre
problemes d’ordenació del medi natural concret a zones
concretes, però també hem de recordar  -i ho vàrem dir- que hi
ha la Llei 4/89, que a nosaltres no ens espanta tant com els
espanta a vostès, perquè aquí hi ha un compromís de la
consellera de Medi Ambient perquè el Govern presenti aviat un
text normatiu que desenvolupi aquesta llei a nivell autonòmic.
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Jo crec que l’existència dels POMN ha esdevengut inútil,
sobretot perquè vostès, que els tenen reconeguts a la Llei des
del 87 no n’han aprovat cap ni un, sempre han utilitzat els plans
especials, que els únics que s’han fet durant aquests darrers
anys han estat els plans de Ciutadella i de s’Avall, tots dos a
Menorca, per cert tirats en terra per la Sala del Contenciós
Administratiu, i vostès no han aprovat cap ni un d’aquests
plans d’ordenació del medi natural. Si eren tan importants, des
del 87 fins al 99 hi havia temps suficient per fer-ne almanco
qualcun, i per tant, i acabant amb aquest tema dels POMN,
també li he de dir que són substituïbles, i així ho va preveure el
legislador de les DOT, de les Directrius d’Ordenació del
Territori, són substituïbles pels plans territorials insulars.
M’estic referint a l’article 21.8, i això demostra la poca intenció
de fer plans d’ordenació del medi natural quan s’aproven les
Directrius d’Ordenació del Territori i s’hi preveu que els plans
territorials  parcials -ara seran insulars- podran ordenar àrees
d’especial protecció, tot atenent els criteris dels articles 53, 54,
55, etc., etc. El que volem és simplificar els instruments, i
simplificar els instruments vol dir que en aquests moments no
fa falta aquest instrument que són els POMN.

Quant als plans d’ordenació del litoral, bé, li he de recordar,
com vostè també va fer dins la comissió, que hi va haver la
famosa sentència, les dues sentències del tribunal
constitucional, i arrel d’aquelles sentències el Govern, el govern
en aquells moments del Partit Popular, va dictar un decret, el
Decret 72/94, de plans d’ordenació del litoral, decret que per
cert no s’ha desenvolupat, no s’ha dictat cap pla d’ordenació
del litoral que jo conegui, i aquests plans, que també són de
detall, són plans que són substituïbles -i ho diu el mateix article
3 d’aquest decret- per normes subsidiàries o normes
complementàries, regulen usos concrets i ordenen aspectes de
detall. Però també li he de dir que pel que fa a l’ordenació del
litoral, i les Directrius d’Ordenació del Territori també ho donen
a entendre en els articles 41, 44 i 48, són, quan tracten d’ordenar
el litoral de forma general, no de forma detallada, es pot fer
perfectament a través dels plans territorials insulars, i si no
llegeixi aquests articles quan defineixen el que són els plans
territorials de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.

I res més, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves en nom del Grup Socialista.

Es mantenen..., esgotat el debat de les esmenes
corresponent a l’article 3, passam a una sèrie de cinc esmenes
d’addició de nous articles, del Grup Parlamentari Popular, que
són les números de registre 3532, 3533, 3534, 3535 i 3536. Sr.
Huguet Sintes, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. En aquests articles l’únic que
feim és definir i assenyalar quina és la naturalesa, o el
contingut, o la finalitat, o els objectius que corresponen a cada
un dels instruments que hem defensat aquí. El fet que ens
hagin dit que no ens acceptaran l’esmena i les circumstàncies

o els arguments que s’han aportat per denegar-les, fan que
vulguem incidir en el fet que els plans d’ordenació del medi
natural i els plans d’ordenació del litoral, que serien les dues
figures que incorporarien a aquestes definicions perquè les
altres ja són conegudes i recullen bàsicament de la Llei del 87
i de la coherència de les Directrius, que, per cert, agraesc al Sr.
Cànoves que em recordi perquè em refresca feines molt
agradables dels darrers temps i on, per cert, el fet que es puguin
regular els espais protegits a través del PTP no és res més que
facilitar l’oportunitat perquè els espais protegits no són tots
iguals  i, per tant, els seus instruments de desenvolupament
tampoc no han de ser iguals, quant als plans d’ordenació del
litoral jo crec, Sr. Cànoves, que sí, jo crec que sí que fan falta
que estiguin incorporats, i miri el que nosaltres els deim en
aquesta esmena, la 3536, en defensa del fet que estiguin
incorporats: tenen per finalitat assegurar l’ús públic sostenible
i racional del domini públic maritimoterrestre i la seva protecció,
recuperació i integritat, així com garantir un servei adequat i
digne als ciutadans usuaris.

On tenim açò? On tenim açò encomanat en el nostre cos
jurídic? Digui’m on ho tenim, i si no ho tenim digui per què no
ho vol, perquè una cosa és, efectivament, que el Constitucional
ens digui que tenim unes competències i l’altra és que no les
regulem. Un decret; per què els plans territorials insulars, a
partir d’avui, o els plans directors sectorials, en lloc d’estar
regulats per una llei no estan regulats per un decret? Ho troba
normal? Em digui, Sr. Cànoves, on defensam l’ús públic
sostenible, racional, del domini públic de les nostres illes amb
la part que el Tribunal Constitucional diu que és nostre. Va més
enllà del domini públic maritimoterrestre i la seva protecció,
recuperació i integritat, així com garantir aquests serveis
adequats  i dignes als ciutadans usuaris que són molts, tant
d’aquí com els que vénen de fora. 

Digui’m, Sr. Cànoves, per què no ho volen a la Llei
d’ordenació territorial. Jo li insinuaré el que pens; m’ho he
callat abans però ara ja no ho puc callar més. Jo pens que
aquesta llei és conseqüència del pacte d’Unió Mallorquina i el
PSOE, i com que el litoral i els plans d’ordenació del medi
natural estan a ca Els Verds, per parlar en plata, no hi han pogut
ficar mos, perquè si hagués estat a cal PSOE segurament hi
veurien manco dificultats per tenir-ho regulat. És trist haver de
pensar açò, però jo no trob altres arguments per al fet de no
tenir una llei d’ordenació territorial més digna de la que
aprovarem avui en aquest parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet en nom del Grup Popular. Sr.
Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. S’insisteix bàsicament en els mateixos
instruments que ara compareixen. Només per apuntar que els
plans d’ordenació del litoral, que tenim competències
exclusives en ordenació del territori i litoral des de l’aprovació
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de l’Estatut l’any 83, és una de les novetats, probablement, en
aquelles autonomies del 83, era aquest “i litoral” que s’ha anat
aplicant especialment després de l’any 88, quan han arribat
específicament -diguem-ne- atribucions, i que pensam que
queda prou garantit. 

En qualsevol cas, la simple gestió del que és un pla
d’ordenació del litoral tal com està regulat, està claríssim que
tot allò que permetria aquesta redacció es pot fer perfectament
sense ella; això sense qüestionar -i ja ho he dit l’altra vegada-
que podria estar bé que alguna de les lleis, probablement
l’urbanística, reguli aquestes figures si s’han de continuar
mantenint, però avui, específic el seu ús i la seva aprovació, no
ha estat qüestionada per ningú i per tant, no és necessari
incloure-ho a la LOT, com ja dic i apunta (...) totes les lleis
autonòmiques, però de totes les que nosaltres hem mirat de
litoral, no n’hi havia cap que hagués incorporat els plans
d’ordenació del litoral i, evidentment, les competències eren
idèntiques.

Respecte de la seva necessitat o no, jo crec que ja don per
argumentada quina és la postura del nostre grup i no entrarem
en quina ha de ser els suposats i amagats pactes entre cortines,
en tot cas ja en parlarà qui n’hagi de parlar, però creim que com
a mínim en aquest cas el contingut ha estat racional. Per tant, li
donarem suport s’hagi tractat on s’hagi tractat, perquè allò
important és saber què és allò que arriba i no els motius pels
quals  hi hem arribat, en aquest cas, sempre que siguin tots
legítims.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Cànoves, en nom del Grup
Socialista té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. M’estic adonant que cada vegada
que vulgui saber els pactes secrets o les clàusules secretes del
pacte, hauré d’acudir al Sr. Huguet, perquè jo no les conec,
aquestes clàusules.

 Jo crec que és molt més senzill del que vostè vol pretendre,
és molt més senzill. És a dir, no ho volem; sí que ho volem, sí
que ho volem regular. No ho tenim; sí que ho tenim. Del que es
tracta és de simplificar instruments. No creu que ja és massa
complexa  i complida la nostra legislació urbanística com perquè
encara facem instruments gratuïts? Crec, i ho he dit, que
perfectament es pot regular amb  el Decret 72/94 i amb els plans
territorials insulars. Es pot regular perfectament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves. 

Passam a l’article 4, on es manté l’esmena 3537, de
modificació, del Grup Parlamentari Popular. El Sr. Huguet Sintes
té la paraula per defensar-la.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Abans que el Sr. Cànoves em torni a dir que
en aquesta esmena hi ficam la paraula “crear” en lloc de
“regular”, ja li dic que a tot el text de les nostres esmenes on
parlam de crear instruments que ja estan creats a la Llei del 87,
es canviï, sense cap problema, la paraula “crear” per “regular”.

Bé, aquest article és el que regula la Comissió de
Coordinació de Política Territorial. Jo no vull emprar temps
recordant aquí la Carta Europea d’Ordenació del Territori i la
importància que es dóna a la coordinació; també vull pensar
que qualsevol diputat és partidari que aquestes qüestions
d’ordenació del territori o d’urbanisme no tenen avui en dia cap
justificació ni cap significat si no és participada i coordinada
per tots; que la Comissió de Coordinació de Política Territorial,
des de la Llei del 87, ja encomanava que es reunís cada mig any
amb els representants dels  consells insulars; que avui en dia,
recollim deu anys després una modificació de la llei i que no
s’incorporin els ajuntaments, aquells que de qualque manera és
la comunicació més directa entre el consell, el Govern i els
ciutadans, i no participin en la coordinació o en les tasques que
té encomanades la Comissió de Coordinació de Política
Territorial, que vull recordar quines són al projecte de llei, no
quines haurien de ser, quines són al projecte que vostès han
redactat: participar en els procediments d’elaboració dels
instruments; emetre informes amb caràcter preceptiu en relació
als  avantprojectes; formular recomanacions i propostes;
facilitar la col·laboració entre les administracions; promoure
elaboració d’estudis -açò els encanta, no hi era, ho han posat
de nou, i açò els encanta-; qualsevol altra determinada per la
llei. És a dir, participar en procediments, emetre informes,
formular recomanacions, facilitar la col·laboració, promoure
estudis  i qualsevol altra, cap competència executiva;
coordinació i participació. I en açò neguen vostès que hi entrin
els ajuntaments paritàriament, que no hi hagi sis membres del
Govern, sis dels  tres consells i sis membres de l’administració
local? Jo trob que han de reconsiderar la seva postura i
reconèixer que aquesta participació és necessària i que si
mantenen la seva negativa que els ajuntaments estiguin en
aquesta participació el que fan és impedir de qualque manera
l’aplicació de polítiques europees en matèria de participació.

Vull afegir que el nostre punt i a part darrer de l’esmena
demana que anualment o a petició de part es reunesquin
representants  de la Comissió de Coordinació de Política
Territorial feta pels devuit membres que he dit, i les
organitzacions econòmiques, socials, culturals i ecològiques
dels  ciutadans de cada una de les illes, amb l’objecte de
coordinar i debatre la política institucional que afecta el territori
i acordar, en el seu cas, propostes per millorar la informació i la
participació efectiva dels ciutadans en la formació i gestió
d’instruments d’ordenació territorial. Creim que en segle XXI,
a punt d’entrar, denegar aquestes actuacions va en contra, no
a favor de la simplificació dels instruments, va en contra dels
ciutadans i de la societat civil d’aquestes illes.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Sr. Alorda, en nom del Grup
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquí si hi veu qualque pacte aquest
pic crec que l’encerterà, Sr. Huguet, perquè, de part del nostre
grup, ja ho vàrem esmentar el dia de l’esmena a la totalitat, érem
sensibles a aquesta esmena i de totes maneres, en cap cas, amb
la magnitud que planteja el Partit Popular d’equiparar la
representació municipal, avui inexistent, a la dels consells
insulars, avui inexistent, a la del Govern, que és l’única que
avui hi ha. Des de l’any 87, que pel que es veu estava tan
enfora encara del segle XXI que no calia tenir-los presents,
però crec que hagués estat un avanç; realment, a part del
nostre, així hi hem insistit però no hi ha hagut en aquest sentit
entesa per incorporar alguna representació municipal.

Per l’altra banda, creim que aquesta regulació global que
hagi de regular l’organització i el funcionament també
demanam, i en quedarà constància, que aquesta mena de
reunions, aquesta mena de contactes amb entitats, com es
proposa en aquesta esmena, realment es vagin produint, i
n’estam convençuts que serà un dels objectius i una de les
mecàniques habituals d’elaboració de la documentació. En
qualsevol cas, no hi ha dubte que cada un dels instruments que
aquí es regulen tenen prevists els seus mecanismes, no ja de
participació ciutadana àmplia, sinó també de participació,
informació i col·laboració per part de la societat civil i que, en
qualsevol cas, aquest article sí que és un gran avanç respecte
de l’actual. L’actual l’únic que té, efectivament, és que només
el Govern forma part d’aquesta comissió i que cada mig any hi
ha d’haver una reunió amb gent que és aliena a la comissió,
però que se’ls ha d’escoltar, que estan als consells insulars.

En aquest moment es fa una comissió paritària Govern-
consells  que creim que és la que realment avança en aquest
sentit, i aquesta comissió podrà dir la darrera paraula dels
instruments. És molt important, el dictamen no serà decisiu i
executor, com vostè apunta, però sí que el dictamen final en
aquests instruments per part de la comissió de coordinació és
de prou rellevància com per garantir-ne la seva homogeneïtat.
En qualsevol cas, ja dic, pensam que hi ha d’haver aquestes
actuacions de cara a tenir sempre informats i participant els
ajuntaments, tot i que a ningú se li escapa que el principal
objectiu de l’ordenació del territori, el repte que tenim en aquest
país en aquests anys, serà reconduir el collage inconnex de
planejaments municipals, que és l’única ordenació del territori
que hi ha hagut, diríem, fins a les DOT, per dir alguna cosa,
convertir-lo en alguna cosa que tengui alguna racionalitat. I
això no partirà dels  ajuntaments, perquè cada ajuntament allò
que pretén i que és la seva visió, és la visió del seu municipi i
evidentment condicionada per tot allò que l’hagi de
condicionar; però, precisament, la missió que tenim en aquest
moment, que és de donar-li racionalitat a aquest conjunt
d’elements que han aparegut sense pretendre cap connexió

interna, aquesta idea l’ha de generar evidentment i l’ha de
coordinar el Govern i cada consell a cada illa, no pot ser una
iniciativa que parteixi pròpiament dels municipis; tot i que,
evidentment, seguiran essent, com són, per Llei de disciplina
urbanística, per la Llei del sòl, són els principals actors de la
vida urbanística i per tant amb moltíssims d’instruments, amb
moltíssima decisió per dissenyar el seu futur, com així ha de ser
i així pretenem que sigui des del nostre grup.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. En relació amb  l’esmena presentada
pel Grup Popular, en primer lloc ens crida l’atenció, clar, com
que afusellen el text del 87 i de vegades passen aquestes
bromes, diu que per tal de garantir la coordinació necessària de
les actuacions territorials de les distintes conselleries, i a
continuació, aquesta comissió estarà formada per membres del
consell, per representants dels consells insulars i dels
ajuntaments; i jo li demanaria: poden garantir els ajuntaments
la necessària coordinació de les distintes conselleries o les
conselleries del Govern han de ser coordinades per
l’administració local? Jo supòs que és un error material i aquí el
que vostè volia dir és que garantirien la necessària actuació
territorial de les distintes administracions públiques, perquè si
no realment arribam a  l’absurd.

Tampoc no entenem, al darrer paràgraf, que diu que es
reuniran representants de la Comissió de Coordinació de
Política Territorial del Govern amb representants del Govern de
l’Estat; a què es refereix, a representants del Govern de la
Comissió de Coordinació, per tant els consells insulars o els
seus ajuntaments que proposa no participaran en aquestes
reunions? Jo crec que no és una reunió feliç.

I passant a per què no incloem en el text la participació dels
ajuntaments, bé, ja ho vàrem dir dins la comissió. Qui elegeix o
quins representants tenen els ajuntaments? Perquè si vostè em
sapigués dir qui representa els ajuntaments de forma legítima,
de forma reglada, és a dir, li podria dir, bé, idò aquest senyor,
aquest representant dels ajuntaments, clar, podria participar,
però és que no hi ha cap representant, no hi ningú que
representi legítimament els ajuntaments, hi ha les federacions
d’entitats, a Catalunya n’hi ha dues, aquí n’hi ha una i n’hi
podria haver dues o tres, però aquestes federacions d’entitats
són associacions privades, són associacions de caràcter privat,
i a més la seva representació és d’interessos genèrics, de tipus
genèric. Per tant, no queda clar si participen uns ajuntaments
qui els elegeix i quina representativitat tenen.

També està clar, el més clar de tot és que no són
administracions competents, no tenen competències en
ordenació del territori, a no ser que facem el que ens va
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anunciar, el que ens va dir el Sr. González i Ortea quan vàrem
debatre l’esmena a la totalitat, que ens va dir: sigueu valents i
passau competències als ajuntaments, supòs que no es devia
referir a competències en ordenació del territori, supòs que es
devia referir a competències urbanístiques? En això hi estam
completament d’acord. En competències en ordenació del
territori, com es menja això?

Quant a quines funcions essencials té aquesta comissió de
coordinació? Doncs, la funció essencial és informar, quan se la
consulta, en el darrer tram de l’elaboració o modificació dels
instruments d’ordenació territorial, en el darrer tram per tancar
el debat, no per obrir el debat; si entram tercers en discòrdia el
que farem serà obrir un nou debat, i del que es tracta és que les
administracions que tenen competències en ordenació del
territori es posin d’acord en el darrer moment, en el darrer tram
d’elaboració o de modificació i que no hi hagi enfrontaments
entre els que tenen competències; els que no tenen
competències no té cap sentit ni un que estiguin dins la
comissió de coordinació.

Per altra part, també aquest article, el que es proposa, no
prejutja que no es puguin crear comissions de treball o
comissions tècniques allà on hi puguin participar tècnics,
persones  de reconegut prestigi, catedràtics, ajuntaments en
temes puntuals, allà on diu, a l’article 4.4: el Govern en regularà
per decret l’organització i funcionament. Per tant, no es prejutja
que amb altres tipus de comissions que pertanyin a aquesta
comissió de coordinació no es pugui participar.

La participació dels ajuntaments, ja li ha dit el Sr. Alorda, és
a través de la informació pública i a través de la consulta. I la
Carta Europea que ha mencionat, que està reconeguda a la lletra
g) de l’article 2, quan diu promoure la participació de la societat
en el procés d’ordenació territorial i formalitzar-la, l’única
manera de formalitzar aquesta participació que coneixem en dret
administratiu és a través de la participació, quan s’obre la
informació pública. I si coneix altre sistema, si s’ha inventat
altre sistema ens ho digui per favor, ens ho digui.

Quant a la participació d’entitats, associacions i
organitzacions, crec que en el que vol convertir vostè la
comissió de coordinació és una espècie de fòrum ciutadà, amb
un règim assembleari, i no es tracta d’això. Nosaltres entenem
que aquesta participació és possible, com dic, a través de
l’apartat 4 d’aquest article, quan es regulin, per decret,
l’organització i el funcionament i a través de comissions de
treball o a través de comissions tècniques es pot articular
aquesta participació de diferents entitats, associacions i
organitzacions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Huguet i Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, crec que hi ha hagut contradiccions prou importants per
...

EL SR. PRESIDENT:

Extraordinàriament, novament extraordinàriament, un torn de
contradiccions, ja que no abusa d’ell.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Cànoves, crec que a més
de la lletra que ha invocat de la Carta Europea d’Ordenació del
Territori, li recoman que llegeixi el punt 6, o jo li llegiré: Todos
los ciudadanos europeos deben tener la oportunidad de
participar, dentro de un marco institucional apropiado,
marco institucional apropiado, marco institucional, Sr.
Cànoves, en la adopción y en la aplicación de cualquier
medida de ordenación del territorio. Li dic, punt número 6.
Punt número 12, primer apartat, participació democràtica:
Asegurar la participación de la población afectada y de sus
representantes políticos. Article 22, de la mateixa carta:
Participación de la población és el títol: Toda política de
ordenación del territorio cualquiera que sea su nivel debe
basarse en una participación activa del ciudadano, li
repetesc: debe basarse, debe basarse en una participación
activa del ciudadano. Vostès tenen per model que una
administració, una institució tengui competències i faci trossos
i posi el dit damunt el territori com vulgui. Li recordaré una
vegada més el que diu la Carta Europea: cualquiera que sea su
nivel debe basarse en la participación activa del ciudadano.
Quan cregui en açò, quan cregui en açò veurà els disbarats que
fan vostès amb aquesta legislació.

I és ver, que com que vaig fer alguna de les esmenes, allò a
base de “cortar y pegar” a l’ordinador, em va quedar per
exemple açò de “coordinación de las distintas consellerias”
que hi sobra, vostè ho ha vist, ho hem vist tots; el que passa és
que en vàrem presentar 62 i qualque error material hi podia
haver. Jo li deman que m’ho disculpi, vostè ho ha entès perquè
ho ha dit, però així i tot, li deman que em disculpi. Ara, per
favor, no invoqui la Carta Europea d’Ordenació del Territori per
demanar que es prescindeixi de la participació dels ciutadans.

Els ajuntaments. A Menorca els ajuntaments tenen un
representant a la Comissió Insular d’Urbanisme, que és una
competència transferida; que troba que hi ha hagut cap
problema mai per tenir un representant dels ajuntaments? Miri,
segurament vostè no està prou convençut d’aquesta
participació democràtica que demana la Carta Europea des de
l’any 76, fa uns quants anys que està escrita, segurament li falta
aquesta convicció. I segurament li falta capacitat de diàleg, em
sap greu perquè vostè és batlle, per acceptar que una Comissió
de Coordinació de Política Territorial es reuneixi, almanco una
vegada cada any, i que a més a les reunions per participar,
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informar, fer estudis, etc., els ajuntaments puguin asseure’s de
cada illa, nosaltres en demanam dos de fixos per la singularitat
dels ajuntaments, els  de Palma i els de Formentera, el més gros
i el més petit, els altres demanam que en nomenin un d’Eivissa,
un de Menorca i dos més de Mallorca entre ells. No crec que la
dificultat del nomenament d’aquests representants es pugui
invocar aquí perquè aquest Parlament els negui la representació
en aquesta Comissió de Coordinació de Política Territorial.

Sr. Cànoves, l’únic que fan és decepcionar, no sé qui li dóna
instruccions, però vostè, com a diputat i com a batlle, m’està
decepcionant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet i Sintes, en nom del Grup Popular.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Cànoves.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, també ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda i Sr. Cànoves, saben ...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

He sentit vostès, vostès, i m’he sentit al·ludit.

(Rialles).

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda i Sr. Cànoves, saben que no hi ha contradiccions
en aquest debat, les contradiccions han estat utilitzades, no
vulguin fer un debat de rèplica i contrarèplica; s’ha utilitzat
extraordinàriament el torn de contradiccions.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, s’acaba d’autoritzar un torn de contrarèplica
al Sr. Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

De contrarèplica no, de contradiccions.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

De contradiccions?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, de contradiccions, per tant està exhaurit.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Sr. President, per favor, demanaria la paraula perquè s’han
fet al·lusions a un càrrec que no ve ni va a aquest Parlament i
seré molt breu, seré molt breu Sr. President.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

No Sr. Cànoves, no entrem més en detall en aquest article.
A l’article 5 es manté l’esmena 3538, de modificació, del Grup
Parlamentari Popular. El Sr. Huguet i Sintes, té la paraula per
defensar l’esmena.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Bé, el text parla que les Directrius d’Ordenació Territorial
constitueixen l’instrument superior i bàsic de l’ordenació
territorial, instrument superior i bàsic de l’ordenació territorial,
jo no sé, si les directrius són l’instrument superior i bàsic, què
és aquesta llei? Perquè clar, superior aquesta llei ja no ho serà,
i bàsic, no ho sé. Nosaltres proposàvem que, d’acord amb les
directrius i d’acord amb el contingut de la Llei del 87, diguem
clarament que les directrius constitueixen l’instrument que
defineix el model territorial per a l’ordenació de la totalitat de les
Illes Balears i de les seves aigües interiors, creim que açò sí que
defineix què és el que correspon fer a les directrius.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Grups que vulguin
intervenir? Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Simplement per anunciar que tampoc
no admetrem aquesta esmena perquè és molt més clara la
redacció del text quan diu, precisament, que és un instrument
superior i bàsic. I vostè es demana i què serà la llei? La llei és la
llei, és a dir, no és un instrument, la llei és una llei instrumental
que crea instruments; però l’instrument creat per la llei superior
i bàsic són les directrius, així de clar.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista.
Passam a l’article 6, que es mantenen les esmenes 3539, de
modificació, i 3540, d’addició, del Grup Parlamentari Popular. Sr.
Huguet i Sintes, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Molt bé, Sr. President, moltes gràcies, vull dir. Aquí el que
hi trobam a faltar a l’article 6 que assenyala el contingut
d’ordenació territorial de les directrius és que no hi ha criteris.
Ha sortit el senyor conseller i ens diu: ara les directrius
assenyalaran com abans els criteris per als plans territorials
insulars; lletra a): determinació de límits i sostres; lletra b):
establiment de prescripcions de desenvolupament econòmic;
lletra c): protecció del medi ambient i l’ús sostenible; fixació
dels  criteris per a la redacció de plans directors sectorials;
localització i execució d’infraestructures. I els criteris per als
plans territorials insulars on són? No volen els consells
insulars que el Parlament digui que les directrius, que és una
altra llei del Parlament, són dues lleis, totes dues superiors i
bàsiques, segurament, Sr. Cànoves, no volen, no ho accepten
que el Parlament, a través del contingut de les directrius, pugui
establir criteris per als plans territorials insulars?

Bé, l’altra esmena és que demanam que se justifiqui
l’oportunitat i la necessitat i conveniència de les
determinacions que es proposen; creim que el redactor o
l’administració que ho proposi així ho ha de fer.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Sr. Cànoves, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. També per anunciar que rebutjarem
aquesta darrera esmena, sobretot perquè les esmenes són
d’una redacció molt confusa, perquè de quines àrees parla
vostè, a efectes de què, de fer plans territorials insulars? I a més
els  sistemes se suposa que aquest nivell, el nivell dels sistemes,
s’ordenaran per als plans directors sectorials, amb els criteris de
les DOT. A més, quan diu amb independència de la seva
ubicació insular que siguin necessàries per a la gestió des d’un
àmbit suprainsular, això no és més que una tautologia, és una
manera d’expressar, de redactar, molt confusa i que realment no
ajuda gens a la claredat de la llei.

Quant a la lletra d), no s’endevina quina pot ser aquesta
àrea una altra vegada, no queda clar també a quina àrea es
refereix.

Quant també a la determinació de classes de sòl a la lletra e),
què vol dir això? Que s’ha de procedir a classificar, que s’ha de
fer una llei del sòl?

Creim que la referència també anecdòtica a la Carta Magna,
que és una referència decimonònica que es refereix a un text
al·legal anglès de l’any 1215, no és apropiada; s’hauria de referir
a la Constitució Espanyola.

Per tant, entenem que la redacció del text que avui es debat
és molt més encertada que no la redacció de les esmenes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista.
Passam a l’article, que s’hi mantenen les esmenes 3541, 42, 43
i 44, totes quatre de modificació, presentades pel Grup
Parlamentari Popular. El Sr. Huguet i Sintes, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquí el que demanam a la
primera esmena és que hi hagi un avanç i que hi participin els
representants dels ajuntaments de les illes en la seva redacció.

A la segona esmena demanam que hi hagi no només una
difusió a través del diari principal de cada illa, sinó a través dels
diaris i dels mitjans de comunicació de més difusió, a tots ells.
Pensam que la despesa que sol fer el Govern, aquest Govern, en
publicitat i en publicacions no ha de privar que els anuncis
respecte de matèria d’ordenació del territori no estigui a tots els
mitjans. O és que quan fan aquestes difusions que no tenen res
a veure amb el territori en prescindeixen d’algun d’ells?

També demanam que la informació es faci no només a
l’Administració General de l’Estat, als consells insulars i als
ajuntaments sinó també als organismes i entitats de dret públic,
als  sindicats, a les organitzacions empresarials i entitats
econòmiques i culturals, i també a tots aquells que assenyali la
Comissió de Coordinació de Política Territorial.

Finalment, que hi hagi la possibilitat d’una nova informació
pública, si fos necessària, i per acabar, la quarta de les esmenes,
la darrera d’aquestes esmenes, que de cap manera, quan es
disminueixi el termini per a modificacions d’aquests
instruments, açò pugui comportar disminuir o conculcar la
participació, els drets dels ciutadans a la participació, o dels
interessats, a la participació efectiva en la redacció dels
instruments.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Sr. Alorda, en nom del
Grup PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup creim que el
que s’ha de combinar són totes les garanties i publicitat en el
procediment amb l’eficàcia i en la realització certa i efectiva
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d’aquests instruments; perquè és curiós, si no, que els anys i
anys que un ha d’estar esperant que n’aprovi qualcun, com
hem tengut l’experiència amb el Partit Popular tots aquests
anys. Sorprèn també ara aquesta nova allau de propostes quant
a la participació, que nosaltres pensam que està garantida i que,
en tot cas, hi ha d’haver una sensibilitat i una actuació en tot
moment per garantir que la societat civil i la ciutadania pugui
opinar i pugui dir la seva, com aquí queda recollit en el projecte
de llei, però dic que sorprèn que es faci aquesta apel·lació, per
exemple a la Carta Europea que, com s’ha dit, és dels anys
setanta, que la llei actual, la Llei de l’any 87, ja deia a l’exposició
de motius que la recollia plenament, la recollia plenament, no hi
havia res de tot això; i és més a una Comissió de Coordinació
Territorial no hi havia ni els consells, però la carta ja hi era; tot
el que s’ha pogut dir sobre la carta, evidentment no ha estat
modificada a aquest respecte en tots aquests anys.

És curiós, s’ha anomenat la Comissió Insular d’Urbanisme
de Menorca, és curiós perquè les comissions insulars
d’urbanisme del PP eren a Mallorca i a Eivissa secretes i
monocolors, no ja obertes a la ciutadania, sinó senzillament
tancades als grups polítics representats a les pròpies
institucions, Sr. Huguet. Enhorabona, és un avanç, el que
passa és que tal vegada no havien arribat encara al que té
raonabilitat, al que és raonable, i ara ja se’n volen anar, creim
nosaltres, amb un excés de participacions, com a mínim
garantides a nivell legal, que podrien allargar la redacció i
l’aprovació d’aquests instruments. Cal fer, per tant, un equilibri
entre aquesta participació, contestar al·legacions, poder
escoltar tota la ciutadania, que és bàsic i fonamental, però
seriosament, no posar a la llonja unes DOT que no tenen res a
veure amb el que es va aprovar, res, enganyar no, cosmètica no,
no aquestes milionades, i és curiós que parli dels milions en
publicitat perquè quan hem de parlar de la publicitat que es va
fer de les directrius i d’altres instruments d’ordenació del
territori de les Illes Balears, per exemple el Pla de Mallorca,
realment amb el que es gastaren tots els doblers era en
publicitat, però el pla no es va aprovar; i de les DOT es va
aprovar una cosa completament diferent del que s’havia
publicitat, i no per les al·legacions.

Però, en qualsevol cas, crec que sí que s’ha d’escoltar la
ciutadania de manera lleial, escoltar-la i tenir en compte quina
és realment l’expressió que s’hi tengui, tenint en compte sempre
que no estam a una democràcia orgànica, és una democràcia
representativa, qui representa la ciutadania és aquesta cambra
i la resta de col·lectius i de corporacions han de poder dir la
seva, però sempre des de la intel·ligència que representen
col·lectius corporatius i no la ciutadania, que l’única
representació legítima que té està en aquesta cambra.

Per tant, pensam que efectivament tot allò que s’ha dit, s’ha
verbalitzat, que pretenen aquestes esmenes hi estam plenament
d’acord, creim que el projecte de llei ho garanteix i que tot
d’una que sigui aprovat així es farà, i confiam també d’aquesta
nova sensibilitat que s’ha expressat en acords, que s’ha
expressat en obertura, que s’ha expressat en canviar la manera
de funcionar que havia tengut o ens havia avesat fins ara els
anteriors governs a aquest país, i per tant pensam que no

aporten res especialment positiu i nosaltres anunciam el nostre
vot contrari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena em dóna
l’oportunitat de contestar-li quan no li he pogut contestar en
relació amb la Carta Europea. On eren vostès des del 83 al 99,
no governaven? La Llei d’Ordenació del Territori no és del 87?
A la Llei d’Ordenació del Territori del 87 a la Comissió de
Coordinació només hi participen les conselleries, no hi
participen els consells insulars i menys els ajuntaments; i això
que han tengut temps fins al 99. No em vengui amb aquests
arguments, que vostès  no hi han cregut, els que no han cregut
amb la participació dels ajuntaments són vostès, i per tant no
em vengui amb aquestes.

Quins són, li repetesc, els representants legítims dels
ajuntaments?, qui és que elegeix aquests representants legítims
dels  ajuntaments?, a més, en aquesta esmena creim que la
tramitació d’un avanç, tal com el proposen, amb el procediment
que proposen es  fa un tràmit massa llarg, i del que es tracta és
d’escurçar tràmits. Creim que és molt més àgil una proposta tal
com ve al text. El fet que hi hagi una obligació que vostès
proposen, que s’hagi de publicar a tots els diaris de major
circulació de totes les illes i a tots els  mitjans de comunicació,
televisió, ràdio, internet, és un procés car, llarg, costós, és un
procés gens àgil. Nosaltres creim que és molt més adequat el
que proposam i és el que sempre s’ha proposat.

Que la comissió, al final també demanen que les
corporacions, entitats o organismes hi participin, però al final
diuen “que la comissió consideri adient”. Nosaltres creim que
tots  aquests organismes poden dir el que volen a la informació
pública que, en tot cas és potestatiu, i vostès també reconeixen
que ho és i que la seva participació, com he dit abans, hi cap,
en les comissions de treball i les comissions tècniques que es
puguin crear amb un decret de funcionament i d’organització
d’aquesta comissió de coordinació.

L’esmena 3543 creim que també és un tràmit massa llarg, i de
tràmits massa llarg, ja ho ha dit el Sr. Alorda, en tenim prova, les
DOT es varen aprovar dotze anys després de la Llei
d’ordenació del territori i del que es tracta és d’aprovar,
ràpidament, amb tota la seguretat jurídica del món, però
ràpidament els instruments perquè els ciutadans vegin les
seves esperances plenes de protecció d’aquest territori. El que
no podem és quedar entretinguts massa anys pel camí sense
tenir aquests instruments d’adequació, de protecció del nostre
territori.



2080 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48 / Fascicle 1 / 12 de desembre del 2000

 

Quant a la 3544, tampoc no hi votarem a favor, ja que hi ha
un tràmit d’informació pública que és el mateix, un mínim de dos
mesos, i si no es reconsidera el model territorial en la seva
globalitat, queda reduït a la meitat, a un mes, però és un mínim
de dos mesos i un mínim d’un mes, potestativament es pot
augmentar aquest termini.

I res més, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista.

Passam al següent debat, que és al capítol II, els plans
territorials  insulars, on es manté l’esmena 3545 de modificació,
del Grup Parlamentari Popular. Sr. Huguet Sintes, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President, donaríem aquesta esmena per debatuda i li
demanaríem que poguéssim passar a les 3547 i 3548.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, es dóna per debatuda. I passam a l’article 8è on es
mantenen les esmenes 3547 de modificació i 3548 d’addició del
Grup Parlamentari Popular. Sr. Huguet Sintes, té la paraula.

EL SR., HUGUET I SINTES:

És molt senzill. La 47 entenem que crea confusió entre
instruments generals d’ordenació del territori amb els
urbanístics, i ens sembla més adequat parlar d’instruments
d’ordenació supramunicipal del territori. 

I respecte de la 48, fa referència a aquell desenvolupament
reglamentari que en alguna de les rèpliques m’ha retret el Sr.
Cànoves, perquè aquí sí que demanam la potestat, als consells
insulars, d’instar el Govern que s’aprovi, mitjançant el rang de
decret, el pla que aprovi el consell i el procediment per fer-ho.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Alorda, té la paraula en nom del Grup
PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena, senzillament
aclarir que els instruments d’ordenació del territori, com diu
cadascun d’ells, els plans directors sectorials i els plans
territorials  insulars s’imposaran en tant que són supramunicipal
i amb vocació supramunicipal, per tant forma part de la seva
pròpia definició.

Però la segona és la que ens sembla més potent, una de les
esmenes més importants d’aquest projecte de llei, que gairebé
ens du a la situació ex ante, a la situació que tenim ara, a la qual

els  consells insulars, com a molt, i ja se’ls fa una gràcia,
entenem, poden instar el Govern de les Illes Balears que els
aprovi el pla per decret. Nosaltres creim que no és raonable, fins
i tot s’explica que s’hi pot negar, però, per negar-s’hi, hi ha
d’haver un dictamen del Consell Consultiu, en fi, o ha de
modificar, pensam que no és el repartiment d’ordenació del
territori a nivell institucional que es pretén amb aquesta llei, el
Partit Popular manté la seva tesi històrica, és raonable que així
sigui, però, per part del nostre grup, mantenim la que teníem
l’any 87, i en aquest cas, estar insatisfets que triomfi en aquesta
cambra i que als consells se’ls reconegui obertament,
decididament un marge de maniobra, que és l’aprovació dels
plans territorials insulars i d’alguns plans directors sectorials,
els que habiliti una llei aprovada en aquesta cambra i creim que
és perfectament raonable. De fet, preferim insistir i aprofundir,
fins i tot doctrinalment, amb el principi de competència i anar
aclarint que el que ha d’anar desapareixent és la idea de
sobirania i una miqueta anirà retrocedint la idea de jerarquia,
avui, cada vegada més estam sota l’ègida del principi de
competència, cada institució ha de tenir les seves competències
i mentre les exerceix, val per damunt les altres administracions,
malgrat siguin territorialment més grans. Amb el principi de
competència, la comunitat autònoma de les Illes Balears pot fer
lleis, por fer reglaments i l’Estat no els pot llevar, i la Unió
Europea no els pot llevar. El consell insular pot fer reglament
que la comunitat autònoma no pot llevar, es tracta que cadascú
es mogui dins les seves competències i no envaeixi les dels
altres, si les envaeix, senzillament, la seva normativa és il·legal,
però si la compleix, preval sobre qualsevol altra normativa
anterior.

Jo crec que és un principi més difícil, més mal d’entendre i
més mal d’articular que el de jerarquia, aquell era senzill, no
parlem de la idea de sobirania que qui té la sobirania diu el que
es fa i els altres callen, però això ja no funciona, som a un
sistema de repartiment de poder complex on, ja dic, el que
tendrà plena virtualitat i plena vigència, serà el principi de
competència. Tots ens hi hauríem d’anar avesant i en aquest
cas si el que volem, i és que fins i tot ho pareix de l’esmena, si
el que es vol és que els plans territorials insulars els aprovin els
consells, diguin-ho així a la llei i que així es compleixi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Cànoves, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. També per anunciar que no donarem
suport  a cap de les dues esmenes, perquè entenem que la
redacció del primer apartat és molt més clara, es tracta
d’instruments generals d’ordenació del territori, i el seu
component supramunicipal queda bastant ben dita a l’article 9,
on es parla clarament d’aquest àmbit supramunicipal. 

Quant a l’esmena segona, la 3548, la naturalesa normativa
dels  plans territorials insulars queda clara a l’article 3.2,
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“formaran part de l’ordenament jurídic, com a disposicions
reglamentàries”, el que proposa aquesta esmena podria conduir
a situacions absurdes, si un PTI s’aprova per decret del
Govern, seran reglaments executius tots dos, tant si l’aprova el
consell, perquè té la potestat reglamentària que li donarà
aquesta llei, com si l’aprova el Govern, seran reglament
executius. Però un reglament, un decret del Govern, si hi ha una
modificació que proposa el consell, podrà modificar el consell
sense l’autorització del Govern?, jo crec que això el que fa és
empresonar, una vegada més, els consells, llevar-los
competències. Amb aquesta llei se’ls dóna competències, hi ha
una proposta de llei d’atribució de competències on també se’ls
donen competències, i aquesta és  una manera de tornar enrera
les competències, perquè una vegada que s’aprovi per decret
del Govern, les modificacions, les revisions, qui les haurà de
fer?

I aquest tema, també es contradiria amb l’apartat segon que
diu que “correspon als consells insulars respectius l’elaboració,
aprovació i revisió i quantificació d’aquests instruments”, i que
jo sàpiga, vostès, aquest segon apartat no l’han esmenat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista.

A l’article 9, el Grup Popular manté totes les seves esmenes
en l’escrit 5430, però s’ha de fer l’observació que no es pot
considerar mantenguda l’esmena 3554, ja que el text d’aquesta
esmena fou transaccionat i aprovat per unanimitat i ja està
incorporat al punt j) de l’article 9 del dictamen present.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. L’article 9 fa referència al contingut
o determinacions dels plans territorials insulars ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet Sintes, està d’acord que hi ha aquest petit ...?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, sí, hi estic d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Aleshores, a l’article 9 es mantenen les esmenes 3550
d’addició, les 3549, 3551, 3552 de modificació, les 3553 i 3555
d’addició. Té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. El que volem que s’afegeix al contingut és l’opinió,
l’estudi de l’opinió i les propostes dels ciutadans, és a dir,
defensam que hi hagi una consulta als ciutadans i la
participació d’aquests , i la proposta ha d’incorporar la
coherència d’aquesta proposta amb l’opinió i el model que

defineixin la consulta als ciutadans. També pensam que s’han
d’incorporar els objectius concrets d’equilibri interterritorial i de
coordinació supramunicipal que són dos elements bàsics d’un
pla territorial insular. També la delimitació i ordenació de les
àrees sostretes  de desenvolupament urbà que assenyalin les
Directrius.

En relació a l’apartat e), establir el percentatge de creixement
màxim d’acord amb els criteris i determinacions de les
Directrius. Definir les àrees turístiques i formular la seva
ordenació insular, creim que no ha de quedar exclosa
l’ordenació turística del pla territorial parcial, tot i que existeixin
les Directrius, i la 55, les dades i resultats de la participació
pública en l’elaboració del pla.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. També per anunciar que no votarem
a favor d’aquestes esmenes, en primer lloc, la 3550 que proposa
afegir l’estudi d’opinió i propostes dels ciutadans, institucions
insulars sobre el model territorial, això forma part de tot el
procediment i és el que ha de servir, precisament, per elaborar
els plans territorials insulars, no té sentit posar-ho aquí, ja que
tot el pla serà precisament un reflex de tot això.

Quant a les 3549 i 3552, les lletres c) i e) que es proposen
suposen una manera molt confusa de plantejar l’equilibri
interterritorial, i aquest ja està a la lletra b), i el de patrimoni
històric i natural és la lletra d) del text, per tant és un problema,
també, de sistemàtica, vostès proposen una sistemàtica diferent
a la nostra.

Quant a l’esmena 3551, substituir l’apartat d) pretén sols
delimitar i ordenar aquelles àrees sostretes del
desenvolupament urbà que assenyalin les Directrius, però és
que les Directrius no assenyalen amb tanta precisió.

L’esmena 3553, d’addició d’un apartat e’), ja hi ha els plans
d’ordenació d’oferta turística, que són plans directors
sectorials, per tant no tenim per què duplicar els temes.

I quant a l’esmena 3555, la lletra ll), dades i resultats de la
participació pública en l’elaboració, no té cap sentit perquè,
com ja li vaig dir dins la comissió, no es tracta de fer una
enquesta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves.
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A l’article 10 es mantenen sis esmenes del Grup Parlamentari
Popular, RGE núm. 3556, d’addició, 3757, 3758, 59, de
modificació, la 3560 d’addició i la 3561 de modificació. El Sr.
Huguet Sintes té la paraula per defensar-les.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Aquí tornarem a recordar la Carta Europea,
perquè qualcú ha assenyalat que no ens n’havíem recordat, bé,
el que fan és eliminar els records que a la Llei del 87 hi havia de
la Carta Europa, a la Llei del 87 donaven iniciativa als
ajuntaments que si representaven la meitat més un dels
habitants  d’un territori, tenien iniciativa per demanar un pla
territorial parcial. Cercenada , degollada aquesta possibilitat,
degollada, nosaltres la volem recuperar. Demanam que d’ofici
o a petició dels ajuntaments que agrupin més de la meitat de la
població de les zones afectades, puguin (...), una iniciativa a la
Carta Europea, a la Llei del 87, i que ara no siguin capaços de
recollir-la?

Demanam també que hi hagi un avanci demanam la
publicitat a la majoria dels diaris. El que hagi fet bé o malament
el PP, Sr. Alorda, troba que és una raó o un argument per
defensar que només s’hagi de publicar a un diari a cada illa, per
a coneixement de tots els ciutadans, que es redactarà un pla
territorial parcial? Vostè tots els arguments que té per dir que
només es publiqui a un diari, és el que va fer el PP? Aquesta és
tota la defensa que vostè pot aportar o tota la crítica en contra
que es publiquin als mitjans i es faci la màxima difusió? Si vol
fer crítica al PP, faci-la, però, sobretot, defensi els arguments
seus en contra. Jo compren que vostè es troba en una situació
estranya, vostè aquí defensa el que no creu, ha de trobar
arguments i s’ha de pujar per les parets, però deixi tranquil el PP
que el problema que vostè té avui no és amb el PP, és amb els
seus socis, deixi’l tranquil, nosaltres aportam coses positives,
potser ho hem fet malament, però quan feim bé, perquè em
reconeix contínuament que està bé, però després diu que votarà
en contra. Som conscients que qui ho fa malament és vostè, si
té remordiments de consciència, escolti, calli, deixi tranquil el
PP, una estona.

La següent, la 3559, és aquella que diu que també podran
difondre, nosaltres volem que també “han”, imperatiu.

La 60, que s’ha de garantir una vegada més la participació
amb aquests instruments i la informació efectiva als ciutadans
mitjançant convocatòries públiques i periòdiques per posar a
l’abast, també els recordaria un article paral·lel de la Carta
Europea, i també un article de la Llei del 87, paral·lela en açò,
vostès, en ares de la rapidesa, de l’eficàcia i no sé què,
conculquen el dret dels ciutadans reconegut arreu del món, dret
internacional, quina justificació tenen, que hem de ser ràpids,
que hem de tramitar?, quasi sempre ho fan malament, que
donarem la justificació que ho fan malament perquè ho fan a de
veres, idò miri, fem-ho més reposadament i fem-ho bé.

La darrera esmena, 3561, quan parlam, ja ho he dit a una altra
similar, que les consultes per modificacions només han de ser
a les administracions afectades, volem que es reiteri que, en cap
cas, no es poden conculcar amb aquest abreujament dels

terminis els drets dels ciutadans a fer efectiva la seva
participació en la redacció dels instruments d’ordenació del
territori.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes. Sr. Alorda, en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, dir-li al Sr. Huguet que,
evidentment, com he apuntat al principi, respecte de la Llei
d’ordenació del territori, dels instruments, no hi tenim gaire
entusiasme, jo li ho reconec, no és que tenguem cap mena
d’estar a favor o en contra, és que pensam que és bastant
neutra la Llei d’ordenació. A allò que hi ha més dificultats per
pactar i que, evidentment, qualsevol cosa que pactam arribam
bastant més enfora d’allà on havien arribat vostès, però sempre
queden topònims i queden situacions de negociació que jo
molt gustosament li reconec, és amb els continguts, és quan un
ha de fer o no una moratòria, és quan un ha de desclassificar o
no un territori. És cert que amb vostès, entesa no n’hi ha hagut
cap perquè, realment, no hi ha hagut manera mai, però amb els
continguts sí que li puc dir que el nostre grup és allà on
malaveja i on realment intenta negociar.

Amb aquest tema, no passi gens d’ànsia, no hi ha tanta
d’inconveniència per part del nostre grup en absolut, d’entrada,
perquè bàsicament el que feim, i ja li he discutit que estam
completament a favor, és donar instruments als consells
insulars. Per tant, estam en contra d’alguna d’aquestes
esmenes que tornen a qüestionar aquesta assignació de
competència, com també, li vull recordar, que aquesta idea que
els  ajuntaments poguessin determinar quina comarca era i quina
regulació havia de tenir, partia d’una llei d’un plantejament
comarcal dels plans territorials parcials, dins aquella lògica era,
jo diria que normal, que hi pogués haver una iniciativa perquè
hi hagués un pla territorial, perquè les comarques no quedaven
definides per la Lot i, per tant, era raonable que els ajuntaments
fossin un dels actors que poguessin dissenyar aquestes
comarques. Ara, aquí, ja no hi ha aquest joc, Sr. Huguet, no se
n’ha temut?, parlam que cada illa no és que pugui tenir, és que
el tendrà, i tal com vostè proposa a l’esmena, podria entendre’s
que agrupen més de la meitat de la població de la zona afectada,
podria ser que no fos només de tota l’illa, cosa que no té gaire
sentit, perquè hi ha una obligació de fer un pla territorial insular
i que, per tant, el pla territorial insular, el primer globalitzador el
farà els consells i es farà en aquest mandat.

Una interpretació restrictiva podria dir que tothom,
qualsevol ajuntament podria plantejar modificacions si tenia la
meitat de la població de la zona afectada, això ens ficaria dins
una situació bastant (...) pel que és la lògica d’una ordenació
del territori. Per tant, pensam que tenint clara quina és la
iniciativa, quin és el lideratge que han de tenir el Govern  i els
consells en l’ordenació del territori, no té major sentit mantenir
aquesta previsió de delimitar comarques, poca vocació tenia
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aquesta previsió que la regulació de contingut la fessin aquests
ajuntaments i, si fos així, no hi estaríem d’acord. Pensam que el
contingut dels plans territorials l’ha de regular els consells des
d’una visió de tota l’illa i no de part d’ella.

Respecte dels mitjans de comunicació i els arguments que
vol que li doni, és una qüestió de tradició jurídica, jo estic
d’acord amb vostè que n’hi pot haver més, confii, sempre n’hi
ha més, totes les lleis que solen parlar d’un mitjà de
comunicació solen acabar publicant a més d’un, i podríem
discutir si han de ser dos, tres, però vostès proposen tots, i
això no se sap mai on acaba, perquè mitjans de comunicació
n’hi ha de tota mena i són difícils i mals de llistar, perquè són,
com és que ho diu?, “i als diaris i mitjans de comunicació de
major difusió de l’illa”. Jo crec que és certament un element a
tenir present, s’hi fa a la pràctica, i nosaltres pensam que
senzillament no cal que la llei canviï la regulació que fins ara
tenia al respecte.

Respecte de reunions i allà on vostès regulen si han de ser
eficàcia o no, el mateix plantejament que mentre es tramita un
pla, hi ha d’haver reunions periòdiques per explicar-lo, ja
preveu una imatge de mesos i mesos de tramitació, perquè si hi
ha d’haver reunions periòdiques amb la societat civil per
explicar, no el pla, la seva elaboració, se suposa, el pla no s’ha
d’explicar, o si s’ha d’explicar són jornades de formació,
jornades divulgatives, però no és la fase de gestació que és on
s’ha de garantir la seva participació. Per tant, nosaltres el que
veim és que hi ha un cert atrinxerament darrera els ajuntaments,
com a un lloc on es pot aturar el moviment redreçador de la
balearització que ha patit aquest país, i un altre, el d’enredar
amb tràmits, i tràmits i tràmits. Nosaltres pensam que hi ha
d’haver garanties, que hi ha d’haver participació pública, però
també hi ha d’haver eficàcia i també hi ha d’haver plans, plans
que, una vegada publicats i aprovats, estaran sotmesos
contínuament a la crítica, confii del seu grup, naturalment, com
de tota la ciutadania, de les nostres agrupacions i de tots els
ciutadans sensibles que, una vegada publicat, no ha acabat la
seva travessia, tothom continuarà opinant dins una democràcia
viva, naturalment, continuaran explicant i exposant el seu parer.
Però damunt un pla fet, no continuem amb aquesta imatge, amb
aquesta idea dels  dotze anys per a les DOT, de discutir anys,
anys i anys de plans territorials, perquè després, quan arriben
a deu anys després, diguem “no, idò no ho farem”. No, jo crec
que hem de ser més executius, a un moment determinat es
decideix què és el que es fa i s’ha de fer, i si s’ha de corregir,
s’ha de corregir perquè tot és perfectible, però s’han d’aprovar
els plans.

I un dels problemes que tenim avui actualment, jo crec que
tots  els ciutadans en són conscients, és que els plans generals
municipals costen molt de revisar, costen de redactar, costen
d’aprovar, els plans territorials costen d’elaborar-los, també,
vostès  ho han viscut jo crec que en les pròpies carns, la
dificultat de desregular i, per tant, crec que hi ha d’haver uns
terminis, unes garanties que les coses arribin a port. Nosaltres
creim que amb aquesta llei s’hi garanteix, i coses que no s’hi
diuen, d’aquestes de publicitat, jo crec que s’han de fer i
nosaltres també vetllarem perquè sigui així.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Cànoves, en nom del Grup
Socialista.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també consideram que
l’administració local no és la competent, no té competències en
ordenació del territori, per tant no és raonable que iniciï els
plans territorials insulars, el raonable és que la iniciativa sigui
dels consells insulars.

Quant a l’esmena 3557, entenem que la imperativitat de
formular un avanç no és correcte, creim que és millor que sigui
potestatiu, perquè hi pot haver raons d’urgència per revisar un
pla territorial insular, i això suposaria un greu entrebanc si tenim
en compte que l’article 10.2 diu que es regularà pel mateix
procediment. A més, entenem que un termini no inferior a un
mes és suficient, perquè després de l’aprovació inicial hi ha un
altre període d’informació pública de dos mesos.

No parlaré del tema dels diaris, em remet al que ha dit el Sr.
Alorda, que ho faig meu. I quant a l’esmena 3559, la
imperativitat de què parla, d’acord, vostè vol imperativitat amb
la consulta a les organitzacions i entitats de caràcter
supramunicipal, etc., etc., però al final, i ja li vaig dir dins
comissió, diu “el parer de les quals es consideri rellevant”,
quina imperativitat és, això?, si “el parer de les quals es
considera rellevant”, per a qui?, es contradiu, es contradiu.

Quant a l’esmena 3560, ja li vaig dir també dins comissió que
ens digui què és això de convocatòries públiques i periòdiques,
què és això?, multimèdia o una convocatòria interactiva?, això
és molt inconcret i no sabem ben bé què vol dir, i després ens
diu que nosaltres volem fer les coses massa ràpidament i ho
feim tot malament, em digui què feim malament, l’impost
ecològic?, el pla especial del sud de Ciutadella o el pla especial
d’es Verger?, això feim malament?, jo em pensava que ho havien
fet vostès i que els tribunals els han tirat enterra. Per favor,
medeixi les seves paraules perquè els que es prenen tot el
temps del món per fer, en aquest cas, plans especials, i encara
s’equivoquen, per favor, no venguin a dir que nosaltres ho feim
malament, nosaltres volem ser més àgils del que han estat
vostès  durant tots aquests anys. I més eficients, com
m’apunten aquí, i més eficients que és del que es tracta.

I quant a l’esmena 3561, perdoni, però redacti-la de bell nou
i després ja en parlarem, perquè aquí “la disminuir” o “ni
afectats”, que significa “no afectats” quan el que vostè vol dir
és “afectats”, jo crec que necessita una nova redacció, i ja en
parlarem després.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànaves.
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Arribats a aquest punt, plantejaria la votació i demanaria al
portaveu del grup proposant si li sembla correcte que votem
totes  les esmenes debatudes fins a aquest moment,
conjuntament.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, sí, atès el consens del pacte de progrés per donar vot
negatiu a 32 esmenes que duim debatudes, no hi ha cap
inconvenient de votar-les totes juntes.

EL SR. PRESIDENT:

Aleshores, plantej la votació de les esmenes debatudes,
començant per la que engloba tot el text de la llei fins a les
presentades  a l’article 10, que és fins on hem arribat en el debat.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d’aquestes
esmenes, posin-se drets, per favor. Moltes gràcies.

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

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació: vots a favor, 23; vots en contra, 30.
En conseqüència, queden rebutjades totes les esmenes
presentades fins a l’article 10.

A continuació, també demanaria si podem votar tot
l’articulat conjuntament, des del títol del projecte fins a l’article
10.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l’articulat,
del títol fins a l’article 10, posin-se drets, per favor. Moltes
gràcies.

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

Resultat de la votació: 30 vots a favor, 23 en contra. En
conseqüència, queda aprovat l’articulat des del títol fins a
l’article 10.

I arribats a aquest punt, plantejaria una suspensió de la
sessió fins a les 16,30 hores, atès que ens queden encara dotze
debats d’aquesta llei més tota la llei de Camí de Cavalls.

Moltes gràcies, se suspèn la sessió.
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