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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats presents, la majoria
absents. Anuncii, previ pacte amb el ponent o defensor de les
esmenes, que la votació conjunta calculam que la farem devers
les 17,45, per posar una hora orientativa que pot ser vàlida. I
passaríem... 17,45; queden 12 debats, depèn també de l'extensió
del debat, però el càlcul matemàtic que hem fet ens dóna una
hora que pot ser semblant a aquesta.

Entraríem al debat corresponent a l'article 11, on es manté
l'esmena 3562, de supressió, del Grup Parlamentari Popular, i per
defensar l'esmena té la paraula el Sr. Huguet Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. És una esmena d'addició, la 3562, i
nosaltres el que volem amb aquesta esmena és proposar una
classificació dels plans directors sectorials, bàsicament referida
a l'àmbit territorial. Encara que sigui obvi que supramunicipals
és més d'una illa i insulars només d'una illa, i supramunicipals
en l'àmbit menor d'una illa, però després hi ha una classe
distinta d'uns plans directors sectorials dels altres que fa
referència a aquells elements, o sistemes, o serveis, que
correspon projectar, executar i gestionar a l'activitat privada,
diferenciats d'aquells altres que correspon només a
l'Administració pública. 

Creim que moltes de les dificultats en la regulació del
contingut de plans directors sectorials a vegades vénen
perquè, d'una banda, no només es fa l'assignació d'ús en el sòl,
sinó que després s'entra en el contingut de la gestió. Com que
aquesta és  una pràctica ja establerta i veim difícil que es pugui
canviar, pensam que seria positiu que el contingut..., primer la
classificació i després el contingut fessin aquesta diferència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Pensàvem que aquesta esmena
cauria; com a mínim la primera part d'ella referida a
suprainsulars, insulars i supramunicipals d'àmbit inferior a una
illa, perquè francament pensam que això crec que qualsevol
diputat, conseller i usuari ho sabrà veure de tot d'una i no veim
que aporti cap benefici a aquesta llei.

Per altra banda, l'altre element sí que creim que podria
establir confusió i dificultats a l'hora d'establir quins són els
plans directors sectorials públics i quins són aquells privats. És
evident que tots són públics; les normes són d'obligat
compliment perquè estan generats per una administració
pública, i entenem que donar tanta importància a qui és que ha
de gestionar determinades prerrogatives o determinades
incidències que generi el pla territorial és un error en el

plantejament de la seva vocació com a ordenador del territori.
Pensam que el que s'ha de fer en el Pla director sectorial és
aclarir i establir els indrets on s'hagin d'ubicar les distintes
infraestructures o equipaments que calguin amb motiu de la
matèria, i que molt menys important, o com a mínim no ha de ser
un element que després signifiqui la seva dicotomia entre
públics i privats, qui els hagi de gestionar.

Per tant, creim que podria establir confusions. En qualsevol
cas si es vol fer es podrà fer si així no es diu, i no veim que
aporti claredat sinó, al contrari, confusió. 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. Nosaltres també entenem que aquesta
classificació és supèrflua, és a dir, que no aporta res per aclarir
la resta de la normativa, no és útil i per tant, a més, per obvi, ja
ho ha dit el Sr. Alorda, suprainsulars és que afecta més d'una
illa, tot això són obvietats i, per tant, a més no estan relacionats
amb cap tipus d'article de la resta d'aquesta normativa.

Quant a classes de plans, en el text del dictamen està clar:
hi ha els plans directors sectorials aprovats pels consells
insulars i els plans directors sectorials aprovats pel Govern. La
seva relació està establerta i ho veurem després a l'article 14, i
tenen àmbit insular o suprainsular. 

Quant a la classificació que ens fa de públics o privats, el
mateix que li ha dit el Sr. Alorda. El Codi Civil, ja li ho vaig dir a
la comissió, regula l'àmbit o les relacions privades o particulars
però no és una llei privada. Totes les lleis o normatives són
públiques i el Pla director sectorial és un pla públic, encara que
vinculi -que supòs que és el que volia dir vostè- activitats
privades o reguli l'execució per part de privats. Jo crec que aquí
és una classificació desafortunada: tots els plans directors
sectorials són públics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Passaríem al debat de l'article 12, on es mantenen deu
esmenes del Grup Parlamentari Popular. La 3563 i la 3564,
d'addició; les números 3565, 3566 i 3567, de modificació; la 3570
i la 3571, de supressió; la 3572 de modificació, la 3568 de
modificació i la 3569 de modificació. El Sr. Huguet Sintes té la
paraula.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. No són de gran rellevància sinó
d'organització i de contingut mínim de la documentació que han
de tenir els instruments regulats en aquest capítol d'aquesta llei.
Creim que en primer lloc hi ha d'haver una memòria amb el
contingut mínim que ha d'incorporar la justificació de la
conveniència i oportunitat de la formulació del pla, la definició
dels seus objectius, l'anàlisi dels (...), en definitiva, alguna de
les lletres que hi ha incorporades aquí. Creim que també s'ha de
justificar i definir l'esquema general de l'ordenació que es
proposa, l'estructura, les obres o instal·lacions que es
contemplin, les dades i resultats de participació pública: creim
que la memòria ha d'incorporar açò. 

En segon lloc hi ha d'haver un document que ha de ser els
plànols d'informació de les situacions, localitzacions, etc., que
no està previst en el Projecte de llei, i després, quan demanam
que se suprimeixi l'apartat a) o l'apartat i), o substituir l'apartat
j) per l'avaluació d'impacte ambiental, no és res més que amb
l'interès d'organitzar millor el contingut.

Finalment, el document darrer, penúltim -perdó- serien les
normes reguladores del pla i el darrer l'estudi econòmic financer
que en el projecte de llei està en un altre lloc. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Sí, Sr. President, gràcies. Nosaltres també rebutjarem
aquestes  esmenes, en primer lloc perquè entenem que es tracta,
a la primera esmena, de fixar el contingut mínim d'un pla director
sectorial i no es tracta de definir l'estructura formal d'un pla
director sectorial, que pareix que és el que pretén el Grup
Popular.

Quant a la segona esmena, la 3564, això no ho ha de fer un
pla director sectorial, sinó que això ho han de fer les Directrius
o els plans territorials insulars. La substitució que es proposa
a la 3565 ve a suprimir l'obligatorietat que el contingut dels
plans directors sectorials tenguin en compte la incidència
mediambiental, i nosaltres creim que aquesta incidència
mediambiental és fonamental.

A la 3566 insistim, com ja hem dit quan hem parlat dels plans
territorials  insulars, que els plans directors sectorials no són
enquestes  i, per tant, no necessiten contenir les dades o
resultats de participació pública. Quant a la petició, a la 3570, de
suprimir la lletra h), de fixació dels sistemes d'execució, les
prioritats i la programació de les actuacions, aquí es tracta de
regular les actuacions, i això facilita la seva posterior gestió. A
més, també dóna seguretat jurídica al ciutadà afectat. La
programació nosaltres entenem que és una eina bàsica de la
planificació i, per tant, no donam suport a aquesta supressió.
També la petició de suprimir, a l'esmena 3571 la lletra i), entenem
que les mesures de suport és important que formin part dels

continguts  dels plans directors sectorials, perquè a vegades les
mesures de foment són les més efectives.

La 3572, és innecessària perquè és obvi que és propi del
contingut d'un pla director sectorial que s'incloguin les mesures
per minimitzar impactes. Aquestes mesures poden ser derivades
d'un estudi d'impacte ambiental o no, depèn de com ho reguli la
legislació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

A l'article 13 es manté l'esmena 3573, de modificació, del
Grup Parlamentari Popular, i el Sr. Huguet Sintes té la paraula
per defensar l'esmena.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. En el punt 4 de l'article 13 demanam que se
substitueixi el termini màxim d'un mes pel termini màxim de dos
mesos, per donar termini als informes de la Comissió de
Coordinació de Política Territorial.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En la mateixa línia d'intentar donar
celeritat i eficàcia als tràmits que hi ha previstos, creim que amb
el termini d'un mes la Comissió de Coordinació de Política
Territorial, que ja haurà conegut, evidentment, els treballs que
s'han anat elaborant i que els distints components hauran
pogut fer-se una opinió del que són els plans que s'hi
sotmeten, pensam que hauria de ser suficient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Hi ha nou esmenes d'addició de nous articles, del Grup
Parlamentari Popular, que són les números 3574, 3575, 3576,
3577, 3578, 3579, 3580, 3581 i 3582. Per defensar conjuntament
totes aquestes esmenes té la paraula el Sr. Huguet Sintes.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sr. President. Jo crec que les donaré per defensades en
els  termes en què estan exposades, perquè òbviament fan
referència al contingut, la naturalesa, el contingut i procediment
dels  plans d'ordenació de medi natural i plans d'ordenació de
litoral, que els portaveus del PSM i del Partit Socialista estan
convençuts  que no fan falta que estiguin recollits a la legislació
territorial d'aquestes illes o d'aquesta comunitat autònoma i, en
conseqüència, és obvi que defensar-les aquí d'una manera
convençuda no tindrà fruit, a no ser que tinguem majoria
suficient en el Parlament, i els deixarem, per tant, per a una
pròxima ocasió més favorable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes.

A l'article 14 es manté l'esmena 3583, de modificació, i el Sr.
Huguet Sintes té la paraula per defensar-la.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, la relació entre els instruments d'ordenació, nosaltres
l'hem assenyalada d'una altra manera i, per tant, demanàvem la
suspensió del punt 3 on, als plans directors sectorials aprovats
pel Govern, se'ls dóna el mateix rang que als plans territorials
insulars. Aquí abans hem tingut una espècie de debat sobre el
que eren polítiques de competència, del que eren polítiques de
jerarquia. Jo tenc por que al llarg de les legislatures, mentre hi
hagi vigència d'aquesta llei, si està aprovada així, quedarà
demostrat que no estam en un àmbit de competències, no estam
en un àmbit de competències. Potser sigui el més desitjable
perquè sapiguem tots fins a on arriba una institució i a on
comença la competència d'una altra, però amb aquesta llei...,
amb les Directrius havia quedat clar fins a on arribava el Govern
i d'on partien els consells insulars, en aquest moment,
urbanisme i ordenació territorial, tots poden fer el que vulguin,
i basta que el Govern, amb aquesta legislació, aprovi un decret
que vinculi els instruments de planejament perquè aquests
canviïn de contingut, perquè el que hi ha amb aquesta
legislació que tindrem a partir d'ara serà una relació de jerarquia,
ens agradi o no ens agradi, i la prova darrera que han patit els
ciutadans i els ajuntaments són les normes territorials cautelars.

No han fet respecte de la competència i de l'autonomia
municipal amb allò i aquells instruments que havien aprovat; el
que han fet ha estat una aplicació d'una política territorial
jerarquitzada, i jo crec que aquesta és la pràctica d'aquest
govern i, per tant, cream més conflictes judicials, més
inseguretat jurídica i més dificultats per als ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Com hem apuntat, nosaltres som uns
fervents defensors del principi de competència i, naturalment,
de l'esquema que atribueix competències a cada una de les
institucions i les dóna llavors autonomia per gestionar-les i per
decidir, sense paternalismes ni tuteles, amb cooperació,
col·laboració, informació, participació, però no amb tuteles. Per
tant creim que queda molt més clar tal i com ho regula
actualment aquesta llei, que és atribuir els plans territorials
insulars i alguns plans directors sectorials al que diguin les lleis
d'atribucions de competències als consells, i la resta queden
atribuïts al Govern de les Illes Balears. Em sembla molt clar i
tothom sap a què s'ha d'ajustar. 

Precisament l'exemple que s'ha posat m'ha semblat un mal
exemple: el que té la competència perquè ho decideix aquesta
cambra en ús de la seva sobirania, la part que li toca del poder
mundial que nosaltres gestionam, dóna aquesta competència
als consells atribuir les normes cautelars, i és l'únic de què s'ha
fet ús, afortunadament, afortunadament per al nostre grup. Ja
hem comentat que la darrera trinxera del desenvolupisme del
Partit Popular està ara en l'autonomia municipal; nosaltres
pensam que afortunadament no ha hagut de compartir al cent
per cent els arguments municipals; els ha escoltat, els ha
valorat, els ha avaluat, però no necessàriament els ha hagut de
compartir, perquè des d'una visió insular i des de les
necessitats  que veu com a matèries supramunicipals de
necessitat d'ordenar el territori, ha pres decisions en l'àmbit de
la seva competència. La té perquè li hem atribuïda des d'aquesta
cambra.

Aquesta comunitat autònoma té competència exclusiva en
matèria d'ordenació del territori. Crec que està clar que tengui
l'autonomia aquesta competència no vol dir que la tengui el
Govern, vol dir que la té l'autonomia i bàsicament vol dir que la
té aquest parlament per distribuir-la amb els actors que
consideri adients. Ho podríem fer a través dels ajuntaments o
no. Jo crec que en bona lògica tant les seves Directrius, -que
nosaltres en aquest punt hi donam suport, amb molts d'altres
no- com aquesta llei atribueixen a ordenació del territori i a
aquest tipus de mesures que, per caràcter de racionalitat de
model, no les deixa en mans municipals, jo crec que vostès se'n
peneden, pel que veig, de les intervencions d'aquest darrer any,
però en qualsevol cas és (...) que les gestionen els consells
insulars. N'han fet ús, afortunadament; aquí si que li he de
reconèixer l'esforç i el treball que ha fet el nostre grup,
discretament, si cal, perquè això fos així i n'estam molt satisfets.

Per tant, em pareix un mal exemple, crec que hem d'anar tots
augmentant i millorant a nivell de la filosofia del principi de
competència, i serà una manera d'anar per Europa, d'anar per
Espanya i d'anar en general per totes les illes crec que molt més
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adient i molt més racional que no la mecànica que teníem de
jerarquia i de sobirania com hem dit avui matí. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. El Sr. Cànoves no intervé.

Aleshores, debatut l'article 14 passam a l'article 15, que s'hi
manté l'esmena 3584, de modificació, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Huguet Sintes per defensar-la.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Bé, jo a l'article 15.1, que el que esmenam amb aquesta frase
que diu que "els instruments d'ordenació territorial prevists en
aquesta llei són vinculants per als instruments de planejament
urbanístic municipal en tots aquells aspectes en què siguin
predominants els interessos públics de caràcter
supramunicipal". Açò és competència, està definidíssim, fins a
on arriba la competència dels ajuntaments i en què es distingeix
de la competència dels consells insulars. Açò va agradar a
aquells  que ostentaran el poder, un poder unipersonal per
poder interpretar quins són aquests aspectes en què siguin
predominants els interessos públics de caràcter supramunicipal.
Açò no és res  més que una porta oberta a l'arbitrarietat i a fer
el que els doni la gana. 

El que nosaltres demanam és, no que qualcú interpreti quins
són els aspectes, sinó que l'instrument digui clarament i
assenyali expressament quins són els aspectes supramunicipals
per als que són vinculants els instruments d'ordenació
territorial.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Precisament entenem que aquí, en
aquest article, hi ha la definició més clara del que és ordenació
del territori amb diferència del que és urbanisme, i per tant els
interessos públics predominants de caràcter supramunicipal;
això és la definició més clara del que és ordenació del territori,
i el fet que aquesta esmena que ens proposa el Grup Popular
obliga a una detallada i innecessària relació de regulacions
d'obligat compliment, amb la qual cosa les restants normes
d'aquest text quedarien sense contingut, creim que no és de
rebut.

El text del dictamen consideram que és molt més correcte,
perquè obliga a una autodisciplina el redactor per tal de no
envair la competència municipal urbanística, i creim que és un
text  molt més adequat. Exigeix, com dic, una autodisciplina al
redactor, però creim que és molt més adequat amb el que és la

filosofia d'aquests instruments, i assenyalar expressament tots
aquells  aspectes que són vinculants té un perill: que és que ens
deixem dins aquesta relació molts de casos que obliguin
contínuament a innecessàries relacions, revisions, perdó, o
modificacions de les normes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a l'article 16; no s'han presentat esmenes. A l'article
17 es mantenen les esmenes del Grup Parlamentari Popular 3585
de modificació, 3586 d'addició i 3587 i 3588 de supressió. Per
defensar aquestes esmenes té la paraula el Sr. Huguet Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Aquestes esmenes es refereixen a l'article
que regula les normes territorials cautelars. aquí, en el Projecte
de llei, diferencia en el text actualment vigent, aprovat amb la
Llei 6/99 per a la Llei de l'any 87, en el fet que obre la possibilitat
no amb anterioritat o simultàniament a la iniciació de la
formulació d'un instrument, sinó en qualsevol moment,
simultàniament o amb posterioritat en qualsevol moment es
poden redactar. Nosaltres creim que les normes territorials
cautelars han de ser prèviament; no entenem què es vol
preveure amb el fet que es puguin dictar normes territorials
cautelars amb posterioritat, bàsicament perquè els termini de
tramitació després dels que aprovarà aquesta llei serà una
tramitació curtíssima, quasi no donarà temps a intervenir ni als
ciutadans, ni als ajuntaments, ni a la Comissió de Coordinació
de Política Territorial.

La següent esmena vol vincular el contingut, perquè ens
hem adonat que la interpretació que han fet els grups que
governen als consells insulars de les Illes creuen que tenen una
caixeta màgica, és a dir, empren les normes territorials, les han
emprades per allò que els ha donat la realíssima gana. Nosaltres
creim que les normes territorials s'han d'ajustar, perquè per
suspendre planejament i coses d'aquestes hi ha altres
instruments, creim que aquestes s'han d'ajustar a regular
exclusivament aspectes territorials de l'instrument que s'ha de
fer, o bé a modificar aspectes d'ordenació territorial que ja
existeixin.

Insistim en una esmena en el fet que la difusió i informació
pública s'ha de fer no només a un diari o a un dels diaris de
major circulació, sinó als diaris i mitjans... A més d'un, vaja.

Res més, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes. Sr. Alorda, en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, respecte a la
formulació de quin moment és evident que estam parlant
sempre de previ a l'aprovació, és una cosa lògica, i el que
estableix el 17.1 és que és simultani o amb posterioritat a l'acte
d'iniciació. És evident que estam dins una tramitació a la qual es
vol modificar o es vol generar un instrument territorial, i per
garantir-ne la seva efectivitat el dia que s'aprovi, s'estableixen
una sèrie de normes territorials cautelars perquè els seus
efectes tenguin contingut i realment no quedin en entredit per
actuacions reals, efectives que s'hagin duit a terme durant la
seva tramitació. Per tant ens sembla que el 17.1 tal i com està
redactat aclareix prou aquesta possibilitat i no cal una redacció
nova.

Respecte de la 3586, sí que la veim una esmena..., o difícil
d'entendre, o com a mínim..., o si no, si l'hem entesa bé, cosa
que seria dubtós sempre aclarir quina serà la interpretació
jurisprudencial que es limiti a aspectes territorials sense
ordenar..., què són els aspectes territorials si no ordena res? De
l'ordenació territorial acceptam allò de territorial però no allò
d'ordenació; nosaltres no ho entenem perquè és evident que
qualque cosa s'haurà d'ordenar i, en aquest cas, si el que pretén
és que només s'estableixi una suspensió però sense regulació
efectiva, potser que el que estigui produint sigui una suspensió
molt més àmplia i molt més gran del que preveu aquesta norma
territorial cautelar. És precisament perquè no deixi en suspens
tot el pla territorial, o tot el pla director sectorial, o tota una
determinada zona que estableix amb quines condicions es
podrà continuar l'actuació tot i mantenir una suspensió
cautelar. Si no es permet a la norma territorial cautelar de
preveure el contingut mínim amb el qual estaria d'acord el futur
pla, senzillament l'abast de la suspensió és molt més potent. 

Jo crec que per molt que haguem intentat d'aquesta banda
que la tramitació fos més àgil i més eficaç, i per molt que
s'intenti que sigui ràpida, tanmateix aquests instruments per la
seva pròpia dinàmica duen un temps d'elaboració prou llarg i
crec que no seria raonable que la suspensió actuàs damunt tot
el territori. El contrari és que no hi hagués suspensió; tampoc
no ens sembla bé perquè evidentment seria perillosíssim que
mentre un està discutint amb llum i taquígrafs, anunciant
públicament que fa comptes prendre una mesura restrictiva amb
un determinat tipus de sòl, que es mantengui, es permeti que es
vagin implementant desenvolupaments efectius. Seria realment
absurd i molt poc intel·ligent que això fos així.

Per tant, pensam que l'efectivitat que han tengut les normes
territorials  cautelars que s'han aprovat amb el paraigua de les
DOT han estat positives en aquest sentit. Discrepam,
evidentment, de la valoració que en fa el Partit Popular,
nosaltres creim que és una de les coses més interessants que
s'han fet territorialment aquests darrers anys i, per tant, creim
que és un bon mecanisme i que s'ha de mantenir la seva
virtualitat tal com estava definida, amb aquest aclariment que fa
l'article 17.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Aleshores  hem debatut l'article... No, el Sr. Cànoves no vol
intervenir.

Passam al debat de la disposició addicional tercera... Bé, a
les disposicions addicionals primera i segona no s'han
presentat esmenes. A la disposició addicional tercera es manté
una esmena, 3589, de supressió, del Grup Parlamentari Popular.
El Sr. Huguet Sintes té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Bé, durant la discussió d'aquestes
esmenes i la discussió en comissió hem vist que era necessari
incorporar mesures per incentivar arribar a aconseguir els
objectius de la llei, o els objectius dels instruments, o definir i
arribar al compliment d'aquestes finalitats que perseguim amb
els instruments i la llei. En aquest moment pareix que el que es
vol és defugir el compliment de la llei, perquè l'addicional
tercera allò que permet, al contrari del que hauria de fer, no és
incentivar per arribar a aconseguir els objectius i la finalitat dels
instruments, sinó que ben igual es pugui continuar amb els
instruments de planejament municipal tal com es tenen sense
haver-se d'adaptar, tot i que les circumstàncies que aquí
s'apunten puguin semblar restrictives. 

Qualsevol mesura que permeti fugir de l'aplicació d'aquests
instruments d'ordenació territorial no té el nostre suport. Sí que
entendríem que aquí hi hagués mesures incentivadores de
suport tècnic, econòmic i de tot tipus als ajuntaments per
adaptar-se als instruments; de cap de les maneres podem donar
suport  al fet que per raons d'implantar usos industrials, o
disminució de l'alçada d'edificacions, o canvi d'usos de
plurifamiliars a unifamiliars, es pugui continuar amb el
planejament que es té, perquè entre altres coses no sabem
l'ordenació territorial dels instruments com afectarà aquesta
ordenació i, per tant, mantenir aquesta addicional tercera com
a forat que després s'eixampla tant com vulguin perquè no
s'adaptin als instruments d'ordenació territorial, jo crec que
l'únic que demostra és el que conté de debò la filosofia
d'aquesta modificació o d'aquesta nova llei d'ordenació
territorial, que és donar poder a l'Administració que tindrà la
gestió territorial en detriment del que són els objectius, les
finalitats i la pròpia ordenació.

Sr. Alorda, el bessó de la qüestió, la qüestió de fons,
aquesta és -jo diria- la part més significativa d'aquesta
ordenació del contingut d'aquesta llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes. Sr. Alorda, té la paraula.



2096 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48 / Fascicle 2 / 12 de desembre del 2000

 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Malament rai, si hem de basar la
discussió de totes aquestes hores a una disposició  addicional
tercera per al nostre grup tant assenyada, tan adient i tant lluny
del voluntarisme que tantes vegades fa malbé l’ordenació del
territori o les voluntats d’un legislador voluntarista, com dic,
que pretén que a través de publicar una norma a un butlletí es
pensa haver canviat la realitat, però això no és així i és que
seguim, i vostè n’és un, supòs, com a seguidor de l’urbanisme
i l’ordenació del territori, sap dels fracassos d’aquests tipus de
plantejaments, si haguéssim hagut d’esperar que la Llei del sòl
del 56 s’apliqués en tots els plans generals, encara ara n’hi ha
que no ho tenen, de la del 76 se’ls espera, encara no els tenim
a tots a les Illes Balears. Pretendre que cada nova regulació
imposi la càrrega que s’adeqüin els planejaments municipals,
amb els maldecaps que tenen els ajuntaments i la poca prioritat
que a vegades donen a aquesta tasca, nosaltres pensam que és
un mal plantejament.

 El plantejament idoni és, normes que siguin d’obligat
compliment i d’aplicació immediata, per tant, tot d’una el qui
llegeixi el butlletí, entengui què és allò que està vigent i allò que
no hi està i que per tant, faci un esforç qui regula, qui fa
decrets, qui fa plantejaments, per dir allò que li correspon a ell
i més que obligar a plantejaments dels altres i a partir d’aquí,
també suspendre, mantenir que mentre no es facin adaptacions
no es podrà continuar amb desenvolupaments, que és el
problema de contingut que té aquest país, a una altra banda
serà un altre, però si nosaltres suspenem o deim que no pot
haver-hi desenvolupaments, mentre no hi hagi adaptació, ens
pareix prou garantia.

 Allò que no podem fer mentre esperam, és que hi hagi
dificultats per fer instituts, li record el dictamen del Consell
Consultiu, respecte de l’escola de Llucmajor i no li diré en quina
situació es troba, no li diré perquè no quedi al Diari de
Sessions, no li diré tampoc i només esmentaré, perquè es faci
una lleugera idea, de com ha passat la modificació del Pla
general d’ordenació urbana d’Inca, per fer-hi possible
l’hospital, no li esmentaré l’enginyeria jurídica que hi darrera
per poder permetre que una cosa que es va aprovar inicialment,
abans de la publicació de les directrius, s’hagi pogut aprovar i
podem intentar tenir, no tenim ni els terrenys, no tenim ni el
finançament, però intentar tenir mai un hospital al meu poble.
Perquè si haguéssim tengut les directrius encara no hi seríem.

 Per tant, aquest element que damunt una pissarra pot tenir
el seu interès i que jo crec que atreu, com a argumentació, jo
crec que hauríem d’anar abandonant els esquemes
francogermànics de pensament i anar a coses més
anglosaxones, tocar les coses amb les mans i crec que aquesta
disposició addicional tercera ho fa i ho fa molt bé, per tant,
nosaltres l’aplaudirem, permetrem que es facin equipaments
públics, permetrem que hi hagi canvis d’usos, permetrem que
es davallin les densitats, permetrem que els plantejaments vagin
cada vegada més cap allà on les DOT volen, abans que passi
d’hora la seva solució, com a mínim aquest és el plantejament
del nostre grup, ho ha estat sempre, allò que vol són realitats,
allò que vol és un país, no com el que han fet vostès, un altre

model, legítims tots, però un altre model i ho vol fer realment,
no es vol passar el temps discutint sobre ell.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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. Sr. Huguet, nosaltres creim que
aquesta disposició addicional, no sols és necessària, sinó que
és molt important. Vostè parla que en el fons, allò que s’amaga
és un traspàs de poder, de poder important a altres
administracions, si no ho he entès malament. A nosaltres no
ens espanta que hi hagi aquesta atribució de competències,
aquest traspàs de competències a altres administracions,
perquè estam plenament convençuts del principi del
subsidiarietat. És a dir, nosaltres creim que les coses que es
poden resoldre des de l’Administració més propera als
ciutadans, s’han de resoldre des d’aquestes administracions,
i li diré més, nosaltres creim que a continuació ha d’haver-hi
una transferència de competències d’urbanisme als ajuntaments
des dels consells insulars.

 Per tant, per aquí no ens hi trobarà, nosaltres no creim que
tot el poder hagi d’estar en mans del Govern, en mans de
l’Administració autonòmica, creim en aquest repartiment
competencial que deia el Sr. Alorda abans. Quant a aquesta
disposició, creim que és bàsica, perquè no s’han de penalitzar
les millores al planejament i aquí allò que es contempla són
millores al plantejament, la no adaptació a un pla territorial, no
és lògic de cap de les maneres que afecti modificacions que
impliquin millores.

Quant al punt tercer, inclou una regulació molt important,
creim nosaltres, que és la regulació del règim de transitorietat
per falta de regulació o que la seva falta de regulació ha donat
en molt de casos inseguretat jurídica, per tant, també creim que
no s’ha citat, el punt tercer d’aquest text és molt important i
bàsic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista. A
la disposició addicional quarta, a les disposicions transitòries
primera i segona, a la disposició derogatòria i a les disposicions
finals  primera i segona, no s’hi han presentat esmenes. A
l’exposició de motius es manté l’esmena 3528, de modificació
del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Huguet i Sintes té la
paraula, per defensar l’esmena.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta és la darrera defensa
que faig d’una de les seixanta-dues esmenes que vàrem
presentar a aquesta llei, de les quals, que jo sàpiga, no se n’ha
aprovat en aquest plenari ni una. 

Tal vegada, abans de seguir, puc recordar al preàmbul, al
punt primer del document signat, diu el Diari per Unió
Mallorquina i pels partits d’esquerra, ho diu així textualment, la
participació de la societat civil i el diàleg social han d’impregnar
totes  les accions de l’executiu en la pràctica d’una política
oberta i que garanteix la més estricta igualtat d’oportunitats,
etcètera, etcètera...

El Sr. President, absent, quan feia un any que governava,
publicava aquest document i l’enviava arreu de totes les illes i
deia: “avançam a través d’un diàleg social i polític continu, que
cerca constantment el consens, cada actuació va precedida
d’un diàleg llarg, procés de contactes i negociacions amb els
agents, etcètera...”

No vull treure aquí el titular del diari que parlava del pacte
a què havien arribat Unió Mallorquina i el Partit Socialista per
a ordenació del territori, el mes d’abril. El projecte el vàrem tenir
el mes de juliol, a cap diputat d’aquest grup de vint-i-vuit
representants  dels electors de les Illes Balears, ningú no ens
han cridat al diàleg. El procés en ponència i en comissió ha
estat bastant més penós que el d’aquí, aquí com a mínim, s’han
dignat a contestar les nostres esmenes, potser que vostès
vulguin fer veure i creure a la societat que creuen en el consens
i en el diàleg, però els fets els desdiuen de les seves pràctiques.

Crec que vostès estan fermats per aquests pactes, que
després  són impossibles de tocar, perquè com un castell de
cartes es desfaria. Crec que vostès, en tràmits parlamentaris,
estan fermats de peus i de mans i tenen segellada la boca per
variar qualsevol actitud, per raonable que se’ls exposi allò que
defensen des de l’oposició aquest grup de diputats. Crec que
incorporar els ajuntaments a l’ordenació del territori, encara que
no tenguin competències, crec que incorporar una informació
pública i una participació ciutadana més explícita, crec que
incorporar plans d’ordenació del medi natural, com a instrument
que permeti a la societat civil i privada, gestionar el medi
ambient, en cooperació o en combinació amb l’Administració
pública, crec que tenir un instrument d’ordenació del litoral
dins l’ordenació del territori, jo crec que no es mereix aquesta
espècie de menyspreu per la feina, insistesc, dels representants
de la meitat, de quasibé la meitat, dels votants d’aquestes illes.

Només els deman que reflexionin sobre açò i que si potser,
facin les negociacions, els pactes i allò que vulguin, per poder
rectificar la seva actitud, no hi perd el Partit Popular, ni el Grup
Popular, hi perden els ciutadans, hi perd, jo diria, l’ordenació
més justa, més equitativa, més objectiva, més sostenible, més
perdurable i segurament per consensuada, més estable per
totes  les illes. Nosaltres a l’exposició de motius demanàvem
mantenir el pla d’ordenació del medi natural, per allò que he dit,
mantenir i incorporar plans d’ordenació del litoral i reforçar els
mecanismes de participació ciutadana i de coordinació i

cooperació de les distintes administracions, incorporant als
ajuntaments i modificant a aquests efectes la composició i el
funcionament o les funcions de la Comissió de coordinació de
política territorial. Però no, ens hem trobat amb un pacte, amb
una murada i açò en política és un mal camí pel qui aguanta la
murada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Intentarem que caigui aquest mur,
perquè tots els murs van caient, i jo crec que és positiu que la
gent es trobi i conversi.

De totes maneres una prèvia, jo no dramatitzaria o per part
del nostre grup no acabam d’entendre, ni el teatre, ni la
dramatització, la més greu que va fer el Sr. González Ortea, dins
l’esmena a la totalitat, era el disbarat que passàvem a la llei 4/98
i era realment l’únic disbarat que podria pretendre una
dramatització d’aquest fet. Estam parlant de pràcticament la
mateixa llei de l’any 1987, amb  uns elements importants que és
la insularització, de la qual n’hem pogut debatre, jo crec que en
tot aquest temps, no només d’aquesta llei, jo crec que tot l’any
i mig que fa que hi ha un nou govern, hem debatut en moltes
ocasions quin era aquest model i qui duria en cada ocasió la
legititimitat o qui duria la regulació d’una determinada matèria
i una era l’ordenació del territori.

Això és aquesta llei, Sr. Huguet. Vostè pot dramatitzar tant
com vulgui, a mi em sembla divertit que ho facin, però al final el
lector honest que vulgui veure allò que estam aprovant avui,
respecte d’allò que hi havia, distingirà quatre coses i que
evidentment no ho veurà en aquest efecte que vostè li posa. És
cert que hauríem de superar un cert element de no voler discutir
les coses, com a diputat i des del nostre grup, jo he patit molt
la indiferència i la supèrbia d’un partit majoritari, el qual
menysprea completament les idees que es puguin donar des
dels  altres grups, fins i tot, la feina que s’hi ha fet, pensam
“tanmateix aquests no saben governar, ni saben el món, ni
saben el sol per on surt”. 

Jo reconec que això és desagradable i crec que en cap
moment, o no ho pretenem per part del nostre grup, nosaltres
no som ben conscients de qui ha governat tots aquests anys
en aquest país, per tant, sabem que en sap de governar, també
sabem quins són els resultats, i a uns els agradarà molt, a
d’altres els agradarà més poc, entre els quals em compt. Però en
qualsevol cas hem de poder discutir, i allò que és difícil, de
totes  maneres, Sr. Huguet, i vostè ho comprendrà, és que en un
tema al qual seria molt interessant arribar a un consens de
model, és en ordenació del territori, perquè amb vostès, hem
estat a anys llum, hi ha un divorci tal, no amb els instruments
de què vostè parla i no n’hi ha, però sí en els continguts, totes
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les mesures que són de preservació del territori, vostès les
boicotegen o hi cerquen bony o bua, clar, legítimament vostès
representen una part importantíssima de la ciutadania de les
Illes Balears i això és molt clar, hi ha una part importantíssima
que vol mantenir el ritme de creixement, això és molt cert, però
comprendrà que és molt difícil consensuar amb vostès, quan
d’allò que es tracta per part del nostre grup, és que tenim prou
feines de consensuar amb tota la resta les mesures
redreçadores del model.

 Per tant, és difícil que en aquest camp ens hi trobem i de
totes  maneres, jo crec que hem d’assumir aquest repte, jo també
pens que malgrat sigui en gestos i en detalls d’aquesta mena de
negociacions hagués pogut haver-hi algun acostament més, el
nostre grup s’ho apunta de cara al futur i confiam que això
continuarà i que tendrem prou debats, com per trobar-nos. En
qualsevol cas, pens que aquesta llei d’ordenació del territori,
allà on farem els grans debats serà en la seva concreció. Quan
parlem dels plans territorials insulars, quan parlem dels plans
directors sectorials i quan parlem de la Llei del sòl balear o
d’una modificació de les Directrius o de la Llei d’espais naturals
que han de venir. Aquí és on parlarem de política, aquí és on
parlarem de país i aquí és on veurem les distintes versions, tant
de bo vostès s’hi apuntin. La nostra perspectiva, la nostra visió
és que dins el pacte de Govern, que evidentment ens hi devem
i al qual estam molt satisfets de participar, és allà on hi ha una
possibilitat de prendre mesures que canviïn aquest país. Amb
vostès, desgraciadament, han tengut moltes d’ocasions i molt
poques actuacions. 

Moltes gràcies.   

   EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, arribats en aquest punt
final de l’exposició de motius, veig que el Sr. Huguet no ha fet
una defensa de la seva exposició de motius, com és obvi,
perquè no té sentit, no és coherent amb el text que hem aprovat
o que hem defensat fins ara i que quedarà subsistint i per tant,
la seva exposició de motius no guarda relació amb el text que
aprovarem i per tant, no té sentit.

Vostè parla que s’han trobat durant la tramitació d’aquesta
llei amb un mur, i jo li deman, no serà que té un mirall davant
vostè?, és  a dir, no serà que es veu a vostè mateix, al seu grup,
durant tots aquests anys? Perquè estam parlant d’un debat,
aquest de l’ordenació del territori, que no és de fa dos dies,
aquest és un debat que es va iniciar des que aquesta comunitat
autònoma té competències, i és un debat que es va iniciar ell
1987 i és un debat obert, completament obert, hi ha hagut diàleg
o no hi ha hagut diàleg, però allò que fa falta en aquest territori
són actuacions i durant tots aquests anys allò  que hi ha hagut
són bones intencions, allò que hi ha hagut durant els mandats
del Partit Popular, en aquesta autonomia, han estat

plantejaments teòrics, tan bons com vostè vulgui, nosaltres no
en compartim ni la meitat, però allò que vostès no han sabut és
aturar la pressió urbanística que tenia aquest territori i allò que
no han sabut defensar és el medi ambient d’aquest territori. 

Donin-nos una oportunitat a nosaltres i veurà si els
instruments, si les lleis que anam aprovant donen resultats o no
donen resultats, allò que sabem ara és que les seves lleis, els
seus grans plantejaments no han duit bons resultats, perquè la
pressió urbanística segueix sent intensa i vostès fins l’any 1999
no han sabut aturar aquesta pressió urbanística. Em parla de
participació, jo crec que ha quedat clar que la participació de
ciutadans, ajuntaments, entitats  i organismes queda garantida
allà on ha de quedar garantida, que és als tràmits d’informació
pública i als tràmits de consulta i això està garantit dins els
procediments d’elaboració i modificació de tots els instruments
que contempla aquesta llei, són tràmits que estan adaptats a la
nova llei de procediment administratiu i per tant, són tràmits
que estan actualitzats i que compleixen perfectament el principi
de legalitat.

Jo crec que parlar de plans d’ordenació del medi natural, ja
li he dit una i mil vegades, no em parlin vostès d’un instrument
en el qual no hi han cregut, no hi han cregut mai, doni’m un pla
d’ordenació del medi natural que hagin aprovat, i estam parlant
des de l’any 1987 fins l’any 1999. És que vostès són els primers
que em parlen d’instruments, que no els han desenvolupats, no
n’han desenvolupat cap ni un. Per tant, si és un instrument
inútil, si és un instrument en desús, serà perquè qualcú no n’ha
fet utilització, ni n’ha fet ús, ni ha sabut si existia durant tots
aquests anys, són vostès  els primers que han reconegut que
aquests  plans d’ordenació no serveixen, precisament per
ordenar el medi natural, hi ha altres instruments, no es
preocupi, ja els he dit. 

Quant als plans d’ordenació del litoral, també li hem explicat
que hi ha instruments suficients, els plans territorials insulars
i els plans d’ordenació del litoral, prevists al Decret 72/94, que
són suficients per poder ordenar el litoral, es tracta, ja com li he
dit, de simplificar instruments, de fer menys complexa
l’ordenació del territori d’aquestes illes i en aquesta tasca
estam, avui es tracta d’aprovar una llei, però després es tracta
d’introduir en aquest parlament el debat i, esperam que el
Govern ho faci com més aviat millor, el debat de la Llei del sòl,
del planejament urbanístic i del sòl rústic, perquè després, amb
tots aquests elements poder fer un text refós. Un text refós que
sigui més comprensible, que sigui més clar i que sobretot,
solventi els grans problemes que tenen aquestes illes, que són
una greu pressió urbanística i un greu perill de tipus
mediambiental, per a unes illes on realment, jo no ho diré,
perquè s’ha dit massa vegades, el medi ambient i el territori és
fonamental.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Salvador Cànoves, en nom del Grup
Socialista.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Demanaria per contradiccions una darrera vegada la paraula,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

La hi donaré, abans de procedir a la votació, per darrera
vegada i amb caràcter extraordinari com les altres dues que li
han donat, en torn de contradiccions.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Aquest és el darrer debat
efectivament d’aquesta llei i jo volia deixar en aquest Diari de
Sessions dues impressions. La primera que vostès, quan parlen
de model territorial, que no ho diuen amb aquestes paraules, ho
diuen amb unes altres, del passat, del que ha succeït, s’obliden
que efectivament no han tengut altres instruments que els
plans directors sectorials. Que tota la resta eren plans generals
o normes subsidiàries o cap regulació global als ajuntaments,
i la política que hi ha hagut, no és més que una conseqüència
de les polítiques dels governs municipals. 

I que cadascú es passi la mà pel pit, aquí on li correspongui,
no apuntin amb el dit el Partit Popular, el Partit Popular a pesar
de les càrregues del Govern, sí que ha avançat, cada vegada i
millor en la regulació i el model dissenyat per les Directrius,
vostès  han cercat excuses per no complir-ho, la Llei de consells,
i aquesta altra llei, l’únic que cerca és transferir un poder, quan
uns dels  seus portaveus la setmana passada o fa un parell de
setmanes parlava de transferència a un únic comandament, a un
poder personal. El Partit Socialista de Mallorca ho sap, sap què
és allò que fa en aquesta llei i què és allò que ha fet amb la Llei
de consells, ho sap i segurament té mala consciència i cerca
excuses en el passat, però el futur, jo li garantesc, Sr. Alorda,
no és més democràtic en ordenació del territori.

Jo crec que el temps donarà la raó a les paraules que ara
queden gravades, crec,  Sr. Alorda, que vostè a canvi del poder
que té el pacte, no podrà intervenir gaire en ordenació del
territori.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, per contradiccions i argumentacions
personals gairebé.

EL SR. PRESIDENT:

Extraordinàriament li deixarem intervenir per contradiccions,
també ja que estam en hores extraordinàries.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en la curta experiència
parlamentària mai no havia pogut tancar un debat, quan
presentava al·legacions, per tant, estic content de poder tancar-
lo ara que don suport al Govern.

Sr. Huguet, el seu desconeixement d’aquesta llei i de totes
les lleis, com a tals, el veig bastant preocupant, s’ha dit que qui
aprovi els plans no és cap òrgan unipersonal, sinó òrgans
col·legiats i entesa aquesta transferència de poder la fa vostè
del seu cervell i vostès també practiquen l’antiinsularisme a
Menorca, a Eivissa, Formentera, a través de la personificació i
per tant l’oblid de les institucions, que els du a un determinat
pacte de govern, del qual nosaltres, ja dic, estam molt contents
d’haver-hi participat el 1995-99 a una institució i avui ell 1999-
2003 haver-ho pogut fer molt més ampli.

Em parla de continguts, jo li diré que el 1995-99, hi ha hagut
un canvi extraordinari en la política territorial, sobretot a l’illa de
Mallorca, cent urbanitzacions desclassificades, era impossible,
sempre se’ns havia dit que tot això era sagrat, que s’havien de
llevar absolutament totes i va poder ser, una cosa impossible
que es va fer. Vostè ens diu que la història els donarà la raó, jo
no ho sé, el Sr. González Ortea ens deia a l’esmena a la totalitat,
de tan content que estava, de tan bonica que havia quedat
l’illa, clar l’esmena a la totalitat justament l’ha duit un altre
portaveu, però és la mateixa llei, no surt a una altra banda.

Clar, si un està tan satisfet d’allò que ha passat als anys
vuitanta, als anys noranta amb la implementació del model, és
lògic que no en faci l’autocrítica. Jo crec que és complicat
intervenir ara, crec que els instruments que donava la Llei
d’ordenació del territori del 1987, la que donarà aquesta llei, són
útils, són apropiats, però són complicats perquè ja hi ha
realment moltíssims de drets adquirits, i moltíssimes situacions
fa anys eren fàcils de redreçar, de compondre i avui són difícils
perquè són molt rígides, serà dificultós. El repte és apassionant
i realment difícil, però li puc assegurar que tenim vocació des
del nostre grup i anam ben acompanyats, en aquest trajecte de
canviar el model que vostès varen deixar.

I un darrer punt, Sr. Huguet, la iniciativa és municipal, però
l’aprovació és de la CPU o de la Comissió Insular d’Urbanisme,
la Comissió Provincial d’Urbanisme, Comissió Insular
d’Urbanisme, aquestes són les que aprovaven el collage de
normatives municipals i estic d’acord que hi ha hagut, no
només del Partit Popular, empreses gegantines, però qui les ha
aprovat majoritàriament, la darrera empenta tant des de la
iniciativa municipal en alguns casos, però sempre fins al 1994,
que ja hi va haver un pacte més global a les comissions a
Mallorca i fins el 1999 a Menorca i a Eivissa, ha estat el Partit
Popular, Sr. Huguet. I voluntat de canviar-ho, jo diria que zero,
en qualsevol cas un límit que tendeix a zero.

Per tant, ara sí que hi ha una oportunitat, com deia el Sr.
Cànoves i confiam seguir avançant cap aquest camí, hi ha
topònims  que vendran aviat i en la polèmica pública podrem
veure tots allà on ens trobam, però també hi ha una filosofia i
un model, que amb el Partit Popular, jo voldria que el canviés,
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i tots plegats podríem pactar un model per a les Illes Balears, de
moment procurem redreçar allò que el Partit Popular va deixar
malament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda.

Arribats a aquest punt, manifest a la cambra que hem de
facultar els Serveis Jurídics per fer les correccions i
modificacions tècniques necessàries, per tal que la llei en
qüestió tengui una redacció coherent.

Passaríem, si els pareix bé, a la votació agrupada.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President, la Presidència havia anunciat una hora per a
la votació.

EL SR. PRESIDENT:

Cert, així ho farem, com havíem acordat. Amb el portaveu del
Grup Popular que no ens hem entès, cinc o deu?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Es que, perdón. Yo creía que lo que
me decía es si quería emplear mi turno de alusiones, después de
las reiteradas alusiones del Sr. Alorda, pero renunciaba a ese
turno de alusiones.

 Por consiguiente, eso es lo que creía que usted me
indicaba. No sé de que se ríen, yo no tengo esta capacidad que
tienen otros de comunicarse mentalmente con el presidente del
Parlamento y poner y retirar leyes por esa comunicación mental.
Yo no tengo esa capacidad, he de reconocerlo. Por
consiguiente, creí que se refería a alusiones. No quería hacer
uso de mi turno de alusiones, pero lógicamente en la
posibilidad de que se interponen los diputados, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Em referia a la possibilitat de continuar, aleshores, tal com
hem parlat abans, faríem un descans de deu minuts per intentar
recuperar els diputats que puguin estar..., 10 minuts és allò
pactat amb el portaveu.

Moltes gràcies, suspenem la sessió durant 10 minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Plantej la votació inicialment de les esmenes agrupades,
dels  articles 11 a 15, el 17, l’addicional tercera i l’exposició de
motius.

 Votam les esmenes presentades pel Grup Popular.

Senyores i senyors que votin a favor de les esmenes a
l’articulat, plantejades, posin-se drets per favor. Gràcies.

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

Resultat de la votació: 30 vots en contra, 24 a favor. En
conseqüència, queden rebutjades les esmenes plantejades.

I els propòs la votació de l’articulat dels articles també de
l’11 al 15, 17, l’addicional tercera i l’exposició de motius.

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

Senyores i senyors diputats que votin en contra. Moltes
gràcies.

Vots a favor, 30; en contra 24. En conseqüència, queden
aprovats aquests articles.

Queden per votar l’article 16, la disposició addicional
primera, segona i quarta, la disposició transitòria primera i
segona, la disposició derogatòria i les disposicions finals
primera i segona.

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

Senyores i senyors diputats que votin en contra.

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin. Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 30 vots a favor, cap en contra, 24
abstencions. En conseqüència, queda aprovat aquest grup
d’articles.

I dit això, només queda proclamar que la Llei d’ordenació
territorial queda aprovada.

(Aplaudiments)

V.- Debat del dictamen de la Comissió d'Ordenació
Territorial de la Proposició de llei RGE núm. 3631/00,
presentada pel Consell Insular de Menorca, reguladora del
Camí de Cavalls de Menorca.

Passam a continuació a debatre el cinquè i darrer punt de
l’ordre del dia d’avui, relatiu al dictamen de la Proposició de llei
número 3631, presentada pel Consell Insular de Menorca, del
Camí de Cavalls de Menorca.

Al dictamen present, s’hi manté únicament un esmena del
Grup Parlamentari Popular, la 1544, a l’exposició de motius, ja
que la resta d’esmenes d’aquests grup foren retirades en fase
de ponència. En conseqüència, procedirem al debat i posterior
votació d’aquesta esmena a l’exposició de motius i després, si
cap grup no demana votació per separat, es procedirà a una



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48 / Fascicle 2 / 12 de desembre del 2000 2101

 

votació conjunta del total de l’articulat de la proposició de llei,
amb l’exposició de motius inclosa.

Per tant, per defensar l’esmena del Grup Popular té la
paraula el Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, per defensar l’esmena
1544.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Recordaré com a mínim una part del text d’aquesta
esmena.

Dèiem nosaltres en data 31 de març de l’any 2000: “Durant
els  darrers vint anys i especialment els darrers temps, s’han
produït enfrontaments entre propietaris i altres ciutadans, en
relació a la vigència o no d’una servitud de pas públic per
l’antic Camí de Cavalls i al voltant del seu traçat. Actualment
poder fer una volta a l’illa a peu o anar a la vorera de la mar
sense impediments, ni peatges, ni entrebancs, apareix com a
una demanda social i quasi universal de tots els menorquins.

 Tot i que l’Administració ja ha aconseguit solucions
estables per a alguns trams del Camí de Cavalls, una resposta
favorable dels poders públics, que permeti arribar a una solució
definitiva, per a tot el seu traçat i resoldre de la manera més
justa possible els conflictes o dificultats existents, requereix un
marc jurídic, on s’hi trobin tant l’empara dels drets dels
ciutadans, com la justificació de l’actuació pública. La servitud
de trànsit de la Llei 22/88, de costes, la preservació dels espais
per la Llei 1/91, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim
urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears.

 La defensa dels drets de la propietat emparats per
l’ordenament jurídic, la protecció de les activitats culturals i
econòmiques, així com la dels patrimonis naturals i històric i la
massificació, especialment en l’època estival de la presència
humana al litoral, aconsellen atribuir al Consell Insular de
Menorca, la suficient capacitat legal d’obrar per determinar el
traçat més adient del Camí de Cavalls, en les circumstàncies
actuals  per a la seva utilització pública, lliure i gratuïta per
qualsevol ciutadà.

Aquesta llei, en exercici de les competències exclusives de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a l’ordenació del
territori i del litoral, faculta l’Administració per a la determinació
d’un traçat de Camí de Cavalls adequat a les circumstancies i
necessitats dels  usuaris potencials en l’actualitat i per tant, a la
major necessitat de preservació dels espais protegits i de
defensa i respecte pels drets”, etcètera, etcètera.

Aquest és el posicionament del Partit Popular i tot i que no
vàrem voler debatre un text molt dolent, que va ser la
proposició de llei aprovada per l’equip de govern del consell,
sí que vàrem presentar un caramull d’esmenes per millorar un
text. Un text en el qual vàrem fer, jo diria, més feina que tots,
almanco vàrem presentar més propostes que ningú i que els
propis  proposants de la proposició de llei, han deixat només
vius d’aquell text original l’article segon, el règim sancionador,
tipificació i quanties de les sancions i una part de la disposició

final, tota la resta, ells mateixos ho han esmenat. Han reconegut
que aquell no era un text, no era un proposició de llei vàlida.

 Les circumstàncies conegudes per tots, d’adjudicació el
mes de setembre, després d’haver-ho concursat, aprofitant el
pas de l’estiu, de la redacció i la determinació del pas del Camí
de Cavalls, va fer que sol·licitéssim formalment a la primera
reunió de la ponència que hi va haver, la paralització d’aquesta
contractació, el revocament o suspensió temporal, fins que
estigués aprovada la llei i discutíssim i ens poséssim d’acord en
quines eren les condicions per el traçat. Se’ns va negar açò,
una vegada més el consens per terra. L’esforç de qualcú
menyspreat, el diàleg oblidat, només penjat als titulars dels
diaris, però no practicat, una vegada més. I quin és el resultat
retirant nosaltres les esmenes, quin és? Miri, no sabem què és
el Camí de Cavalls en aquesta llei, l’article primer, diu que
constitueix l’objecte de la llei de Camí de Cavalls l’establiment,
la determinació, la protecció, l’autorització i policia del Camí de
Cavalls, entès com un vial o pas públic lliure i gratuït, no diu
que ho sigui, diu “entès”. 

Però l’article segon, per complicar-ho encara més diu, i
aquest és l’únic article de tot l’articulat que és manté, aquest i
el de les sancions, després ho veurem, el Camí de Cavalls, ja diu
que entenem que és un vial o pas públic, lliure, gratuït, etcètera,
diu l’article segon que el Camí de Cavalls, a part de ser tot açò,
està sotmès a una servitud pública de trànsit, és a dir, és un vial
o pas públic lliure i gratuït, que a més està sotmès a una
servitud pública de trànsit i en conseqüència, torn a dir, és
lliure, públic, d’accés i utilització gratuït, en els termes que
assenyali aquesta llei, etcètera.

No diria jo que comença molt bé, l’article primer i segon de
la llei. No em vull fer molt extens, perquè ja he abusat de la
paciència dels diputats al llarg de la jornada d’avui, però el títol
primer, per exemple parla de determinació, administració, ús i
conservació del Camí de Cavalls, a cap article ni a un mot més
no es torna a parlar de determinació, no sabem què significa, ni
per què ho vàrem posar al títol. Han incorporat, amb una
actuació que nosaltres, naturalment amb bona voluntat hem
acceptat, però que han qualificat com a pirateria parlamentària,
aquella esmena nostra que demanava que als pressuposts
generals  de la comunitat autònoma es consignessin anualment,
mentre no hi hagi finançament definitiu i açò ho hem llevat, es
veu que encara que hi hagi finançament definitiu, considera
l’esmenant, el Sr. Portella, per més senyes, que ben igual s’ha
de portar aquest recurs, a la partida pressupostària necessària
per a la conservació, el manteniment i la millora del Camí de
Cavalls. Els pressuposts, després l’obligació allà.

També han recollit, i nosaltres ho agraïm, perquè
segurament aquesta llei aprovada, amb aquest afegitó, que ens
han parit, piratejat, millora molt, que el procediment de
delimitació es passi a informació pública a determinades
administracions i a determinats ciutadans afectats, que abans
de resoldre hi hagi 10 dies, açò està molt bé, però quan no ens
han piratejat, alerta. 
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Capítol tercer, ús, conservació i reparació, ja no en parlaran
més de reparació, ni a l’article 10, usos, que per cert, el punt
primer està repetit, no sé, els Serveis Jurídics de la Cambra ho
haurien de tenir en compte, perquè el punt primer de l’article 10,
al dictamen reprodueix un paràgraf, que va ser incorporat, crec
recordar al final de l’article 4 i per tant, no hauria de reiterar-se
perquè prou desgràcies té aquest text, com per reiterar
articulats.

El punt tercer, queda prohibida la utilització del Camí de
Cavalls, mitjançant qualsevol tipus de vehicle motoritzat. Hem
vist a l’article primer, que assignaven la titularitat del Camí de
Cavalls  al Consell Insular de Menorca, la titularitat del qual,
entès com a vial públic s’atribueix al Consell de Menorca. Bé,
a ningú no li escapa que el Camí de Cavalls tendrà traçats que
passaran per un carrer, que serà de titularitat municipal, o de
l’ens de conservació d’una urbanització, o serà de costes
perquè passarà per alguna de les finques expropiades, o quan
passi per Binimatlar, que és una finca de 120 hectàrees, que és
de l’Ajuntament d’es Mercadal, la titularitat és municipal, jo no
sé com nosaltres podem fer una llei que digui que la titularitat
s’atribueix al Consell Insular, sense cap títol perquè s’ho
apropiï. I a més, jo no sé què passarà amb la titularitat, però és
una contradicció flagrant, respecte de la naturalesa jurídica que
correspon a aquest espai.

Diu idò el punt tercer de l’article 10; “queda prohibida la
utilització del Camí de Cavalls, mitjançant qualsevol tipus de
vehicle motoritzat, excepte casos d’interès públic”, bé açò de
dir casos interès públic li van afegir en ponència, però ja es
poden imaginar que si el Camí de Cavalls passa, per exemple pel
carrer principal de la urbanització de Sant Tomàs, jo no sé.
conseller, què faran els turistes, o els propietaris o els
empresaris, jo trob que sí, que hauran d’anar tots a peu i a més
els posaran una bandereta d’usuari de Camí de Cavalls, que per
açò és gratuït. Sí posen ecotaxa, segurament ens l’hauran de
tornar, perquè la llei diu que és gratuïta. Tampoc no sé què
passarà quan hagin d’anar els pagesos a creuar un tram de
Camí de Cavalls per anar dins la seva finca d’un tros a l’altre per
a l’explotació agrària. No crec que sigui qualificable d’utilització
de interès públic i per tant, si hi ha qualcú que li tengui mania
al pagès i li fa una denúncia, ara veurem les multes que li
tocaran.

Bé, podem parlar també dels articles referits a la tipificació
i qualificació, la tipificació no resulta una tipificació, per
exemple l’alteració de fites o indicadors de qualsevol classe,
home una mica genèric, no? Idò no s’espantin, açò està inclòs
dins la relació d’infraccions molt greus, total una multa que va
de 5.000.001 pessetes a 25 milions, no és massa, és a dir,
procurin si hi van amb al·lots, que no agafin sprays d’aquests
que taquen les senyals, que total la multa mínima és de
5.000.001 pessetes. No passa massa cosa. Infraccions greus,
escolti, n’hi ha una que és curiosa, diu: “l’obstrucció de
l’exercici de les funcions de policia, inspecció i vigilància,
previstes en aquesta llei”, cerquin-les, les previstes, qui les
trobi tendrà premi, com els premis d’alguns diaris, no n’hi ha
cap. Premis als diaris sí que n’hi ha. Prescripció d’infraccions,
... aquesta també és de categoria, prescripció d’infraccions i
sancions, diu: “les infraccions administratives contra el que

disposa aquesta llei, prescriuran en el termini -alerta!- màxim de
cinc anys, és a dir, són prescripcions que tenen un terme
màxim, jo em pensava que les prescripcions són a l’any, als sis
mesos, però no, aquí hi ha unes prescripcions, que jo no sé
com les conjugaran, però que tenen un termini màxim per
prescriure.

Bé, jo acabaré recordant allò que hi ha a la disposició
addicional, perquè tot açò d’aquí, jo tal vegada abans, els
demanaria que se’n recordin d’allò que és l’illa de Menorca i
allò que són els espais protegits, que d’aquests 220 quilòmetres
que té, diuen els llibres antics, el Camí de Cavalls, tal vegada
n’hi ha 9 o 10 que són fora d’àrees protegides, és a dir, que
segur n’hi ha entre 200 i 210 que són dins àrees protegides,
dins ANEI. Bé, idò l’addicional ens diu: “règim de trams de
Camí de Cavall que travessin parcs naturals o àrees naturals
d’especial interès...”

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sintes, vagi acabant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja acab, moltes gràcies, Sr. President. Efectivament fins ara
tenim tot un sistema de regulació del Camí de Cavalls, però aquí
tenim un règim especial per als trams que van dins àrees
protegides. I què diu aquest règim especial? Diu: “l’ús que es
doni als trams de Camí de Cavalls, que travessin terrenys
ocupats  per un parc o espais naturals d’especial interès, estarà
determinat -no pel que diu aquesta llei- pel Pla d’ordenació de
recursos naturals del Pla especial de protecció, als quals hauran
de figurar.

 És a dir, hem fet una llei per aplicar a devers 10, 6, o 8
quilòmetres dels 220 que té el Camí de Cavalls, els altres trams,
d’acord en aquesta llei i aquesta addicional, hauran d’esperar
que hi hagi un pla especial.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Avui culminam un llarg camí iniciat fa anys per un
ample moviment popular menorquí. Aquesta tarda aprovam la
llei de Camí de Cavalls i en açò la majoria progressista plural
d’aquesta cambra fa real el compromís que vàrem adquirir
l’estiu de l’any 1999 de protegir un itinerari històric, cultural i
ambiental, únic a les Illes. En aquest sentit seria incongruent
que s’aprovés l’esmena del Partit Popular, sobre els motius que
fonamenten la llei. 
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Al llarg dels dos darrers segles, Menorca ha canviat
enormement, i el Camí de Cavalls ha perdut tota significació
militar. La seva pervivència, que ha sobreviscut a la successió
d’usos i necessitats ben diversos, incloent-hi la pressió
urbanitzadora i el turisme, estava amenaçada per l’acció
d’alguns propietaris, que amb l’excusa de la motorització i la
massificació, aprofitaven per segmentar i privatitzar el camí.
Mentrestant, la ciutadania menorquina, era la gran perdedora
del precari dret de pas que imperava i impera encara sobre el
Camí de Cavalls.

 Els anys han fet de l’itinerari una mostra de la bellesa i
diversitat paisatgística, humana i ambiental de Menorca. Només
fa uns mesos, vàrem defensar la present consideració del
projecte de llei, que recórrer el Camí de Cavalls és descobrir
Menorca, en el seu entorn hi trobam torres de defensa,
monuments megalítics, teuleres, sitges i forns de calç, zones
humides i arbredes i topam sempre, finalment, amb platges
verges. Unes platges, avui pràcticament desaparegudes a les
illes veïnes, molt més malmeses per la rapinya turística.

 És per això que la preservació legal d’aquesta ruta
constituirà un mitjà poderós per garantir la conservació d’un
tret inconfusible de la identitat menorquina. La protecció del
Camí de Cavalls no hagués estat possible sense l’existència
d’una ciutadania menorquina, activa i amant de la conservació
del paisatge i de la terra. Aquesta gent no vol un camí tancat i
comercialitzat en horaris de turista, vol recuperar el Camí de
Cavalls, com a una expressió d’un ús públic i gratuït, (...), fet
per una comunitat, on les idees de llibertat i seny no són
antagòniques, ben el contrari. Pocs llocs a les Illes hi ha com
Menorca, on encara. i esperem que per molts d’anys, l’exercici
de la llibertat vagi tan lligat a la consciència del bé comú.
L’aprovació d’aquesta llei és en aquest sentit, el just premi a la
tasca tenaçment desplegada per la coordinadora del Camí de
Cavalls i la de múltiples entitats i persones, polítics d’aquesta
cambra inclosos.

La democràcia s’enforteix quan adquireix rang legal, allò que
abans molta gent ha anat demanant, no perquè suposi un
benefici personal privat, sinó perquè simbolitza l’interès general
de la comunitat. Que la iniciativa legislativa de protecció hagi
nascut del propi consell, abans que del propi parlament,
constitueix una fita i dóna prestigi popular a l’autonomia
menorquina i palesa quan avançada està cultura i la consciència
ambiental d’una societat que tan dignament representa.

Cal fer una passa més, però que la pura promulgació a la
protecció, cal superar positivament l’enfrontament històric que
hi ha hagut entre bona part de la propietat que voreja el camí i
la majoria de menorquins i menorquines. La protecció és una
oportunitat de demostrar que és possible fer reals models de
gestió ambientals i territorials, que convinguin tan als uns com
als altres. En aquest sentit, per a Els Verds, el Camí de Cavalls
ha de ser vist com una baula més, privilegiada, de la futura xarxa
de camins públics i rurals de Menorca, adreçats a garantir el
dret de pas, ordenat i no motoritzat de la població a les platges
verges litorals, com s’ha fet des de fa molt de temps.

Perquè és en aquest context de metamorfosi de l’ús del Camí
de Cavalls, on la llei adquireix la seva raó de ser. La norma que
ara aprovarem possibilita el desplegament d’una nova
orientació, conscientment ambiental quant a la seva
funcionalitat, no hi ha protecció que valgui si no va
acompanyada ràpidament d’una gestió que garanteixi la seva
pervivència i evolució sostenibles. Ho hem après amargament,
amb la Llei d’espais naturals, després de deu anys, i encara ens
causa recança la manca de desenvolupament concret de la
declaració de tot Menorca com a Reserva de la Biosfera per la
Unesco. És precisament, en aquesta direcció de reformar el
modus vivendi de Menorca en un sentit modern, ecològic, on
pren plena significació la preservació de Camí de Cavalls. Si no
existia com a itinerari, (...) de descoberta la història, el paisatge
i l’hàbitat natural menorquí ho voldríem inventar. És intel·ligent,
ja que ens ha estat llegat per les generacions anteriors, el
recuperem i en tenguem cura, el camí, a més pot ser una peça
important en una estratègia territorial nova de custòdia del
territori i de recuperació i gaudir dels espais naturals
teòricament protegits.

 Ha de ser possible promoure fórmules eficaces i atractives
de cooperació amb els propietaris agroramaders, veïns, que
sovint són els únics que d’una manera o d’altra s’han
preocupat del seu manteniment, perquè tampoc no hi haurà
protecció que duri, si la gent que viu en el seu entorn no la
percep com a seva, com un privilegi, i no hi troba avantatges.
Els mecanismes fiscals i les oportunitats noves de rendibilitzar
els  productes ramaders i agraris a què haurien de poder accedir,
els  guanys en forma de turisme tou, alternatiu a l’allau del
turisme massiu que amenaça Menorca, cal afegir els valors
immaterials  que han d’apreciar aquests propietaris com
l’estimació de gaudir d’un paisatge que singularitzi la terra
menorquina i l’orgull sa de contribuir a conservar-la.

Ja tenim llei, en pocs minuts en tot cas. Comença doncs la
vertadera feina, Els Verds de Menorca i totes les illes, sabem de
l’interès del consell per posar-se a treballar en un pla especial,
on totes aquestes potencialitats socials i ambientals puguin
concretar-se. I coneixem el seu propòsit de donar sentit real a
la declaració de Reserva de la Biosfera, en aquest compromís
sempre estarem al seu costat, com tot l’ecologisme, cal passar
pàgina de l’etapa defensiva del medi ambient i de la memòria
dels  pobles i obrir el temps de projectes comunitaris, on una
ètica de la responsabilitat global es correspongui amb millores
concretes per a la gent qui hi viu i amb una gestió en positiu del
territori i els béns naturals. Som-hi.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sr. Portella, en nom del Grup
d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, bones
tardes. Hem de començar la intervenció per expressar
satisfacció i goig i també un poc d’ansietat, com és lògic,
perquè ens trobam al final d’un procés, que no és el final de tot



2104 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48 / Fascicle 2 / 12 de desembre del 2000

 

el procés, sinó d’una part important d’aquest procés ja iniciat
ja fa molts d’anys.

Satisfacció i goig, com a diputat d’Esquerra Unida i
Ecologista, format p’Els Verds de Mallorca i Esquerra Unida de
les Illes Balears, com la resta de la majoria del Parlament que
dóna suport al Govern de les Illes Balears, PSM, Unió
Mallorquina, el Grup Socialista i com la gran majoria de
menorquins i menorquines. I ho vull fer destacant la
importància de la participació social, de la mobilització social,
per arribar al punt a què hem arribat ara, sense aquesta
mobilització, sense els sacrificis, esforços que s’han donat per
part de molta de gent, no seria possible segurament que avui,
que ens trobam aquí i avui que aprovem definitivament la Llei
del Camí de Cavalls de Menorca.

Per tant, el mèrit tot, és de la mobilització, de les persones
que sense diferència de condició ni edat, es varen trobar al
Camí de Cavalls i varen fer a més, aquesta volta pel Camí de
Cavalls, que una altra vegada passa pel Parlament de les Illes
Balears. És  una satisfacció, perquè reconcilia, una vegada més,
la política i la societat, els polítics com a recollida de les
reivindicacions i que els fan possibles. I si em permeten, a mi
m’agradaria fer una lectura, no voldria ser pedant, perdonin-me,
faré propaganda d’un llibre, d’un llibre que vaig escriure, sobre
la volta del Camí de Cavalls i allò que deia, quan fèiem la darrera
etapa, era dia 21 de febrer del 1999. 

“Avui acaba la volta a Menorca pel Camí de Cavalls, acaba
i no acaba, acaba el cicle d’excursions programades i que vàrem
iniciar el novembre del 97, no acaba ni la volta ni l’afany que
ens ha mogut a tots per aconseguir que finalment ningú no
posi impediments a la gent que vulgui gaudir de la natura, que
és de tots, passejant pel camí que dóna la volta a l’illa i resten
quatre etapes a fer i al nostre ànim és present la festa que farem,
quan les puguem realitzar sense que açò hagi de ser considerat
delictiu. i resta encara conquerir per a sempre per als nostres
fills  i per als fills dels nostres fills, la llibertat de caminar per
l’antiga senda dels menorquins. És clar que ens queden moltes
fites a guanyar, és clar que l’èxit requerirà voluntat i
perseverància, fermesa i decisió, però ningú dels presents no
dubta que avui és molt més pròxim que quan vàrem iniciar
aquest camí pels paratges de Sant Esteve. 

Què és el que s’ha aconseguit? Molt més del que ens
podem pensar, deixau-me que en faci relació, mentre esperam
que les persones es vagin concentrant al Grau, per iniciar la
darrera caminada. S’ha aconseguit que molts de nosaltres
descobrim la riquesa de Menorca, riqueses naturals, culturals,
paisagístiques, que no tenen preu. En aquestes etapes molts
haurem voltat l’illa per primer cop, haurem descobert indrets
nous, paisatges desconeguts, històries amagades i ja per a
sempre impregnarem la natura amb les vivències d’aquests dies
compartits. S’ha aconseguit que les reivindicacions d’un Camí
de Cavalls obert, no sigui només el crit en el desert d’unes
dotzenes d’excursionistes, sinó la demanda clara de la majoria
de la societat.

 S’ha aconseguit que les generacions ens trobem al camí,
persones  de totes les edats, han viscut al mateix espai, un
idèntic temps i paregudes preocupacions. Poques vegades
succeeix açò, la coincidència en els objectius traspassa els
normals interessos generacionals i esdevé general, els adults
comprovam que els joves també hi són i els joves veuen que
els  adults, vists tants cops des de la llunyania dels anys,
caminen amb ells i amb aquells joves que vàrem ser. S’ha
aconseguit  que molts retrobem cada jornada, amics i amigues
que temps enrera havíem coincidit en aventures i il·lusions,
reapareixen i nosaltres reapareixem davant seu. Molts
d’episodis  de reencontre han tengut lloc en aquestes diades,
reencontre que ens confirma que les distàncies que la vida crea,
no són tantes, que vivim a prop.

 S’ha aconseguit que els poders socials s’hagin de
pronunciar, que ningú no hagi pogut ignorar la qüestió, el fet
que la campanya hagi transcendit fora de Menorca, ha estat
decisiu, perquè el problema no és únicament aquí i particular, el
problema és per tot arreu i general. En fer presents les
contradiccions, s’ha obligat els sectors influents en la societat
a prendre partit, ja era hora, és bo que sapiguem amb qui hem
de comptar. Per tant, que ningú no se senti desanimat, si encara
queden etapes  a guanyar en aquesta volta pel Camí de Cavalls.

A les deu i mitja gairebé tothom està replegat, avui no ve en
Manolo Lora i no és que tengui la passa de grip, general
aquests dies, sinó que l’interdicte presentat pel propietari de
Binillautí, anava directament dirigit contra ell”.

Açò deia en aquesta darrera etapa i per tant, una etapa més
en aquest parlament, per estar satisfets. Com ha quedat la llei
després  del treball de ponència? S’han establert, s’han fixat
objectius i finalitat, servitud de pas, pas lliure. S’ha fixat el
caràcter prioritari de via històrica, a l’hora de determinar, que sí
que en ralla de determinació, fitació i delimitació, de via
històrica a l’hora de determinar el pas. S’ha determinat la
participació social, s’han definit els grans elements d’ús, de
protecció i de conservació. El consell insular assumeix la
responsabilitat de la titularitat i de fer-ho possible, és una gran
passa endavant del consell insular com a govern de l’illa de
Menorca, titular del camí, responsable davant al població del
bon ús, conservació i manteniment. Els poders del consell
insular seran la potestat reglamentària, expropiatòria, de
planificació, la investigació, situació dels terrenys, la
delimitació, la fitació, la potestat de recuperació possessòria i
una sèrie de potestats, de poders que guanya el consell insular
a l’hora de fer possible que el camí sigui realment lliure.

 Fixa el procés administratiu per a la determinació del camí,
assenyalant que la pròpia delimitació durà implícita la
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns.
Fixa la relacions interadministratives, el paper i la coordinació
entre ajuntaments, consell, Govern, Estat i es va introduir en
ponència, aquesta esmena de participació econòmica anual de
Govern de les Illes Balears, que com molt bé ha dit el Sr.
Cristòfol Huguet, no va ser una equivocació, sinó que va ser
ben pensada que quedés ben determinada anualment aquesta
participació, va ser ben pensada, no va ser cap equivocació.
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Fixa els usos prioritaris, el pas de vianants, senderisme,
cavalcada, que siguin compatibles en la preservació,
conservació, integritat. Açò ho dirà el pla d’usos, quan es faci,
però sí que és un desig d’aquest grup parlamentari i personal
que quan tenguem el Camí de Cavalls aprovat, el pla d’usos
aprovat, determinat, que no en facem propaganda del Camí de
Cavalls, jo crec que el Camí de Cavalls ha de ser sempre el que
ha estat, un camí que és allà i que la gent l’empri si el vol
emprar, jo no el veig com a producte turístic i diferenciat, no el
veim com a un producte turístic. El veim com allò que sempre ha
estat, que la gent el conegui i l’empri i que sigui açò.

 En tot cas, no ha de ser aquesta la nostra voluntat i així
exprés una il·lusió, o un sentit que no seria compartit per
tothom, però per al nostre grup sí que seria aquest el sentit. I
després  determina el capítol d’infraccions i de sancions. Durant
la fase de ponència hi ha hagut possibilitats d’aproximació,
entre les esmenes presentades pels grups de govern i pels
grups de l’oposició. Hi ha hagut aquestes perspectives, fins i
tot, ja s’han anunciat els vots positius a nombroses esmenes,
sobretot de forma del Partit Popular, que feien possible aquest
major acord. No ha estat possible, s’han retirar aquestes
esmenes, podríem parlar de la importància, una importància de
consens, a mi no em sap greu no arribar a un consens amb el
Partit Popular, no hem tengut consens mai, fa mil anys que
batallam amb el Partit Popular, per aconseguir allò que s’ha
aconseguit, i si ara no ha estat possible el consens, no em sap
cap greu, què vol que li digui? No sempre és positiu el consens
amb la dreta, per al nostre grup.

 La motivació de la ruptura, que el consell ara ha encomanat
el treball d’investigació sobre el camí, el recorregut, els dubtes
que pugui haver-hi, propietats, titularitats, propostes d’usos,
vinculació de la Mesa de patrimoni històric i etnològic al Camí,
abans que la llei estigui aprovada, açò ha estat l’argument,
repassant, jo me’n record de la Llei d’emergències, que va
aprovar el govern anterior del Partit Popular, es va tractar en
comissió, es van aportar moltes esmenes d’aquest grup, per
exemple, les van incorporar dins la llei d’emergència, fins i tot,
per part del Grup Popular majoritari, es va dir que fos un
diputat, en aquest cas era jo de l’oposició, que defensés la llei
del Govern davant el Ple. i jo vaig defensar la llei de l’anterior
govern davant el Ple, perquè s’havia arribat a un acord sobre la
Llei d’emergències, era una llei tècnica, al cap de dos mesos
vaig veure el Pla Terbal, que era el pla que desenvolupava la
Llei d’emergències, publicat al BOCAIB, publicat sense cap
consulta, sense cap participació, al cap de dos mesos ja estava
publicat el Pla Terbal.

Per tant, jo crec que no s’ha d’exagerar tant aquesta nota,
s’ha explicat que és per avançar en el temps, que no passés
com passa sempre que les lleis s’aproven i no es desenvolupen
i per tant, queden sense entrar en vigor. La proposta definitiva
serà aprovada pel Consell Insular de Menorca i motivarà la
participació i fins i tot el propi contracte de l’equip redactor
d’aquest pla, obliga a l’adaptació a la llei.

Per tant, jo crec que ha estat una excusa, perquè trobàvem
que no era convenient l’acord i així mateix, vostès han avisat
que en cas de governar modificaran aquesta llei, jo crec que

està bé, que és coherent, que és seriós per part seva, avisar els
menorquins i menorquines que si governen canviaran la llei, i
jo els agraesc que facin aquest anunci, perquè és convenient
que sigui així. A mi m’agradaria acabar, veig que tenc la llum
vermella, però com que només és una sola intervenció que feim
en aquest projecte de llei, no ha estat com l’anterior projecte de
llei que ha estat molt llarga, demanar només dos minuts més,
per acabar fent també una lectura...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, dos minutets sí, però dos minutets de dos
minuts. Un parell...

EL SR. PORTELLA I COLL:  

Ho intentaré. Per acabar aquesta intervenció, amb una
aportació d’un antic diputat, Joan López, amb una poesia que
del Camí de Cavalls va fer durant una d’aquestes etapes d’en
Pere Xarxa com a poeta:

 “Senyor el poble, els peregrins tot és teu, els arbres, el
bosc, les xigales que canten, fins que rebenten, fins i tot, quan
rebenten les seves pobres closques buides, teves són també.
Doncs et pertanyen, també els viaranys i les senderes, allà on
el pas fou franc, però homes i altres bèsties de càrrega i ara els
calciguen només escarabats de bolla, rèptils i animàlies. Els no
aquí no senyor, no són bàrbars  turistes rústics, que baden per
rodalies transitables cap a un ring de golf, som els teus
servents, no te’n recordes? Et duguérem per temps fruites dels
horts, formatge blanc i sobrassada tendra, productes de la terra
teva i, la suor nostra, tot a mitges. Així et pregam acord, volem
seguir els teus camins, som aquí senyor, som uns sis-cents de
tota edat i condició, semblant en paciència coordinada, els
rojos van dir aquell “no passaran”, però llavors els teus
passaren. Nosaltres també a les bones de (...)  Farem el camí que
ens pertany, ni que estigués escrit, que no hi està, que tot fos
vostre i passarem doncs. Lloat sigui el senyor.”

(Aplaudiments)

 EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. Sr. Bosco Gomila, en nom del Grup PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Si l’activitat política, l’activitat legislativa serveix per
ordenar la convivència entre els ciutadans i per evitar conflictes
entre aquests, jo pens que la llei que aprovarem avui és una
mostra clara d’aquest fet. 

Després d’anys de conflictes, de segles de conflictes,
possiblement des del primer dia que es va obrir aquest camí,
aquesta llei estableix mecanismes per resoldre’ls, proves
d’aquests conflictes, ja els ha esmentat abans el portaveu del
Partit Popular, però els trobam a la majoria d’arxius de les
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diferents administracions de Menorca i de les illes, mostres de
queixes de societats de caçadors, de pescadors, que volen
arribar a la costa i que no poden, que volen transitar pel Camí
de Cavalls i se’ls  impedeix, açò a mitjan segle XX. Fins als anys
seixanta l’estament militar fa les pertinents queixes, moltes
vegades als diferents ajuntaments del mal estat d’aquest camí
i queixes també que els trobam, fins i tot, a partir del segle XVIII
i aquestes queixes, és a dir, aquests desacords, han estat allò
que ha possibilitat que fins avui hi hagi una documentació molt
important sobre aquest camí, perquè evidentment allà on hi ha
conflicte, vol dir que hi havia un ús, si no hi hagués hagut ús,
no hi hagués hagut conflicte. 

I totes aquestes  queixes varen permetre que l’any 1992, el
Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, i pagat per l’Institut d’Estudis Baleàrics,
edités un llibre de seixanta-tres pàgines sobre el Camí de
Cavalls  de l’historiador menorquí Joan Carles De Nicolás, titulat
El Camí de Cavalls, ahir i avui. És un recull de documents
arxivístics, blibliogràfics i cartogràfics, sobre la utilització, la
delimitació d’aquest camí, amb plànols ben detallats de per allà
on passava el seu traçat. I així, també el Consell Insular de
Menorca, quan era governat pel Partit Popular, va publicar al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma el traçat de Camí de
Cavalls.

 Els conflictes entre usuaris  i propietaris de camins rurals,
els  trobam gairebé a tots els camins rurals, no només de
Menorca, no només al Camí de Cavalls, sinó a la majoria, o a
molts de camins que han tengut un ús infreqüent. Per açò,
també hem d’alabar no només la iniciativa que ha tengut el
Consell Insular de Menorca en aquesta llei, sinó també que ha
tengut, recuperant informació sobre altres camins que han estat
i que nosaltres entenem que han de tornar a ser públics, en la
labor de salvaguardar els drets de tots els ciutadans.

Jo pens que la situació que s’ha viscut en aquest camí i que
a partir d’aquesta llei entenem que hi haurà els mecanismes
necessaris  perquè no es tornin a donar els conflictes que s’han
donat al voltant del Camí de Cavalls, i jo pens que és més greu,
va començar també l’any 1993, quan a l’Heredat del Duc, uns
guardes a cavall, varen fer fora un grup d’excursionistes,
d’al·lots i al·lotes, d’escoltes d’entre deu i dotze anys, amb els
pertinents monitors. Nosaltres entenem que allò que sempre
s’havia fet en reiterades vegades com a una activitat d’estiu,
que és la volta a Menorca pel Camí de Cavalls, a partir d’aquell
moment, semblava que per a determinats indrets no es podia
fer. Jo aquí també vull dir, que els propietaris que permeten el
pas, són moltíssims més que els qui el barren. 

Estam parlant de propietaris, de molt pocs propietaris, però
que són molt més els qui permeten l’ús d’aquest camí i per tant,
per aquestes poques situacions, és per això que fa falta que
avui aprovem aquesta llei, per això fa falta que el consell insular
aprovi el Pla especial, per poder delimitar quin ha de ser el
traçat del camí i quins han de ser els usos que s’han de fer a
cada un d’aquests trams. 

Nosaltres ens alegram també que aquesta hagi estat una
iniciativa, que el consell insular aprofitant la iniciativa
legislativa que li dóna el nostre Estatut d’Autonomia, hagi estat
qui presenti aquesta proposició de llei, que avui acaba la
tramitació parlamentària. Una llei que té per objecte la
determinació, la protecció, la utilització i la policia del camí,
entès com un vial de pas públic, lliure i gratuït, la titularitat del
qual s’atribueix al Consell Insular de Menorca. Aquesta llei
permetrà al consell insular, acotar el camí, establir-ne els usos,
garantir la seva conservació i posar fi a un conflicte que dura
des de fa dos segles i que als últims anys, com molt bé
apuntava l’esmena del Partit Popular s’havia agreujat. Una llei
que garantirà l’ús públic d’aquest camí i que en regularà els
usos, i nosaltres entenem que salvaguardarà els drets dels
ciutadans i salvaguardarà també els drets legítims dels
propietaris dels terrenys afectats.

Quan el consell hagi aprovat aquests plans parcials que
preveu aquesta llei i delimiti exactament per on passa aquest
camí i quin usos ha de tenir, és evident, que totes les persones
que es considerin afectades, podran participar en el procés
d’exposició pública que ben segur tendrà.

Des del PSM, hem de manifestar la nostra satisfacció, avui
des d’una majoria de progrés, per poder defensar la nostra
postura i sobretot per veure que la nostra postura i la de la
majoria de progrés d’aquest parlament serà la que tirarà
endavant, després d’haver-ho fet durant vuit anys des de
l’oposició i veure com les nostres propostes rebotaven en els
que en aquell moment tenien el Govern. El treball en ponència,
la veritat és que ens vàrem alegrar que el Partit Popular
presentés  una sèrie d’esmenes, bastants esmenes i sobretot
que moltes d’elles anaven en la mateixa direcció de les que
vàrem presentar els membres del pacte de progrés, però la
desil·lusió en veure que el Partit  Popular retirava les esmenes
que havia presentat, de la mateixa manera que ho havia fet a la
Llei de consells insulars i en aquella intervenció també vaig dir
que els consensos s’aconseguien en base a papers, en base a
propostes  escrites d’una i altra banda i que era molt difícil
arribar a consens, quan es retiraven les esmenes que s’havien
presentat. 

La sensació que vàrem tenir va ser que s’havia cridat a
l’ordre als ponents d’aquella llei, que el Partit Popular en
aquelles propostes que havia fet, es desviava de l’actitud que
havia mantengut fins aleshores en el tema del Camí de Cavalls,
que era una actitud, en aquells moments, des del Govern de
deixar fer, deixar passar i que les actuacions dels que
privatitzaven el camí i barraven el pas dels ciutadans seguissin
endavant. Perquè sinó, no s’entén l’excusa que ha presentat el
Partit Popular per retirar totes les esmenes que ha presentat en
aquesta llei. Retirar les esmenes perquè la Comissió de Govern
del Consell Insular de Menorca no pren un determinat acord o
no retira un determinat acord. Açò és el que vostè ha dit, a més
ho ha dit en aquesta tribuna i constarà al Diari de Sessions,
vostè retira les esmenes perquè la Comissió de Govern del
Consell Insular de Menorca va adjudicar el Pla Especial i per
tant, si no es tirava enrera aquest acord, vostès retiraven les
esmenes.
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 Vostès s’imaginen qualsevol parlament de comunitat
autònoma o el Parlament de l’Estat espanyol on un grup diu
que retira les esmenes, perquè determinada diputació d’una
província no pren un acord? La veritat és que a nosaltres ens
sembla una excusa un poc ridícula i jo aquí els voldria recordar
que dels 59 diputats que hi ha en aquesta cambra, només 9 són
consellers al Consell Insular de Menorca. I per tant, la veritat és
que no entenem aquesta excusa, si no és allò que li deia abans,
una cridada a l’ordre i que el Partit Popular vol mantenir la
mateixa  actitud que ha mantengut els darrers vuit anys en el
tema de Camí de Cavalls. Deixar fer, deixar passar.

 Nosaltres creim que ha estat una llàstima no poder fer una
llei de tots, una llei que ben segur i que ja els havíem anunciat
que arribaríem a acords importants, amb les propostes que
havia fet el Partit Popular, però així i tot, volem manifestar la
nostra satisfacció, la satisfacció del PSM-Entesa Nacionalista,
perquè a partir d’avui, els menorquins podran gaudir de tota la
costa menorquina, podran passar sense pors i sense perills pel
Camí de Cavalls, per allà on ho havien fet els nostres pares i els
nostres avis.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista. La Sra. Dubón, en nom del Grup Socialista,
té la paraula.

LA SRA. DUBÓN I PRETUS:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Quant a l’esmena
a l’exposició de motius de la llei, anunciar que votarem en
contra, l’exposició de motius, la part menys jurídica de la llei a
la qual es volen destacar aquells trets que la justifiquen, com és
que el Camí de Cavalls és una realitat històrica i cultural de
poble de Menorca, que no es pot malmetre, que és precís dur a
terme la seva íntegra recuperació, que és un valor que s’ha de
posar a l’abast dels menorquins i d’aquells que ens visiten.
Aquests són els trets fonamentals que volem destacar
nosaltres a l’exposició de motius. 

Consideram que la redacció que proposa l’esmena 1544/00,
emfatitza (...) els aspectes conflictius, que si bé són certs, no em
semblen els més adequats a una exposició de motius, que per
regla general, es basa i destaca els elements positius que el
suporten. Pensam que aquesta llei donarà solució als problemes
i ha de contribuir a dinamitzar els indrets pel quals travessa, en
el sentit de potenciar la relació agroambiental, que és la línia
que s’ha de seguir ara, a finals de l’any 2000, quan la realitat
que tenim és diferent a la que va donar lloc aquest camí, però
ara hem de tenir ben present que és un llegat valuosíssim, que
hem heredat i que hem de saber administrar.

El que és important de la Llei de Camí de Cavalls és que
permet i garanteix el pas, per aquest camí, en la seva totalitat.
Aquesta és la peça clau i la que arriba a tots els menorquins.
Sacralitzar aquesta llei, el seu articulat, no és l’objectiu que és
persegueix, la llei ha de ser jurídicament correcta, açò sí, i ha de

permetre la seva operativitat, el que es transmet és que donarà
resposta a una demanda de molts d’anys, per tal de poder
gaudir d’aquest element singular de Menorca i del qual els
menorquins ens sentim tan orgullosos. Entrar en disquisicions
jurídiques de si aquest instrument és o no el més adequat, és
solament necessitat de distreure l’opinió pública.

 La llei dóna la garanties màximes i atorga al Consell Insular
de Menorca la màxima responsabilitat per gestionar aquest
camí. Aquí rau també un qüestió fonamental que diferencia el
Camí de Cavalls actual de l’antic Camí de Cavalls, abans
l’Administració exigia als propietaris el manteniment i la
senyalització del camí, aquest va ser el motiu de conflicte en
temps passat i durant molt d’anys, ara és l’Administració qui
pren aquest compromís, crec que és més just i respon millor a
la realitat actual. La Llei preveu el procediment administratiu per
fixar el traçat i dóna les garanties màximes quan aquest s’hagi
definit, però també és cert que els punts del camí que necessitin
major atenció, la tendran, s’intentarà en tot moment arribar a
acords i es negociarà al màxim, per tal que el Camí de Cavalls de
Menorca deixi de ser un punt de conflicte i passi a ser un camí
dels menorquins, sense cap tipus d’excepció. 

Aquesta és  la voluntat que tenim des de l’equip de govern
del Consell de Menorca i des d’aquest parlament de tots els
grups progressistes i que per a nosaltres avui és un dia molt
important i ens en sentim molt orgullosos. Creim que aquesta
iniciativa legislativa que ha sortit des del Consell de Menorca,
pugui avui veure el seu final, en aquesta fase de l’aprovació de
la Llei, és un motiu de satisfacció per a tots els menorquins i per
a tots els ciutadans d’aquestes illes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Dubón en nom del Grup Socialista. Vol
intervenir Sr. Huguet? Per contradiccions.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Per contradiccions i molt breument. Gràcies, Sr. President.
Només a les contradiccions posades de manifest pel Sr.
Portella, on no m’ha agradat que digués allò de l’aprofitament
turístic.

 Vostè diu que no ho veu bé per a l’aprofitament turístic, Sr.
Buades, no li sàpiga greu que jo ara llegeixi les manifestacions
que vostè va fer, el 15 de febrer, quan prenien en consideració,
després  de parlar que Menorca duu anys oficialment declarada
Reserva de la Biosfera, etcètera, acaba el paràgraf dient: “en lloc
de promocionar camps de golf, pàrkings nàutics o parcs
temàtics insostenibles, un ús assenyat i no mistificat, ni
motoritzat d’itineraris com el Camí de Cavalls, pot esdevenir una
oferta d’alta rendibilitat per al sector turístic menorquí”, el seu
soci de grup.

Res més que açò, Sr. Portella. I m’agraden les poesies del Sr.
López i em considero amic del Sr. López. Emperò allò que no
voldria, i pas a una altra contradicció, és passar per alt la
interpretació, que s’ha permès el Sr. Gomila. El Sr. Gomila diu
que el Grup Popular, l’han cridat a l’ordre, perquè ell no es creu
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i posa l’exemple d’una diputació, que al Grup Popular li hagi
molestat l’adjudicació del traçat de Camí de Cavalls pel Consell
Insular de Menorca.

 Escolti, em sap greu que vostè pensi això de mi, i li he de
demanar que em cregui, si vostè no és un home capaç de tenir
confiança en la paraula dels altres, digui com actua, jo, Sr.
Gomila, quan he presentat les esmenes que he presentat, quan
he estat a ponència fent feina, que me’n vagi de vacances el
mes d’agost i que em trobi amb la delimitació de Camí de
Cavalls  feta, sense abans determinar quins seran els criteris,
quan ningú del pacte, ni del Consell no ha estat capaç de cridar
a ningú del Grup Popular, m’he oblidat a dir, sobre el Sr.
Portella, el menyspreu que ha fet als  28 diputats del PP o als 6
consellers, els ha fet un menyspreu, ha dit que li era igual, està
gravat, el consens de 6 consellers.

 Bé, és una actitud que convé que rectifiquin, quan facin
pactes, no posin als pactes, què els ho he de tornar a llegir?
Allò que els he llegit a l’altre debat. Han de ser un poc
coherents.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet i Sintes, contesti a les contradiccions, no obri
debat, perquè hi haurà noves peticions de paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Faig referència a les declaracions, diu la determinació
històrica. Li donaré referència del llibre que es va editar
encomanat per aquest ara diputat i abans conseller de Menorca
l’any 1992, de Joan López, quan nosaltres estàvem al Govern
del Consell Insular l’any 1992. “El Sr. Kane va anomenar un
sobreestany general de camins reials de Menorca i
particularment del nou camí reial, que ara el coneixem com a
Camí de’n Kane, del Castell de Sant Felip a Ciutadella, a la
pàgina 18 diu en Joan De Nicolàs, el governador Kane va donar
unes instruccions per el (...) General i (...) Respectiu sobre el
viejo Camino Real, en la Costa de la Marina, alrededor de la
isla. I acaba dient, a més d’aquestes instruccions, diu a més
que s’ocuparan d’aquestes feines, les de manteniment, etcètera,
els  individus que habiten el territori per on passa el camí i si
aquest camí en alguna zona concreta es troba molt enfora de la
mar i es pogués canviar per un altre més prop, s’han de fer tan
a ran de la mar com sigui possible, passar a cavall. Açò és una
data històrica del 1736, ho faran açò?

Miri, per acabar, si ens accepten les esmenes que tenim
presentades, ara mateix les votam, delimitar el camí d’acord en
els criteris mediambientals, econòmics, patrimonials, no només
els històrics i corregir totes aquestes deficiències que he posat
allà. Tenen l’oportunitat, el Reglament ho permet, som al Ple,
són prou diputats, acceptin el consens i després presumiran del
que diuen, escriuen i no fan ni compleixen.

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Concediré un únic, no de
contradiccions, perquè és una contradicció contradir-se
permanentment, li don tres minuts, Sr. Portella, perquè pugui
contestar a centrar el tema i no obrir nous debats, respecte de
la intervenció estricta del Sr. Huguet i Sintes.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres estam contents i vostès
tenen tristesa, açò és la realitat i açò és la situació en què ens
trobam. Ha dit tres coses, la qüestió de l’aprofitament turístic,
jo he dit que la nostra il·lusió, la nostra esperança és que no es
faci propaganda del Camí de Cavalls, com a una ruta turística,
que és allà, sabem que és obert i la gent que el descobreixi que
l’aprofiti, però que estigui així com estat durant tot aquest
temps i que continuï així.

Jo estic segur que tant el Sr. Joan Buades, aquí present, com
un servidor, com tots nosaltres, estam d’acord en aquesta idea,
i era la idea expressada pel Sr. Joan Buades, en la seva
intervenció. Després ha donat l’excusa que aquest pla especial
ja aprovat, no aprovat, encomanat, que tendrà una exposició
pública. Només he de recordar allò que deia el portaveu del
Partit Popular l’any 1996, quan va dir que no a una proposta de
llei, presentada pel Grup Socialista, de Llei del Camí de Cavalls,
el portaveu del Grup Popular deia exactament açò: “nosaltres
pensam idò, que abans de fer qualsevol actuació sobre el Camí
de Cavalls, s’han de tenir clares algunes qüestions, aquestes en
les quals ja hi treballam des de finals de l’any passat: a)
coneixement de la identitat de tots els propietaris afectats, b)
cartografia real del camí i les seves possibles alternatives sobre
un plànol a escala adient, c) inventari, reportatge fotogràfic de
totes les singularitats i les restes arqueològiques i sistemes
naturals, espècies significatives, restes etnològiques,
històriques associades al camí, d) disseny d’un sistema de
senyalització fixa de tot el recorregut que ajudi a l’orientació i
informació del possibles usuaris, e) avaluació de l’estat de
conservació del Camí de Cavalls, en els seus diferents trams,
informar de totes les actuacions necessàries per la seva
conservació a gaudiment públic, f) contactar amb tots els
propietaris afectats pel Camí de Cavalls, per tal d’arribar a una
solució”. 

1996, açò ho deia el Sr. Simó Gornés per dir que no al
projecte de llei del Camí de Cavalls, vostès han estat sempre en
contra d’una llei de Camí de Cavalls, i ara volen argumentar que
nosaltres hem iniciat una cosa que vostès fa quatre anys varen
dir que estaven fent, varen dir que estaven fent però no el
varen acabar en quatre anys, perquè l’hem iniciat nosaltres ara
protesten, haurien d’estar contents i satisfets, però jo li dic
contents hi som allà, aquí. Insatisfets ho són vostès. Si abans
he acabat amb una pregària del caminant, que el Sr. Jaume Font
ha dit si érem a missa, li ha fet pensar que érem a missa, ara
acabaré amb una cançó, perquè vostès han avisat, una cançó
només recitada.

(Remors de veus)
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Vostès han avisat que canviaran la llei quan siguin al
govern i perquè no la canviïn i recorrent a aquesta “musa de la
pandilla basura”, que és de nom Tamara, jo li diré no cambié,
no cambié, no cambié.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena suficientment debatuda. Per què em demana la
paraula, Sr. Font?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Per al·lusions.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, la seva honorabilitat no ha estat posada en
qüestió. El Reglament és clar en aquesta matèria, simplement ha
estat mencionat per un comentari que vostè ha fet al plenari. Per
tant, no li don la paraula per al·lusions, ni per petites injustícies,
ni per res de l’estil. No la hi don.

Procedim a la votació.

Votam l’esmena 1544, presentada pel Grup Popular al Camí
de Cavalls. L’única esmena activa.

Vots a favor de l’esmena, posin-se drets, per favor. Gràcies.

Vots en contra. Moltes gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor 23, vots en contra 28. En
conseqüència, queda rebutjada l’esmena 1544 presentada pel
Grup Popular.

Seguidament, procedirem a la votació conjunta, si cap grup
no demana votació per separat, de tot l’articulat i tota
l’exposició de motius de la proposició de llei.

Votam conjuntament el títol de la proposició de llei, els
articles 1, 2 i 3, les denominacions del títol I i del capítol 1 i de
l’article 4 -els  articles 5 i 6 han quedat sense contingut-, dels
articles 7 i 8, de la denominació del capítol 2 del títol I, de
l’article 9, de la denominació del capítol 3 del títol I, de l’article
10 -l’article 11 ha quedat sense contingut-, de l’article 11 bis
votam, de la denominació del títol III, dels articles 13, 14, 15, 16,
17 i 18, de la disposició addicional, de la disposició final 1 i 2 i
de l’exposició de motius.

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

Senyores i senyors diputats que votin en contra. Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor 28, vots en contra 23. Es
faculten els Serveis Jurídics de la Cambra per fer les correccions
i modificacions tècniques necessàries, per tal que la Llei en
qüestió tengui un redacció coherent.

I a la vista del resultat de la votació, aquesta presidència
proclama aprovada la Llei de Camí de Cavalls de Menorca.

(Aplaudiments)

Moltes gràcies. Senyores i senyors diputats, s’aixeca la
sessió.
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PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


