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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Donem començament
a la sessió plenària del dia d’avui. Començam, com és costum,
amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 690/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Soci alista,
relativa a la llei de cooperació autonòmica.

La primera és la 690, ajornada del ple del dia 19 de febrer, i
és relativa a cooperació autonòmica, i la formula el diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, que té
la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè recordarà aquell
poema d’Antonio Machado que deia una cosa així com:
“Españolito que al mundo vienes / tu vida te guarde Dios. /

Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón.” Això
pareix que és el que pretén demostrar el Partit Popular amb la
seva visió del que és, o hauria de ser, segons el seu lleial saber
i entendre, aquesta Espanya que anam fent entre tots.

Quan escoltam declaracions de determinats responsables de
pes del Partit Popular, em referesc a pes polític actual, perquè
pes segurament el Sr. Fraga és el que en tendria més, pel físic,
però pel que es veu avui en dia ja se l’escolta molt poc. Els
altres responsables caminen cap a una uniformització
laminadora de les diferències que, segons el nostre entendre,
enriqueixen aquest país més que el debiliten. Jo entenc que fins
que tant entenguem Espanya els que l’escrivim amb “ny” com
els que l’escriuen amb “ñ”, les coses no acabaran de funcionar,
i quan el Partit Popular presenta una llei, o un projecte, o unes
idees, amb el qualificatiu de cooperació, i quan més que
cooperació vol dir sotmetiment autonòmic, això ens preocupa
molt perquè de qualque manera creim que crisparà la situació
política en aquest país més del que encara hi pot estar.
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Per tant ens agradaria saber, ja que vostè va tenir una
informació de primera mà en el Senat, ens agradaria que ens
explicàs quina impressió, la seva impressió personal, li va
merèixer l’avantprojecte que el Govern té intenció de posar en
marxa.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyor diputat,
Sr. Crespí, jo li he de dir que no és la primera vegada que en el
Senat s’intenta debatre el tema d’aquesta proposta d’una futura
llei de cooperació. Vull recordar que ja a petició del Govern de
les Illes Balears fa uns mesos vàrem demanar la compareixença
del Sr. Posadas per parlar d’aquest tema, i he de dir que ara, per
segona vegada, el Sr. Posadas, a petició pròpia, va presentar...,
jo no diria que va presentar una llei perquè no ha presentat una
llei; en teoria va presentar un estudi de cinc toms que, a més, el
dia que ens va convocar, com passa moltes vegades, els toms
no estaven ni en mans de les comunitats autònomes ni havien
arribat al coneixement de les comunitats autònomes, però va ser
una exposició genèrica de la voluntat de cooperar.

Però nosaltres li hem manifestat, tant en privat com en
públic en el mateix Senat, que la cooperació es demostra
cooperant. Cooperar és l’acte de la voluntat de dos voler fer
feina en coses en comú, i en això tenim molts de dubtes, perquè
en aquesta comunitat autònoma la voluntat de cooperar per
part de l’Administració central és pràcticament nulAla, perquè
tenim en aquest moment tot un conjunt d’instruments per feina
a través de la cooperació, ja sigui a través de les comissions
bilaterals, sistema que ens evitaria, si funcionassin, moltes
vegades recursos d’inconstitucionalitat, cosa que nosaltres ja
des del Govern de les Illes Balears hem intentat anar al Senat
per instar que es facin aquestes comissions bilaterals; no hi ha
estat mai, aquesta voluntat, per part del ministeri, jo diria que
per part del Govern; sí que hi ha bones paraules per part del
ministre d’Administracions Públiques però per part del Govern
no n’hi ha hagut i, per tant, les comissions bilaterals estan
enterrades.

Una altra cosa són les comissions sectorials, que les
comissions sectorials de les diferents conselleries amb el
Govern central de tots els governs autonòmics són damunt el
paper però tampoc no funcionen; sí que funcionen quan un
ministre té un problema i demana ajuda a les comunitats
autònomes, però no funcionen quan s’ha de fer una llei com
pot ser la reforma universitària o com poden ser lleis que
afecten la qualitat de l’ensenyament, que són lleis en què tenen
competència les comunitats autònomes. En tot això no
funcionen. I per altra part també tenim l’instrument suficient per
a aqueixa cooperació, que el Senat, i tampoc no hi ha voluntat.

Per tant, el que nosaltres hem manifestat és que estam
perquè es millori la cooperació, però... 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. 

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

...mentre no hi hagi voluntat política... 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. 

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

Sí, acabo. 

(Remor de veus)

...que els instruments... Acab, acab, no es preocupi, Sr.
Font. Mentre no hi hagi voluntat política i que els instruments...

I.2) Pregunta RGE núm. 793/021, de l'Hble. Diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a l'execució dels acords del Consell
d'Administració de l'IBASAN.

I.3) Pregunta RGE núm. 795/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a velocitat excessiva del cotxe oficial de la Sra.
Fernanda Caro.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, (...), Sr. Conseller, ya ha acabado, por favor.

Pasamos a la siguiente pregunta, número 793, que està
aplazada en tiempo y forma.

Por tanto pasaríamos a la pregunta 795, presentada por el
Hble. Diputado Sr. Francesc Fiol, que tiene la palabra para
formularla.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. És una pregunta senzilla, és una
pregunta que és posar en pràctica això de la democràcia
p articipativa, que agrada tant a la consellera, i no és més que
traslladar la pregunta que es fa un senyor als mitjans de
comunicació, concretament en El Mundo. El Dia de Baleares,
dimarts 19 de febrer, a una carta al director on explica que la
consellera circulava per la carretera de Sóller a més de 140 per
hora per arribar d’hora a un acte públic que hi havia a Sóller.
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Vull demanar si això és vera i fer-nos les preguntes que aquest
ciutadà es fa, si és que es vera, si és que pot circular a aquestes
hores, si és que els vehicles oficials poden circular a aquesta
velocitat per aquests trams, etc.

A veure què troba la consellera d’això. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sra. Consellera. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr. Fiol,
sobre democràcia participativa n’haurem de parlar, perquè
efectivament no és això que vostè em proposa, però bé... Miri,
em sap greu però..., disculpi la meva ignorància, però és que no
li puc contestar aquesta pregunta, si en el tram, que en concret
era el túnel de Sóller, se circulava a una determinada velocitat,
no li puc dir, potser, si se circulava a una velocitat en el cotxe
oficial excessiva; del que sí estic absolutament segura és que
el xofer ho feia en compliment de les seves obligacions. És
l’únic que jo li puc contestar.

I del que estic també segura, Sr. Fiol, és que, si en concret,
no el tram de la carretera de Sóller, sinó en concret el túnel de
Sóller, no passarà a la història per les meves possibles
infraccions de trànsit, sinó, Sr. Fiol, pel que són segurs,
prescrits però segurs delictes de vostès, del seu partit.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Sr. Diputado.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo no sé si és això o no la
democràcia participativa. En qualsevol cas això és dur a aquest
parlament el que es demana un ciutadà en els mitjans de
comunicació, al qual m’imagín que vostès no han contestat ni
per escrit, ni molt menys avui. 

Naturalment la pregunta va dirigida a la preocupació que té
aquest parlament per la mateixa consellera: no és recomanable
que circuli a la 140 per hora i no desitjam, naturalment, que
tengui cap accident, i també pel vehicle, perquè un vehicle nou
tothom sap que no ha de circular a massa velocitat, perquè ha
de fer el rodatge, eh?, el vehicle ha de fer el rodatge i necessita
un temps d’adaptació, com alguns polítics també necessiten,
naturalment, fer el rodatge abans de venir a aquest parlament.

Però, en qualsevol cas, si em permet que li digui una cosa,
(...) tot això a nosaltres, de tot aquest vehicle, d’aquest Volvo
blau, que diu en aquesta carta al director, el que menys ens
agrada de tot això, amb independència de la necessitat de tenir
un vehicle oficial, naturalment, és el nom perquè, com vostè sap

en llatí volvo vol dir volver , i nosaltres l’únic que volem és que
vostès no tornin per aquí. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sra. Consellera. 

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

(Començament de la resposta inoïble)

Perdó. Té vostè raó: el que, a vostès, els molesta és que
nosaltres siguem aquí i vostès no, però miri, Sr. Fiol, això és el
que passa. Aquest govern està ara governat pels partits
progressistes. Han de quedar a la banqueta, que és el seu lloc.

Miri, de la meva seguretat i del vehicle no es preocupi, ja es
preocupa el xofer. Miri, ja que sembla que és impossible pujar
al nivell polític d’aquest parlament, em permetrà que intentem
pujar, potser, el nivell cultural. Eduardo Galeano, Patas arriba;
la escuela del mundo al revés . Comença amb una cita:
“Mensaje a los padres. Una cita. Hoy en día ya la gente no
respeta nada. Antes poníamos en un pedestal la virtud, el
honor, la verdad y la ley. La corrupción campea en la vida
americana de nuestros días; dónde no se obedece otra ley la
corrupción es la única ley, la corrupción está minando este
país. La virtud, el honor y la ley se han esfumado de nuestras
vidas”.

Esta cita, Sr. Fiol, esta cita no es del Sr. Galeano, por
cierto...

(Intervenció inoïble)

Li demanarà, per favor, que em deixi fer ús de la paraula, Sr.
President?

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sr. Presidente. A mi también me increpan, cuando hablo. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fiol, no tiene la palabra. Sra. Consellera, continue. 

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

Aquesta cita, Sr. Fiol, d’aquest llibre que li recoman,
d’Eduardo Galeano, escriptor uruguaià i comunista, per cert, no
és... 

(Remor de veus)

...no és del Sr. Galeano. Aquesta cita, Sr. Fiol, és d’Al
Capone al periodista Cornelius Vanderbilt en una entrevista
publicada el 17 d’octubre... 
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera.

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

...del 31, uns dies abans que Al Capone marxàs a... 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. 

(Aldarull a la sala i remor de veus) 

I.4) Pregunta RGE núm. 788/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
projectes d'usos a la finca Can Marroig.

I.5) Pregunta RGE núm. 789/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a programa i pactes de govern de l'any 1999.

I.6) Pregunta RGE núm. 790/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a declaracions cap als hotelers.

EL SR. PRESIDENT:

Las preguntas números 4 y 5 están aplazadas en tiemp o y
forma.

Sr. Fiol, por favor, deje que continuemos la sesión.

La 4 y 5 están aplazadas en tiempo y forma. Pasamos a la
pregunta número 6, la número 790, que presenta el Hble.
Diputado Jaume Font, que tiene la palabra.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, quina
llàstima que la consellera no pugui ser aquí per contestar les
altres!, però vaja, el que voldríem saber és que pensa el
conseller de Treball de les declaracions fetes per aquest senyor
tan valent, el Sr. Lorenzo Bravo, dirigides cap als hotelers...,
empresaris turístics, diu, hi ha molta més gent, que els va dir
imbècils i qualque cosa més.

Què en pensa el conseller de Treball, d’aquest tipus
d’insults? No vull dir l’altre perquè em pareix molt exagerat,
l’altre insult. M’agradaria, la veritat, saber què en pensa vostè,
sense voler entrar en més polèmica, perquè potser vostè ens
pot deixar tranquils a tots.

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sr. Conseller. 

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

Sr. Font, vostè, quan ha formulat la pregunta, l’ha formulada
malament, i vostè, quan fa la pregunta per escrit, em demana si
es poden fer aquestes declaracions. Bé, poder-se fer, sembla ser
que es poden fer perquè s’han fet, segons sembla.

Però en qualsevol cas a mi m’estranya; per què em demana
això a mi? És a dir, no sé si és perquè som el conseller
d’urbanisme del Govern, d’urbanisme entès no com a
urbanisme urbanístic, sinó de..., d’urbanitat, millor dit,
d’urbanitat, o si és per la relació amb el tema sindical. No ho sé.
És a dir, ahir hi va haver unes declaracions -les vaig veure a la
televisió- d’un futbolista molt enfadat que s’adreçava
directament als periodistes i els deia: “Estoy muy cabreado con
ustedes. Ustedes sólo dicen chorradas, y así toda la
temporada”. Ho deia amb un accent així, estranger i tal. Això
que seria competència, de la consellera de Benestar Social per
allò d’esports?, o, pel tema dels periodistes, de la Conselleria de
Presidència? És que no sé quin és el criteri. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Grosske. Sr. Diputado. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Grosske, jo li parl d’una altra
dimensió. Jo li parl del fet que vostè...; sí, sí, d’una altra
dimensió, Sr. Sampol, vostè no és capaç d’arribar-hi.

(Rialles) 

És a dir, li parl del fet que vostè, que em representa a mi i
que lògicament té una relació amb els sindicats, si creu oportú,
maldament puguem pensar diferent, discrepar, i fins i tot a
vegades a uns ens posen els segells d’uns i els segells dels
altres, com si fos al revés, si fos cap als treballadors fet per un
empresari. El fet de dir imbècils i gilipollas  als empresaris
turístics, creu que això és forma de fer les coses?. Maldament
hi hagi tensió amb el tema de l’ecotaxa, amb el tema dels
convenis, si creu que això és el que Sr. Crespí deia si hi ha
crispació, creu que això ajuda que les coses es puguin
solucionar?, no creu que valdria més la pena que paraules com
aquestes no es diguessin i que del mateix govern es pogués
instar la mesa de diàleg perquè, per favor, maldament no ens
entenguem, dins un estat democràtic i en un moment de tensió
important on ens jugam molt del futur, no es fessin aquest tipus
d’insults?

Aquesta era la pregunta responsable que li ha fet aquest
senyor diputat, on a mi m’agradaria que el meu conseller de
Treball digués que, si és possible, aquest insults no es facin,
Sr. Conseller. Li puc dir que jo no li volia ficar el dit dins l’ull, al
revés, intentar que hi hagi normalitat en un moment molt delicat
de negociació del conveni cap a l’hostaleria i tot el tema
relacionat amb l’hostaleria, que és grandiós, que pot patir. Jo li
demanava aquesta responsabilitat, que vostè em digués: “Sr.
Font, jo pens que això no és la forma de fer les coses”,
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maldament el Sr. Bravo estigui enfadat amb tots els altres, o els
altres enfadats amb el Sr. Bravo, que això sí que és legítim.

Moltíssimes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sr. Conseller de Treball. 

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

Miri, Sr. Font, ja que es posa tan seriós, jo em posaré seriós,
també. Miri, jo personalment tenc opinió sobre aquestes
declaracions. Com a representant d’una força política tenc
opinió sobre aquestes declaracions. Com a conseller de Treball,
a mi em toca fer el que vostè demana, és a dir, procurar que en
aquestes relacions laborals hi hagi el màxim d’enteniment, el
màxim de diàleg i que això pugui afavorir una signatura no
conflictiva del conveni d’hostaleria, i per això mateix jo aquí,
des d’aquest escó, i com a govern, jo no he de fer de
comentarista de les declaracions que es van creuant a la premsa
empresaris, sindicalistes, hotelers i no hotelers.

Esper que comprengui la meva posició. Gràcies. 

I.7) Pregunta RGE núm. 791/02, de l'Hble. Diputat Sr. José
María González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a afirmacions del director general de Mobilitat.

I.8) Pregunta RGE núm. 792/02, de l'Hble. Diputat Sr. José
María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a normativa de la Conselleria de Medi Ambient.

I.9) Pregunta RGE núm. 784/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a terciaris a les EDAR de les Illes Balears.

I.10) Pregunta RGE núm. 785/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l'aixecament de  la suspensió de la Llei de
comerç.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

Las preguntas números 7, 8 y 9 también están aplazadas en
tiempo y forma.

Por tanto pasaremos a la pregunta número 10, RGE núm.
785, que presenta la Hble. Diputada Sra. Mercè Amer, que tiene
la palabra.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, vull
manifestar en primer lloc, Sr. Vicepresident del Govern, la meva
satisfacció per la decisió del Tribunal Constitucional d’aixecar
la suspensió d’aquests set articles de la Llei de comerç, una
decisió que dóna la raó a l’acord d’aquest parlament, l’acord
majoritari d’aquest parlament, amb el suport majoritari que va
tenir del sector comercial, tant dels empresaris com dels
treballadors i, per tant, dóna la raó al Govern de les Illes Balears
en contra d’aquestes travetes a què estam acostumats del
Govern espanyol del Sr. Aznar i, com ja s’ha dit a diferents
mitjans, suspèn totes les revàlides, perquè primer va ser la Llei
de consells insulars, ha continuat la Llei de l’impost turístic i
ara la Llei de comerç.

És per això que deman al Govern de les Illes Balears, Sr.
Vicepresident, una valoració de l’aixecament d’aquesta
suspensió de la Llei de comerç pel Tribunal Constitucional.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputada. Sr. Vicepresident del Govern. 

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER D’ECONOMIA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Sra. Amer, aquesta valoració ha de
ser molt positiva perquè a partir d’ara ens permet treballar amb
els sectors comercials, sindicats, associacions empresarials,
sense l’amenaça d’haver d’autoritzar per part dels ajuntaments
més grans superfícies comercials. No només això, sinó que ens
permet aplicar ja la política de festius, d’horaris comercials, que
fins ara la veritat és que, a pesar de tenir la llei suspesa, hem
pogut treure aquests temes amb un grau important de consens
amb el sector. L’únic que hem de lamentar és la inquietud que
s’ha generat dins el sector i jo crec que dins la societat en
general, perquè aquest és un tema que transcendeix l’àmbit
exclusiu del sector comercial. 

Li vull dir, a més, que a partir d’ara, dins aquests treballs en
positiu, també hem de tenir en compte que ens trobam amb un
aixecament de la suspensió però no amb una sentència
definitiva, i aleshores això ens dóna temps suficient -estam
parlant d’anys- per, en colAlaboració amb els consells insulars,
anar impulsant la redacció dels plans directors sectorials de
comerç que, juntament amb la llei, que jo al final estic
convençut que aquests articles seran declarats constitucionals,
llei i plans directors sectorials de comerç ens donaran tota la
cobertura normativa i legal per planificar el futur comercial de
les Illes Balears amb total garantia i amb participació dels
sectors, i crec que prest ens asseurem amb els consells per
iniciar aquests treballs.

Moltes gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 
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I.11) Pregunta RGE núm. 787/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al Tribunal Constitucional.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sra. Amer, no
vol intervenir?

Passam a la pregunta número 11, 787 de registre, relativa a
Tribunal Constitucional, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Antonio Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, que
té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Últimamente hemos podido
ir viendo como la Ley de consells, la llamada ecotasa, la Ley de
comercio, una tras otra, los intentos por parte del Gobierno de
Aznar López de suspender la entrada en vigor de estas leyes
han ido cayendo ante el Tribunal Constitucional. No se trata de
una cuestión..., los tres intentos han caído ya, los tres intentos
de suspender han caído ya. Los tres intentos de suspender han
caído ya y hay que reconocerlo así. 

Esos intentos de suspender, que son un claro boicot desde
el punto de vista de nuestro grupo parlamentario hacia la
actividad de un parlamento autónomo y autonómico,
consideramos que ya no son fruto de la casualidad, sino que
son fruto de una intención predeterminada para tratar de
bloquear la actividad legislativa de un poder que no es ni
cómodo ni, por lo visto, aceptable para quien interpone esta
serie de recursos. Por eso queríamos preguntarle qué
valoración política se hace de esta cuestión, del motivo, de la
circunstancia de que los intentos de suspensión de las leyes
autonómicas ya hasta por tres veces hayan sido rechazados
por el Tribunal Constitucional. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sr. Conseller de Presidencia. 

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

Gracias, Sr. Presidente. Senyors diputats, diputades, Sr.
Diputat, la valoració política jo crec que podria anar entroncada
amb el que parlàvem abans de les formes de cooperació. La
veritat és que és un exemple..., primer hem de dir que és una
satisfacció per a nosaltres que el Tribunal Constitucional
aixequi la suspensió de tot aquest conjunt de lleis, però per
altra part no és tanta satisfacció per nosaltres que els
instruments que té l’Estat de cooperació, com són les
comissions bilaterals per evitar que això es donàs, no es posen
en marxa i no s’és imparcial, fins i tot des d’un punt de vista
tècnic, a l’hora de plantejar aquests recursos.

La pena és que aquests recursos moltes vegades no es
plantegen des d’una òptica tècnica, sinó des d’una posició
política equivocada, i es vol utilitzar el Tribunal Constitucional
per suspendre una voluntat política de la majoria d’aquest
parlament i de la majoria del Govern de les Illes Balears. Això
l’únic que demostra és que en el Tribunal Constitucional
existeix una sensibilitat autonòmica que es desprèn de la
mateixa Constitució, que determinats partits que governen a
l’Estat espanyol i determinats partits que són aquí no la tenen.
Gràcies al fet que el Tribunal Constitucional continua tenint
aquesta sensibilitat i aquesta sensibilitat ens dóna la
possibilitat que les lleis que aprova aquest parlament i les lleis
que impulsa aquest govern són lleis constitucionals i lleis que
poden tirar endavant els projectes que tenim per a aquesta
societat i per a les nostres illes.

Jo pens que hauria de canviar aquest pensament
l’Administració central; pens que el govern Aznar no hauria
d’utilitzar el que és el seu poder en aquest cas per anar en
contra al que puguin ser les voluntats d’altres poders
autonòmics, i si es repensàs això, crec que seria per bé d’aquest
país nostre i fins i tot per bé de l’Estat espanyol i no ens
trobaríem abocats a unes discussions moltes vegades purament
periodístiques i unes discussions que es volen amagar darrere
discussions tècniques que l’únic que amaguen són voluntats
centralitzadores i de no deixar que l’estat de les autonomies
continuï evolucionant i continuï estant en línia, que és el que
marca la Constitució.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Diputado. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, se ha hablado mucho
en este parlamento, en la última sesión parlamentaria se hizo así
de rotondas cada tres quilómetros, hoy incluso he visto que
había varias preguntas de rotondas cada tres quilómetros.
Esperemos que, si no cada tres quilómetros, sí por lo menos
cada tres intentos fallidos encuentre el Gobierno de Aznar
López una rotonda para salirse de esa vía por la que va porque
es una vía equivocada, que no es aconsejable, no es
democrático seguir, ni muchísimo menos.

Gracias, Sr. Presidente. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

I.12) Pregunta RGE núm. 786/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa al Pla d'obertura de Son Llàtzer.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Passam a la pregunta número
12, la 786, relativa a pla d’obertura de Son Llàtzer, que formula
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l’Hble. Diputat Sr. Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, que té la paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, el dia 1 de gener es va
obrir l’Hospital de Son Llàtzer..., perdó, hi va haver les
transferències a aquesta comunitat i, entre elles, l’Hospital de
Son Llàtzer, que havia obert a corre-cuita 14 dies abans.
Voldríem saber el pla d’obertura que es va trobar, si és que es
va trobar, si s’està complint i totes les previsions que tenia
l’Insalud en aquell moment com s’estan duent a terme en
aquest hospital.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Gascon, efectivament, quan vàrem
arribar els nous directius de l’Ibsalut i la Conselleria de Salut fa
més d’un mes i busques, ha suposat un impuls molt important
per a aquest nou hospital de Son Llàtzer. El pla d’obertura que
havien establert els dirigents de Madrid era molt inferior al que
nosaltres estam posant en funcionament.

Miri, des d’aquell moment hem superat de forma molt àmplia
totes les previsions. Hem obert 165 llits en lloc dels 100 llits que
tenien prevists; tenim una mitjana de 100 urgències diàries i
també hem fet molta feina a les consultes externes: el nombre de
les consultes externes ha pujat a 80 envers les 65 que tenien
previstes. I hem augmentat la mitjana d’ingressos per dia, que
tenim una mitjana de 20 ingressos per dia.

Tot això suposa una aposta decidida per poder accelerar la
posada en marxa i l’obertura total d’aquest centre de Son
Llàtzer. Volem que aquest hospital estigui a ple rendiment el
més prest millor, i per això, Sr. Gascon, estam fent molta feina.

Gràcies. 

I.13) Pregunta RGE núm. 714/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a declaracions del conseller de Turisme a favor de construir
nous camps de golf.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Gascon, no
vol intervenir? Passam a la següent pregunta, que és la número
13, 714 de registre, relativa a declaracions del conseller de
Turisme a favor de construir nous camps de golf, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari
Mixt, que té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Jo lament molt haver de fer aquesta pregunta, perquè és
políticament molt incorrecta, però no puc entendre, des d’Els
Verds, com un ministre regional del govern al qual nosaltres
donam suport se salta l’acord programàtic sobre moratòria de
camps de golf i, en el marc incomparable i insòlit en aquesta
legislatura d’una roda de premsa conjunta amb la CAEB, diu
que s’han de fer més camps de golf a les Illes Balears, i voldríem
saber si això ha estat una idea personal del conseller, si ho feia
per delegació del president del Govern, o si fins i tot tot el
Govern compartia aquesta idea que es va expressar dia 14 en els
mitjans de comunicació.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sr. Conseller de Turisme, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li llegiré
exactament les meves declaracions que vaig fer i de forma literal
són aquestes. Deien: “Els possibles nous camps de golf -els
possibles nous camps de golf- no han de ser motiu per
construir noves urbanitzacions. S’han de situar a zones
turístiques, han de ser simplement una oferta complementària
d’hotels ja existents, han d’emprar aigua depurada per regar i
no han de suposar un impacte negatiu en el paisatge. Aquesta
és una decisió que finalment correspon als consells insulars a
través dels seus plans territorials parcials”.

És a dir, jo crec que les meves declaracions estan
absolutament en consonància amb el pacte que es va signar
l’any 99, que deia: “Elaboració i aprovació d’un pla director de
camps de golf per tal d’afavorir la desestacionalització. Aquesta
oferta complementària es farà exclusivament a zones turístiques
consolidades prèvia la seva incorporació a la planificació
municipal.”

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Buades té la
paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Mitja veritat equival a una mentida, perquè pot continuar
aquest text del pacte de progrés. Diu: “Mentrestant es declararà
una moratòria en aquesta matèria. Cap camp de golf no es
regarà amb aigua no procedent de depuració”. Sap quants n’hi
ha, de camps que golf que reguen amb aigua bona que podrien
tenir els pagesos o la gent normal i corrent? N’hi ha, només a
Mallorca, set, set, li puc dir els noms; i sap qui ho diu, això?, el
GOB. Li vull recordar que demà l’Hble. President de les Illes
Balears atorgarà, perdó, passat demà, la medalla d’or de la
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comunitat autònoma al Grup d’Ornitologia Balear i Defensa de
la Natura precisament per feines com aquesta. 

Aleshores el que no han fet és allò bàsic: la moratòria.
L’estam esperant. I com és possible que un ministre regional del
nostre govern defensi això? Ahir mateix a Eivissa vàrem tornar
a viure un altre espectacle absurd: el consell insular, a proposta
d’Els Verds, amb un vot a favor i l’abstenció progressista i del
PP, va aprovar que el PTI no pugui ampliar ni fer més camps de
golf. Convendria que ens aclaríssim, com a progressistes. Els
Verds ho tenim clar. El conseller Morro avui també en un altre
diari -és d’un altre partit- ha dit el mateix, el GOB també.
Convendria fer les feines a què ens comprometérem i no passar
l’arada davant els bous, i a vegades en boca tancada no entren
mosques; seria una bona tàctica a aplicar a partir d’ara en temes
com aquests.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sr. Conseller de Turisme, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President. Li torn a repetir que les meves
declaracions són exactament el que estava signat. És a dir, jo
crec que seria important que cadascú llegís el que ha signat,
perquè jo crec que així ens evitaríem espectacles com els que a
vegades es donen, com és el que està donant en aquest
moment vostè.

Moltes gràcies. 

II. InterpelAlació RGE núm. 4426/01, del Grup
P a r l a m e n t a r i  P o p u l a r ,  r e l a t i v a  a  p o l í t i c a  d e
desestacionalització turística.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Amb la seva
intervenció queda acabat el torn de preguntes.

I passaríem al punt següent de l’ordre del dia, que és la
interpelAlació 4426, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a política de desestacionalització turística. En nom del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Joan Flaquer
durant 10 minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup
Parlamentari Popular, per tercera vegada ja en aquesta
legislatura, interpelAlam el Govern sobre la seva política de
desestacionalització turística, i com les dues vegades anteriors
ho feim manifestant la nostra sensibilitat davant aquest
problema per les seves repercussions en el món laboral, amb la
precarietat dels llocs de feina, per les seves repercussions en
els sectors complementaris de la indústria hotelera, bars,

comerços, restaurants..., i sobretot per la necessitat de
descongestionar els mesos de temporada alta aconseguint una
ocupació turística més homogènia al llarg de la temporada.

I aquest és un objectiu, almanco de paraula, compartit per
aquest govern d’esquerres. En el seu discurs d’investidura el
president Antich parlava de la lluita contra l’estacionalitat,
d’objectiu prioritari; qualificava l’estacionalitat com a una
autèntica gangrena social, reclamava una decidida intervenció
per corregir els seus efectes negatius, i proclamava que totes
les iniciatives del Govern en matèria turística tendrien un
impacte contra l’estacionalitat. Quasi tres anys després
d’aquestes paraules i després de quasi tres anys de govern del
Sr. Antich, hem passat des del Partit Popular de la sensibilitat
a la preocupació més total i absoluta i no podem més que
corroborrar allò que ja avui resulta un fet i que és evident el
fracàs total i absolut de les polítiques d’aquest Govern en
matèria de lluita contra l’estacionalitat turística. 

La realitat com solem dir és caparruda i els fets són
incontestables, retalls dels mitjans de comunicació d’aquestes
darreres setmanes crec que ilAlustren suficientment quina és la
situació de l’hivern i de la temporada turística en els mesos
d’hivern. “Mallorca registra el peor invierno turístico desde
la Guerra del Golfo”. “Baleares registrará la peor Semana
Santa de los últimos años en ocupación hotelera”. “Solo la
mitad de la planta hotelera prevé abrir en Semana Santa”.
“La diferencia entre temporada alta y baja se dispara”. Molts
i molts de retalls que ilAlustren suficientment sobre aquesta
situació i a més, i això és el més important, les pròpies dades del
Govern, les pròpies dades d’aquest Govern publicades a la
seva pàgina oficial, allà on es demostra claríssimament que
l’any 2000 i l’any 2001 hi ha hagut en els mesos de gener a abril
i setembre a desembre menys hotels oberts un any rera l’altre
i havent-hi menys hotels oberts, fins i tot hi ha hagut menys
ocupació a la planta hotelera oberta. 

Veim els mesos d’hivern molt preocupats, Sr. Conseller,
zones turístiques desertes i activitat econòmica baix mínims i les
perspectives no són gens optimistes, són encara més
preocupants Sr. Conseller, per no dir que són alarmants.
Aquest darrer mes passat, el mes de gener, hem tengut un 20%
menys d’ocupació que l’any passat que ja va ser dolent i el
Partit Popular vol precisament mitjançant aquesta interpelAlació
cercar i profunditzar en les arrels i en les causes d’aquest
problema, és senyores i senyors diputats una situació general,
externa a la comunitat autònoma? Pensam sincerament que no,
altres destins competidors de les Illes Balears, ja siguin
nacionals, o fora del nostre país, han millorat les seves xifres i
les seves dades de temporada baixa durant els anys 2000 i 2001.
És aquesta una situació derivada de l’11 de setembre famós?
També pensam sincerament que no, la situació ve d’enrera, ve
d’abans de dia 11 de setembre i fins i tot m’agradaria recordar
unes paraules del conseller de Turisme que en el seu dia vàrem
compartir en el sentit que precisament dia 11 de setembre podria
lamentablement afavorir aquestes Illes per convertir-se en un
destí segur, un destí refugi com a conseqüència de la crisi
previsible que hi podia haver en els mercats més propers a allò
que era el conflicte, o a la zona de l’Orient Mitjà.
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En conseqüència podem concloure, jo crec que de forma
clara i llampant, que els problemes derivats de l’estacionalitat
turística són o tenen una causa interna, una causa que prové de
dins de les nostres Illes, estam com he dit abans Sr. Conseller
davant el fracàs més rotund i total de la seva política. Vostè ha
deixat de banda polítiques que havien començat a donar els
seus fruits i no tornaré a insistir com cada pic amb elles, com és
el Pla de desestacionalització que vostè va amagar dins un
calaix per l’únic motiu d’haver estat impulsat per un Govern del
Partit Popular. Vostè ha substituït aquelles polítiques per una
política erràtica, inconsistent i que ha demostrat la seva
absoluta ineficàcia. Mentre els altres destins competidors, Sr.
Conseller, fan promoció de veritat, vostè es dedica a
subvencionar conferències que costen molt i no serveixen per
res, com és el cas de Futurisme, mentre els altres destins es
gasten els doblers millorant la seva imatge en els mercats
emissors, vostès es dedicar a ompli tanques i més tanques
publicitàries a les nostres Illes per promocionar un nou logotip
que de res servirà per resoldre el nostre principal problema que
és una imatge externa que vostès se’n cuiden d’enfonsar dia
rera dia, declaracions inoportunes, declaracions contràries al
turisme que han fet malbé allò que havia costat molts d’anys
aconseguir, consolidar una imatge bona i positiva de les Illes
Balears en els mercats exteriors.

En definitiva Sr. Conseller, mentre els altres destins
competidors tenen les idees clares d’allò que volen i el que
pensen fer en matèria de promoció i política turística, vostè
segueix permanentment instalAlat en els canvis i més canvis dins
la seva estructura després de tres anys, un ball de càrrecs i
sobretot Sr. Conseller, amb estudis, estudis i més estudis.
Enlloc de posar-se a fer feina, vostè Sr. Conseller continua
instal Alat en la seva supèrbia i en la seva manca de voluntat per
reconèixer el problema i posar-hi solucions i a més amb un
comportament molt poc elegant i molt poc edificant es dedica
precisament a castigar, o jo diria més a prendre represàlies
contra aquells que gosen fer-li contrari, contra aquells que
gosen fer-li crítiques de la seva política turística, perquè no es
pot qualificar d’una altra manera la retirada del suport de la
Conselleria de Turisme en el programa de foment d’un hivern a
Mallorca, un retirada en benefici d’una fundació que vostè
mateix dirigeix i que en començam avui a conèixer les dades. 

L’any passat el programa un hivern a Mallorca, important
per a la lluita contra l’estacionalitat turística i gestionat pel
Foment, havia desenvolupat durant el mes de gener 59
activitats a totes les Illes, enguany gestionat per vostè només
10 activitats. El mes de febrer de l’any passat 82 concerts a les
zones turístiques, enguany gestionat directament per vostè 8
concerts i Sr. Conseller quan vostè ofereix alguna mínima
esperança de lluita contra l’estacionalitat i parla del golf com a
un important actiu per recuperar turisme de temporada mitja i
baixa, vostè es troba presoner d’un pacte que està mancat
d’allò que exigeix la lògica més elemental de qualsevol pacte, un
mínim denominador comú, Sr. Conseller, que eviti els continus
enfrontaments interns que avui mateix hem presenciat en
aquest plenari, que lluny de contribuir a la millora de la nostra
societat, em cregui Sr. Conseller, acabaran per enfonsar-la.
Vostè Sr. Conseller juga amb foc i el problema és que amb
aquest foc no només es cremarà vostè i aquells que

incomprensiblement com el Sr. Antich encara li donen suport,
amb el foc posa en perill la solidesa d’un model econòmic, un
model que per sort o per desgràcia, li agradi o no li agradi, gira
inevitablement sobre la indústria turística, vostè posa en perill
els llocs de feina de molts de ciutadans que directa o
indirectament viuen del turisme i que veuen com enguany no
comencen a fer feina a conseqüència d’aquest increment de
l’estacionalitat turística. I Sr. Conseller, permeti que li diguem
des del nostre Grup Parlamentari que amb les coses del menjar
no s’hi juga i vostè hi està jugant i d’una manera molt perillosa.

Avui Sr. Conseller no he pujat aquí per discutir xifres, ni
dades, ja li he dit que són incontestables i que són
contundents, a més són les seves dades les que he ofert avui.
Aquí i avui li exigim actuacions ràpides, actuacions
contundents i amb uns mínims d’eficàcia i si com ens temem és
incapaç d’oferir aquestes solucions, Sr. Conseller, convé que
comenci a assumir les seves responsabilitats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer en nom del Grup Popular. Sr.
Conseller de Turisme té la paraula en nom del Govern per
respondre la interpelAlació. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament és la tercera vegada que vostès fan aquesta
interpelAlació i també li he de dir que jo vaig demanar una
compareixença a la Comissió de Turisme per poder explicar la
política de desestacionalització d’aquest Govern, a la qual
vostè no hi va assistir i del seu grup parlamentari només hi va
assistir una estona un diputat i després de forma continuada
una diputada. Per tant, no sé si li interessava molt la informació
del Govern però sí crec que haurà llegit el Diari de Sessions i
per tant, allà està recollida tota la informació que li vàrem donar.

Jo tampoc no tenc ganes de discutir xifres, però sí que vull
dir que n’hi ha algunes que no són veritat de les que vostè ha
donat i per tant, estic absolutament en la necessitat de
rectificar-les. És a dir, no és cert que la temporada baixa del
2000-2001 hagués baixat en relació a la temporada baixa del
1999-2000, sinó tot el contrari. La temporada baixa del 2000-2001
va pujar en nombre d’estrangers un més 0,3% i espanyols un
més 3,8%, la qual cosa implicava un augment global del 0,7%.
Per tant, la primera imprecisió de la seva intervenció, no és cert
que la temporada baixa hagi anat pitjor, és cert que la temporada
baixa de l’any passat va pujar un 0,7% i també és cert que la
despesa que es va produir dins aquesta temporada baixa va
augmentar.

El (...) de les polítiques per part del Govern no ho puc
compartir com és lògic, és a dir, jo entenc i ja li he explicat
moltes vegades que aquest Govern va retirar el Pla de
desestacionalització, perquè aquest pla que vostès havien
preparat simplement va ser una reunió i no es va du a terme, és
més no es varen fer ni les segones reunions. Jo crec que
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l’estacionalitat, que és un problema estructural i ho hem discutit
moltes vegades en comissió d’aquest sistema turístic nostre i
no només de les Balears, també de molts altres destins,
necessiten una política que va més enllà d’allò que és la simple
actuació concreta i momentànies en una temporada
determinada, va més enllà d’allò que són les polítiques de
promoció i en aquest sentit el Govern i la Conselleria de
Turisme, conjuntament amb la Conselleria d’Hisenda va tirar
endavant el que és un instrument essencial per fer front a la
desestacionalització, és el fons de rehabilitació d’espais
turístics i naturals, fons de rehabilitació d’espais turístics i
naturals que s’ha de nodrir d’allò que és conegut com l’ecotaxa,
impost turístic i desgraciadament només s’ha de nodrir
d’aquest impost turístic perquè també es podria nodrir a través
de la Llei de règim especial, però vostè ja sap que no hi molt
d’interès per part del Govern de Madrid per dur recursos cap
aquí.

Per tant, en aquests moments i gràcies a l’acte del Tribunal
Constitucional tenim un instrument que pot afrontar de manera
decidida a mig i llarg termini una política de
desestacionalització, la política de desestacionalització ha de
passar a través de les inversions, crear suficientment les
condicions necessàries perquè els nostres empresaris i les
nostres empreses puguin anar a ser més diferents de com van,
segment que en aquest moment bàsicament és el de sol i platja
i que a través de posar en valor els espais naturals a través de
rehabilitació de zones turístiques, a través de la recuperació de
patrimoni, a través d’allò que és la millora de l’activitat agrària
i del paisatge rural, podem crear les condicions adequades
perquè de forma decidida i profunda puguem atacar aquest
problema de l’estacionalitat, que és un problema estructural i no
conjuntural.

Vostè m’ha pegat d’un cap a l’altre, després m’ha dit que en
aquest moments, no l’he entès si volia dir que sí que l’11 de
setembre havia incidit o no, però el que és cert és que vostè ha
posat l’exemple, o ha fet referència a la temporada d’enguany,
quan jo crec que la temporada d’enguany és una temporada
absolutament atípica d’hivern, una temporada condicionada pel
fet de l’11 de setembre i una temporada que per tant, no es pot
comparar. Per tant, si haguéssim de comparar alguna temporada
seria la temporada de l’any passat que va pujar un +0,7%, la
d’enguany està baix un impacte d’uns fets excepcionals, que
són els fets de l’11 de setembre i en aquests moments encara
estam patint aquestes conseqüències, però no només estam
patint aquestes conseqüències les Illes Balears, ho pateixen
també tots els altres destins turístics, uns més virulència que
els altres i essencialment qui ho pateixen més són aquells que
depenen única i exclusivament de l’avió i del vaixell. També li
diré que dins el mes de gener la baixada efectivament és d’un
20%, la baixada per via aèria és d’un 16% i la baixada per vaixell
és un 52%. Per tant, en aquest sentit les Illes Balears estam en
una situació no distinta als altres destins, sinó que aquesta
temporada baixa estam immersos dins l’impacte de l’11 de
setembre.

Les perspectives, vostè no sé exactament d’on ha tret les
xifres, però el cert és que les perspectives cara aquesta propera
temporada no són així com vostè diu. És a dir, les oficines

espanyoles de turisme a Alemanya i Anglaterra que són els dos
mercats emissors essencials, com és Nielsen i Reiseanalyse,
que són aquests estudis que vostè diu que nosaltres feim i
estudiam i que afortunadament tenim perquè sinó aquesta
comunitat hagués patit aquesta pressió que a vostè li agrada
tant i propicia tant, xifres absurdes i en canvi aquí tenim els
estudis suficients per poder analitzar i situar els mercats en les
vertaderes condicions, no són aquestes xifres apocalíptiques
que vostè diu.

Dins el mercat alemany la perspectiva que en aquest
moment tenim és la mateixa baixa que dins el mercat global. El
mercat alemany té un problema i és que no creix aquests darrers
anys, no creix, es mou damunt els 62 milions de turistes, aquest
any pels impactes de l’11 de setembre tendrà una perspectiva
de sortida cap a fora menor, és a dir, que els viatgers alemanys
dins Alemanya eren un 19% els altres anys, aquest any serà un
23%, per tant, això repercuteix negativament en els destins
tradicionals i cap a Espanya, que és un destí tradicional del
mercat alemany, la intenció de viatjar passarà de 15 punts a 13
punts. Aquesta intenció de viatjar a Balears pot repercutir, en
el pitjor dels casos, en un -5%, percentatge que dins el mercat
anglès la tendència és la normalització, en aquests moments
igual que la resta d’Espanya, no estam pitjor que la resta
d’Espanya, estam exactament igual i millor que algunes zones,
és a dir, les reserves estan en un -10 i la perspectiva és igualar
l’any passat. Per tant, a mi m’agradaria que no fessin
catastrofisme d’aquestes xifres, perquè les xifres que vostès
donen no són certes en relació a les perspectives de mercat,
són xifres que no són diferents a allò que són les dinàmiques
generals dels mercats i per tant, jo crec que hauríem de
recomanar prudència en aquest sentit.

Tornant a allò que és la desestacionalització, o la lluita
contra l’estacionalitat, li vull dir que jo crec que per primera
vegada aquesta comunitat té un instrument eficaç, el fons de
rehabilitació d’espais turístics i naturals, un instrument eficaç
que no només està en consonància amb allò que és la política
turística, que és molt important, sinó amb una cosa molt més
important i que és la recomanació de la mateixa Constitució
espanyola i de l’Organització Mundial de Turisme de generar
processos de solidaritat entre allò que és l’activitat turística i
els territoris que la reben, cosa que en aquesta comunitat no
s’havia fet mai, sinó que s’havia fet tot el contrari, el que
s’havia generat era una insolidaritat amb el territori, una
ocupació del territori i un abús del territori, de tal manera que en
aquest moment el problema més greu que tenim dins el mercat
i dins el mercat alemany, és a dir, les darreres xifres i les darreres
dades que tenim i no són d’un estudi de la Conselleria de
Turisme, és un estudi, Reiseanalise Institut, que és l’estudi més
prestigiós que hi ha dins Alemanya diu que el problema més
gran que té Espanya i més concretament Balears, és el problema
de la massificació, aquesta massificació que vostès ens varen
deixar, aquesta massificació que és el producte insistent d’una
política equivocada durant 10 anys, és el problema que tenim
en aquest moment i és el problema que volem abordar a través
del fons de rehabilitació d’espais turístics i naturals. 

De totes maneres me’n don compte que vostè està en línia
perfecta de la intervenció del diputat anterior perquè el titular
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d’avui del Diari d’Eivissa és magnífic. Per favor Sr. Flaquer, no
em torni a plantejar que aquest Govern està en contra de la
desestacionalització perquè no està a favor dels camps de golf,
s’ho faci mirar a vostè mateix. Aquest Govern està a favor de fer
les coses profundament i aquest Govern s’ha de plantejar i ha
d’afrontar un problema molt greu com és el problema de la
massificació, que és el problema que vostès han generat durant
10 anys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Grups que volen
intervenir? Sr. Buele en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Davant
d’aquesta nova interpelAlació que ens ha presentat el Grup
Parlamentari Popular i que fa referència a la política de
desestacionalització turística que està duent a terme el Govern
de les Illes Balears, sobretot a través de la Conselleria de
Turisme. El nostre Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista vol fixar la seva posició davant aquesta cambra
respecte en aquest tema que no és la primera vegada, com ha
recordat el portaveu del Grup Parlamentari Popular.

Es va interpelAlar el Govern en aquesta legislatura en
diverses ocasions ja sobre aquest assumpte i cada vegada ens
hi hem volgut pronunciar, exposant quina és la nostra postura.
Ho vàrem fer ara fa aproximadament un any a la sessió plenària
de dia 15 de febrer, ho vàrem fer quan la varen presentar en
relació a l’illa d’Eivissa, dia 29 de maig, ho vàrem fer quan la
volgueren esmenar en el debats de pressuposts d’enguany el
passat mes de desembre, ho hem fet en plenari i ho hem fet en
comissió. Tot això ens du a reconèixer des d’aquesta tribuna
que tots els grups parlamentaris coneixem molt bé quines són
les línies mestres de la política turística que està practicant
aquest primer Govern progressista i nacionalista que tenen i
mantenen les Illes Balears i quina és en concret la política que
fa la Conselleria de Turisme a favor d’una desestacionalització
turística?

En primer lloc jo crec que convé que tots ho tenguem tots
els grups parlamentaris en compte, allò que es fa és posar tots
els mitjans que són al seu abast, per impedir i per no caure en
aquella desestacionalització dura i pura que podria conduir-nos
amb pocs anys a tenir al llarg de molts més mesos allò que ja
tenim ara durant 4 o 5, com és ara la massificació i això des de
la Conselleria de Turisme ens ho han explicat una vegada i una
altra. El nostre grup pensa que en temporada alta ja hem arribat
al sostre i que cal baixar-lo, cal baixar el nombre de visitants que
rebem durant l’estiu i ho volem dir així de clar i així de fort,
sense cap casta de por a cap catastrofisme, ni a les ploradores
i gemegadores de torn que acostumen a pronosticar desastres
i cataclismes que al final de cada any mai no s’arriben a produir.
El fet és que cada vegada dins les nostres Illes és molt més
nombrosa que està convençuda que durant l’estiu les nostres

Illes ja reben massa visitants, hem de dir que la baixada que
nosaltres propugnam no s’ha de fer d’una manera sobtada, de
cop sec, s’ha de fer i creim que s’està fent, d’una manera
gradual, de mica en mica, d’any en any.

Dit això, creim que resulta del tot acceptable i desitjable una
augment del turisme en certs moments de la temporada baixa,
malgrat no sigui poca aquella gent que reconeix que en els
mesos de gener i febrer encara es pot viure relativament bé en
aquestes Illes nostres i que es considera que els residents
permanents també tenim un cert dret a viure durant algun temps
sense les estridències cridaneres que porta la massificació
estiuenca. Però creim que resulta acceptable i desitjable un
augment del turisme en certs moments de la temporada baixa,
ara bé ens agradaria també Sr. Conseller que tengués en compte
que per no empitjorar les coses, per no agreujar encara més la
situació això ha de comportar a canvi una compensació de
temporada alta, és a dir, s’augmenta el nombre de turistes i
vostè ens ha dit en algunes ocasions des d’aquesta tribuna, si
l’augmenta el nombre de turistes en la temporada baixa, la
mateixa proporció s’ha d’establir una reducció del nombre de
turistes en la temporada alta, només així tots hi podrem sortir
guanyant.

I en segon lloc, creim que el turisme que s’acosta a les
nostres Illes en temporada baixa ha de ser de qualitat, ha
d’identificar aquesta qualitat amb l’ecoturisme, turisme verd,
aprenentatge d’idiomes, turisme cultural, turisme agrari.
Nosaltres entenem com aquells coneixements de tècniques i
costums agrícoles i ramaderes tradicionals d’aquestes Illes
nostres, sense conduir a folklorismes aliens a la nostra cultura,
una ordenació racional respectuosa amb el medi ambient i
l’entorn cultura i humà de l’interior de les nostres Illes, estam
convençuts que el nostre patrimoni històric, artístic i cultura és
un gran potencial. Nosaltres creim i a això li donarem suport Sr.
Conseller, que cal insistir en una oferta complementària i de
qualitat, que sigui professionalitzada, que sigui diversificada,
que doni a conèixer la vertadera realitat cultural, lingüística i
tradicional de les nostres Illes. Si d’aquell pla de
desestacionalització turística que va produir el Partit Popular
estau donant la passa per establir un pla de
desestacionalització turística, com heu dit en base a inversions
concretes, que s’orientin cap això que us acab d’assenyalar, no
dubteu que sempre tendreu el nostre suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Marí i Serra en nom del Grup Socialista té la
paraula. 

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Crec i no
és la primera vegada que ho dic que el Grup Parlamentari
s’equivoca fent del tema de la desestacionalització un tema de
confrontació política i de desgast del Govern del pacte de
p rogrés i ho crec perquè en aquest país, en aquesta comunitat
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autònoma tothom sap que el tema de la desestacionalització
turística no ve d’ençà que hi ha aquest Govern, ve
desgraciadament des de molt abans. Si bé és veritat que ni uns
ni altres hem estat capaços de resoldre, també és veritat que
mentre el Partit Popular va tenir 16 anys per fer-ho i no ho va
aconseguir, el pacte de progrés únicament du dos anys i mig
intentant-ho i malauradament tampoc hem estat capaços
d’avançar tot el que seria necessari.

Pel que fa a les xifres, ja n’han donat aquí, la temporada
mitja està pràcticament inalterable des del 93 i fins i tot, a
conseqüència dels esdeveniments de l’11 de setembre o la crisi
econòmica, s’ha produït una petita baixada a finals del 2000.
Respecte la temporada baixa o d’hivern estam pràcticament
estancats i sense canvis des del 95 fins al 2000-2001 i
previsiblement, també s’ha dit aquí, una pèrdua de turistes que
encara no està avaluada per a la temporada 2001-2002.
Malauradament aquestes xifres vénen a confirmar les
previsions de l’Organització Turística Mundial, en el sentit que
després dels atemptats de Nova York i Washington, tot això
amb la recessió econòmica mundial es produiria una baixada de
turistes a nivell de tot el món i també, lògicament, a les nostres
Illes.

També hi ha altres motius, gens ni mica fàcils, de combatre,
com per exemple que, avui per avui, encara se’ns coneix
majoritàriament com a destí de sol i platja i no com a un
producte d’hivern. També podem assenyalar la publicitat
agressiva dels nostres competidors en política de preus que,
com és conegut, des de les nostres illes és molt difícil competir-
hi. El Sr. Flaquer ha fet referència que no hi havia hagut tanta
crisi des de la Guerra del Golf, i jo li preguntaria: creu vostè que
la situació actual de la Guerra d’Afganistan i l’amenaça
permanent de les guerres d’Iraq i d’altres ajuden a aquest
turisme? Perquè la situació és la situació, si abans reconeixia
que amb la Guerra d’Iraq es va produir una davallada turística,
ara estam en la mateixa situació; i jo li demanaria que reflexionàs
sobre aquest tema.

I dit això, crec que és inútil per la nostra part seguir insistint,
donant raons més o menys lògiques, com ja han fet, per altra
banda, el Sr. Conseller i el portaveu que m’ha precedit, perquè,
com deia abans, el Partit Popular creu haver trobat un motiu de
desgast polític del pacte de progrés en aquesta qüestió, i
davant aquesta actitud poca cosa es pot fer o argumentar. Per
tant, davant aquesta situació, jo, des d’aquí i en nom del Grup
Parlamentari Socialista vull encoratjar el Sr. Conseller i a la
Conselleria de Turisme a seguir amb els objectius que s’ha
marcat, com per exemple el Pla de millora de les zones
turístiques, la creació de nous productes per a la diversificació
de la nostra oferta i seguir amb les campanyes específiques per
donar a conèixer el nostre producte d’hivern i de temporada
baixa. Si ho feim així i la situació europea millora mínimament,
estam segurs que aviat veurem els resultats com milloren
considerablement.

I per acabar, el que havia dit abans, crec que el tema de
desestacionalització turística hauria de ser un tema d’aquells
que es diuen d’Estat i fugir de la confrontació política que ni
uns ni altres tenim una solució immediata per a resoldre-ho. I el

problema, desgraciadament, ve que en aquests moments qui ho
paguen són els nostres industrials, els nostres ciutadans i tot
el que és el sector econòmic de les nostres illes; i mentrestant
nosaltres som aquí discutint a veure qui ho fa millor i qui ho fa
p itjor. Crec, honestament, que aquesta no és la millor manera de
solucionar aquest problema. I recordar-li, Sr. Flaquer, que
sensibilitat sobre aquest tema la tenim tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Serra, en nom del Grup Socialista.
Sr. Flaquer, autor de la interpelAlació, si vol intervenir, té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Lamentablement no podem discutir idees de propostes,
d’alternatives, perquè ja veig que des del Govern no n’hi ha, Sr.
Conseller; veig que lamentablement haurem de discutir de xifres
i de dades i, a més, de les seves. Vostè ha utilitzat més de meitat
de la seva intervenció per discutir les meves xifres, però el
problema és que no són les meves xifres, són les seves xifres,
Sr. Conseller, això ho publica vostè a una pàgina d’Internet que
li costa molts de doblers, per cert. I li llegiré la comparativa de
2000-2001, que vostè mateix publica per a qualsevol que ho
vulgui veure: gener, planta oberta, l’any 2000: 25%; any 2001:
16%, anam davallant; febrer, de 33% a 20%; març, de 38% a
37%; abril, de 62% a 61%; setembre, està al cent per cent les
dues, és un mes de temporada alta, com vostè sap; octubre, del
94,9 al 94,7, davalla; novembre, del 21 al 16 i mig; desembre, del
19,9 a l’11, 9; del 2000 al 2001 les seves xifres demostren que la
planta hotelera té menys hotels oberts. I en ocupació: gener, del
56 al 53; febrer, del 68 al 67; març, del 72 al 67; abril, del 70 al 65;
setembre, del 91 al 87; octubre, de 67 a 63; novembre, de 61 a
54; desembre, de 53 a 41. Li agradi o no li agradi, Sr. Conseller,
cada vegada hi ha menys hotels oberts a l’hivern i, sobretot,
amb menys ocupació a aquests hotels.

Em parla de les perspectives, que també estic fent
dramatisme de les perspectives, no, miri, jo llegesc dades també
oficials, de l’Institut Nacional d’Estadística: “ Las
pernoctaciones caen en enero en Baleares un 21%, más de
cinco veces la media estatal”. No es una causa externa que
afecti a tots, la patim aquí d’una manera accentuada i d’una
manera molt especial: “Bajan 18 puntos las reservas de marzo
y 23 las de abril, mientras suben en España”. Tot això m’ho
invent també? Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística
també me les invent?

Sr. Conseller, crec que vostè no trepitja el carrer, jo
comprenc que vostè tengui problemes greus, a més, de diàleg
amb el sector, ho comprenc; però el menys que podria fer és
passejar per les zones turístiques aquests mesos d’hivern i
comprovarà com estan aquestes zones turístiques els mesos
d’hivern, desertes, sense activitat econòmica i amb greus
problemes, a més, de perspectiva de futur. I a més, i contestant
el que deien els representants del Partit Socialista de Mallorca
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i del Partit Socialista Obrer Espanyol, quan ens diuen que del
que es tracta és que a l’estiu vengui menys gent i a l’hivern
vengui més gent, sí, sí, d’això es tracta, Sr. Buele, d’això es
tracta; el problema és que des de l’any 99 cada vegada ve més
gent a temporada alta i menys a temporada baixa i es romp una
tònica i una dinàmica que de l’any 94 al 99 es va anar produint,
que la temporada s’anava allargant i ara s’està acursant. Això
que vostè diu que hauria de ser és el que no passa i això és
responsabilitat, li torn a repetir, d’un govern amb una política
erràtica, inconsistent i poc eficaç, que gasta els doblers en
estudis, que gasta els doblers en publicitat interior a les Illes -
ho he dit abans-, omplint tanques i tanques en aquestes Illes;
de què serveix aquesta publicitat que es gasta el Sr. Alomar
aquí a les Illes Balears, quan el que hem de fer és publicitat als
mercats emissors que no venen cap aquí? Aquesta és la
responsabilitat d’aquest Govern. I jo no aport, Sr. Conseller,
dramatisme a aquest problema, aport realisme, aquesta és la
realitat. I és trist, Sr. Conseller, que vostè pugi a aquesta tribuna
i no sigui capaç d’oferir ni una sola idea, ni una sola solució, ni
una sola alternativa per posar remei a aquest greu problema, a
aquesta gangrena social que qualificava el Sr. Antich al seu
discurs d’investidura que és la l’estacionalitat turística.

I, Sr. Conseller, miri, em pareix molt poc ètic i molt poc
elegant que vostè parli de vegades dels governs del Partit
Popular, perquè vostè, perfecte exemple del camaleonisme
polític, no pot oblidar que ha estat director general d’un govern
del Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer, en nom del Grup Popular. Sr.
Conseller de Turisme, té la paraula per tancar.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li sap greu això de
què hagués estat director general d’un partit, d’un govern del
Partit Popular; vaig esser un conseller independent i a l’única
època que es va fer qualque cosa, perquè després va arribar
vostè i ho va destrossar, si no, agafi el recull de premsa, de com
va descafeïnar el POOT, com va acabar el POOT que va fer
aquest director general i que va ajudar a fer aquest director
general i va venir vostè i va fer una “xapussa”, com sempre.
Això és el que li sap greu a vostè, és a dir, la seva
incompetència demostrada davant una conselleria, això és el
que li sap greu; també qualque dia repassarem el que deien els
diaris de vostè, “el niño”, no sé quines coses més, també ho
repassarem qualque dia, però no hem vengut a discutir això,
hem vengut a discutir de coses més serioses.

Jo puc ser un camaleó, vostè és un “triler”, vostè els
números els maneja igual que aquests cubiletes que manegen
a la Platja de Palma que, per cert, també vostè va ajudar a
potenciar aquest tipus ...

(Remor de veus)

Vostè em diu: no, és que està més malament, perquè hi ha
menys planta oberta; jo li he acceptat i són els números; està
més malament, perquè hi ha menys ocupació, també hi són els
números; però vostè no em diu que l’any passat varen arribar
més turistes en temporada baixa, que és el que realment. I per
què hi ha menys planta oberta i per què hi ha menys ocupació?
Perquè vostès durant deu anys s’han dedicat a fer sector
immobiliari i aquest sector immobiliari és el que fa la
competència directa a aquests hotelers que vostè diu defensar.
No, vostè ni ha defensat mai els hotelers ni vostè no ha
defensat els empresaris, i molt manco els petits i mitjans
empresaris d’aquestes illes, vostè els ha creat la trampa i ara les
vol conduir una altra vegada a la trampa. L’única solució que
tenim en aquestes illes no és anar pel camí que vostès varen
dur, que és el camí de la massificació; l’única solució que tenim
en aquestes illes és anar pel camí de les inversions, de crear les
condicions que es puguin oferir productes segmentats, de crear
les condicions perquè aquest turisme no es faci d’espatlles al
territori ni d’espatlles a la societat, com va propiciar vostè, sinó
que es faci amb solidaritat amb el territori i amb la gent d’aquí.

I això és això, és a dir, més sector immobiliari pitjor ho
passen els hotelers, i jo en veig qualcun d’hoteler aquí, més
sector immobiliari menys hotelers. Perquè aquest Govern ha dit
i té clar que el problema no són els hotelers, el problema és el
sector immobiliari que vostès varen estar propiciant i fa
competència directa al sector hoteler; sector hoteler que jo crec
que n’hauria d’estar molt content i hauria de fer unes reflexions
profundes damunt quina és la política que es va dur en aquesta
comunitat durant deu anys.

Jo li diria una cosa, vostè vol passar que els dos anys que
duem de govern són anys en què ha anat pitjor, els anys que
han vengut menys clients, que les perspectives són
catastròfiques; les perspectives no són catastròfiques, les
perspectives són les que li he dit abans. I per evitar i per
millorar, i sobretot per millorar la imatge dins els nostres
mercats, nosaltres fem coses, per exemple, que vostès no
havien mai, o n’havien fet molt poques, que són campanyes
dins el mercat anglès, dins el mercat alemany, dins el mercat
francès, en aquest moment que, a més, es fa amb una relació
que tampoc no l’havia vostè marcat mai, que és amb la Cambra
de Comerç, perquè li sap molt de greu que aquest govern, que
diu que no té diàleg amb el sector privat, faci campanyes amb
la Cambra de Comerç i amb Turespaña, que també li sap molt de
greu. Li sap molt de greu que aquest govern faci coses molt
més ben fetes del que varen fer vostès, això és el que li sap
greu; és a dir, la cooperació es demostra caminant i la
cooperació es demostra a través de campanyes on hi ha
recursos privats que no hi havia hagut mai, i això és el que a
vostè li sap greu.

Per tant, aquesta època que vostè diu que serà de menys
clients, jo li diré que és tot el contrari, amb els mateixos clients,
aquests anys s’han ingressat més doblers i això és el que
definirà aquesta època: la qualitat i la lluita contra la
massificació, i abordar, d’una forma profunda, per primera
vegada, el problema de la desestacionalització, a través del
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Fons de (...) d’espais turístics i naturals, que també a vostès els
preocupa molt.

Moltes gràcies.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3661/01, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a parc de la Serra de Llevant.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme, per la seva
intervenció, i amb la mateixa queda substanciada aquesta
interpelAlació.

I passaríem al punt següent de l’ordre del dia, que és les
proposicions no de llei: la primera d’elles, la 3661, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a parc de la Serra de
Llevant, la qual presenta la Sra. Maria Salom, diputada Sra.
Maria Salom, en nom del Grup Popular.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Puj aquí avui a
aquesta tribuna perquè, com és normal i evident, el model i el
projecte del Partit Popular per a la societat balear no té
absolutament res a veure amb el model que defensa el pacte
d’esquerres. Des del Partit Popular estam per defensar la
llibertat, per defensar la iniciativa privada i per intentar dialogar
amb tots i cadascun dels sectors de la nostra societat. En canvi,
vostès, els del pacte d’esquerres, estan per l’enfrontament,
estan per la divisió entre distints sectors de la nostra societat,
i els fets ho avalen, fa poc temps eren els transportistes que
sortien al carrer; enfrontaments, avui per avui, i ho hem vist a
l’anterior interpelAlació, amb el sector hoteler; hi va haver a un
moment determinat un enfrontament molt fort amb el món
agrícola i ara també, aquests darrers mesos, hi ha un
enfrontament amb els particulars que tenen determinats trossos
de terra a la Serra de Llevant. Els governs creim nosaltres que
no estan per crear divisions ni per crear enfrontaments, els
governs estan per donar suport als particulars, per aprovar les
iniciatives que tenen moltes de les persones de la nostra
comunitat.

I així estam, que el passat mes de novembre de l’any passat
el Govern, el Consell de Govern va aprovar declarar parc natural
la Serra de Llevant, i afecta això finques públiques, però també
afecta finques privades. I en aquest sentit hem de dir que hi
havia un compromís del president del Govern, que avui no és
aquí, dins aquest plenari, un compromís del president del
Govern, del Sr. Antich, en dos sentits: es va reunir amb uns
representants de l’associació que tenen propietats a la Serra de
Llevant, i els va dir: no passeu pena, que no hi haurà cap
declaració de parc natural de la Serra de Llevant si abans no ens
hem assegut a xerrar, a dialogar, a veure com i de quina manera
hi pot haver un major grau de protecció en aquella zona d’Artà,
Capdepera, Sant Llorenç, Santa Margalida, i el president es va
comprometre a això, a escoltar. I una segona cosa, també els va
dir: no passeu pena que si es declara parc natural, es farà amb
una llei autonòmica i no amb la llei estatal. Doncs, el president
Antich, el nostre president, el president de la comunitat, els ha

enganyat com a xinesos; no té paraula, no ens podem fiar de la
paraula del nostre president de la comunitat, perquè quan es
compromet amb una part important de la nostra societat el
president Antich no compleix, el president no és de fiar.

Nosaltres creim que és important defensar el territori i el
Partit Popular vol protegir i vol defensar l’entorn i el paisatge,
i en aquest sentit vàrem impulsar a un moment determinat posar
en marxa una llei d’espais naturals, però no volem, des del Partit
Popular, protegir a base de reduir llibertats de particulars, a
base de limitar llibertats dins propietats privades; des del Partit
Popular defensam que la Serra de Llevant sigui parc, sí, ho
volem, però dins finques públiques, sí senyors, i que als
particulars se’ls doni l’oportunitat que, si de manera voluntària,
volen firmar uns convenis per incorporar-se a aquest parc,
doncs que així ho puguin fer, però sempre de manera
involuntària i mai des de la imposició.

I què ha de fer l’administració perquè molts d’aquests
particulars vulguin entrar i vulguin tenir uns convenis perquè
la seva finca estigui ficada dins el parc? Doncs, l’administració
ha de dur i ha de fer una gestió modèlica de tot el que són les
finques públiques, sí senyor; les ha de cuidar bé, ha de posar
en marxa uns plans d’ajudes importants de subvencions, per
intentar que els particulars s’engresquin i diguin: no, jo m’hi
vull sumar, jo m’hi vull apuntar; ha d’intentar dur una política
comercial dels productes que es fan dins un parc, per intentar
que els particulars diguin: no, a mi m’interessa, jo m’hi vull
sumar, jo vull firmar un conveni. En definitiva, el que ha de fer
l’administració, i en aquest cas el govern del pacte d’esquerres,
per intentar que el parc sigui (...) perquè els particulars s’hi
incorporin és això, una gestió modèlica del que són les finques
públiques, cosa que fins al dia d’avui no s’ha notat massa.

Hem de dir, des del Partit Popular, que hi ha un cert sector,
s’han arribat a recollir per a aquest tema més de 3.500 firmes de
particulars que estan espantats, que estan preocupats perquè
no saben el que podran fer o deixar de fer dins ca seva, i això és
una inquietud d’una part important de la nostra societat, que el
Sr. Antich, el president de tots nosaltres, no els ha volgut ni
tan sols escoltar. I a més, intenten, des d’aquestes cadires de
color verd, s’intenta crear una escissió dins la societat amb una
línia que des del meu mode de veure és molt perillosa, intenten
crear una escissió entre aquells que tenen, tant siguin 2
quarterades com 222, això és igual, i aquells que no tenen, però
volen gaudir de la finca del veïnat; i això és un discurs perillós
perquè intenta crear com a una escissió entre els que són bons
i els que són dolents, i els governants, els polítics no han
d’estar per aquesta divisió.

Si avui som aquí, amb aquest tema, xerrant de protegir una
determinada zona, unes mils d’hectàrees de la Serra de Llevant,
perquè tenen un paisatge magnífic i estan ben conservades, és
perquè hi ha hagut qualcú que al llarg de molts i molts d’anys
les ha conservat; i avui per avui són un espai emblemàtic. I no
ha estat l’administració que ha conservat aquestes finques, han
estat els particulars, perquè les estimen, perquè les volen; i ara
vostès volen castigar aquests particulars, declarant de manera
obligatòria parc natural les seves terres, enganyant-los per part
del president, perquè no els ha escoltat, enganyant-los per part
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del president de la comunitat. Declarar parc suposa unes
limitacions de les llibertats dins unes finques particulars,
suposa unes restriccions, suposa un intervencionisme de
l’administració damunt la propietat privada, suposa que a
determinats particulars els diràs com han de ser els tancaments
de les seves finques, que no poden tenir més d’un metre trenta;
suposa, per exemple, que tu no pots fer o no pots llogar unes
cases per a ús vacacional, te limiten la llibertat que tenen tota
la resta de ciutadans d’aquesta comunitat; tu no pots anar amb
un cavall o amb un mul a fer una volta per una platja d’Artà, de
Capdepera o de Son Servera, això està prohibit; no es poden fer
piscines a molts d’aquests indrets; està prohibit, fins i tot, fer
renous de tots tipus, això està prohibit; és a dir, tu a ca teva
vols fer un sopar a un moment determinat amb un grup d’amics,
vols posar un poc de música, i això vostès ho prohibeixen -sí,
sí, ja pot capejar, Sr. Sampol, això ho prohibeixen vostès.
Vostès obliguen a demanar autorització d’impacte ambiental per
a moltíssims de temes que afecten l’agricultura d’aquestes
finques: per ampliar el terreny de regadiu, per a això s’ha de
demanar autorització d’impacte ambiental; per a la rotació de
noves terres, dels seus cultius, per a això també han de demanar
informe d’impacte ambiental.

Moltes limitacions per part d’aquests bancs dels actuals
membres i responsables del pacte d’esquerres. Nosaltres, des
del Partit Popular, creim en la propietat privada i la defensam,
independentment de la seva grandària, és igual un metre
quadrat que vint-i-set quarterades, ens és igual, és un problema
de princip is, de creure en una cosa o no creure-hi, nosaltres hi
creim i vostès, en aquest cas, vostès, els del pacte d’esquerres,
prenen decisions que van en contra de la propietat privada. I
això sí, el Sr. Antich sense escoltar. I fan parts i quarts, una
cosa és el que fan a Llevant i l’altra és el que fan a Cala d’Hort
a Eivissa, allà, a l’hora de declarar un parc apliquen uns criteris
polítics i no apliquen uns criteris tècnics. I això sí, als amics del
pacte d’esquerres, a aquests la ratxeta, fan un nyap en el mapa
i aquestes no entren dins el parc, en canvi aquí sí, en el parc de
Llevant fan una exposició pública, es delimiten unes línies, què
és el que ha de regular el parc, perquè els particulars puguin
presentar, com és natural, alAlegacions, i quan el Consell de
Govern aprova quina ha de ser la línia d’aquest parc resulta que
és molt més àmplia de la que havia anat a exposició pública. I
què fa això? Això produeix una indefensió dels particulars que
no han pogut alAlegar a aquest projecte del Govern. Per què ho
han fet això, per improvisació del govern del pacte d’esquerres
o per obscurantisme del Govern? On és aquella transparència
que deien vostès i aquella objectivitat a l’hora de prendre
decisions que comentaven vostès quan estaven a l’oposició i
que ara, des del Govern, no apliquen? Això sí, tant al parc de
Llevant com a Cala d’Hort a Eivissa, diàleg amb els afectats no
n’hi ha hagut, no se n’ha produït cap ni un.

I per acabar, Sr. President, dir-li que avui aquí, en aquest
plenari, hi ha una majoria que pensa igual, el Partit Popular i
Unió Mallorquina pensam el mateix en el tema del que són els
parcs naturals. El passat mes d’octubre de l’any passat vàrem
dur al ple del Consell de Mallorca, al ple de la màxima institució
de Mallorca aquesta mateixa moció, ben igual, diu exactament
el mateix, està copiada, jo la vaig copiar del consell i la vaig dur
aquí; i el Consell de Mallorca, va aprovar el Ple que el parc de

la Serra de Llevant havia d’afectar només les finques públiques
i donar la possibilitat a tots aquells particulars que, de manera
voluntària, volguessin incorporar-se, a través de convenis, al
parc de la Serra de Llevant. Al Consell de Mallorca tots ens
omplim la boca, nacionalistes i no nacionalistes, de dir que el
vertader govern de Mallorca ha de ser el consell; idò el consell,
els mallorquins han decidit per majoria què és el que volen
respecte de la Serra de Llevant. Esper que avui aquest Ple,
aquest Parlament respecti la decisió que va prendre el Ple del
Consell de Mallorca; el Consell de Govern no la va respectar, el
Consell de Govern del pacte d’esquerres no va respectar el que
deia el Ple de Mallorca, però avui aquí, crec que aquest
Parlament té l’obligació de respectar l’acord pres dia 1
d’octubre de l’any passat respecte de la Serra de Llevant. I
Unió Mallorquina en aquest cas, avui, té una gran
responsabilitat, perquè es tracta de tornar enrera un error, una
injustícia que s’ha comès amb un conjunt important de la
nostra societat, perquè se’ls ha declarat parc les seves finques
privades sense consens, sense diàlegs i amb enganys.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom per la seva exposició. El Sr.
Buades, en nom del Grup Mixt, Verds d’Eivissa, té la paraula
durant cinc minuts.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, Sr.
President. Jo crec que avui tenim un debat sorprenent perquè
és un debat que es planteja en termes de futur quan el parc ja
és una realitat, és a dir, de la proposició no de llei del PP el que
més em sorprèn és que l’haguem de discutir, perquè el parc és
una cosa que ja existeix al butlletí oficial, i és producte d’una
història d’èxit d’aquest Govern, i ho diu un dels diputats més
crítics amb aquest Govern que dóna suport a aquest Govern.
Això és un govern de parcs, això és una història d’èxit i al dia
d’avui vostès han perdut el tren del debat parlamentari, perquè
ja el tenim el parc. I ara hem de demostrar amb la gestió, en el
temps de gestió que es pugui fer els pròxims anys, que aquest
model de parc era el que corresponia al que volia la majoria de
la població en el conjunt de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca
i a la comarca de Llevant.

En segon lloc, nosaltres no admetem lliçons de segons qui,
perquè clar que ens diguin que els governs no han de crear
problemes, i ens ho digui una diputada del mateix partit que el
Sr. Matas, que amb el Pla hidrològic el Parlament europeu li
acaba de dir que no hi haurà ni una sola subvenció perquè s’ha
saltat tots els principis comunitaris en matèria d’aigua i ha
provocat un debat social, fins i tot amb aliats com
Convergència i Unió, del nivell que ha provocat, ja em dirà si la
Sra. Cabrer està legitimada per dir que els governs no creen
problemes, perquè el seu vaja si n’ha creat un i a quins nivells,
europeus i tot.
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Segona cosa, sí, quan es fan alAlusions a Eivissa,
m’agradaria, per respecte, per fer cas al meu homòleg eivissenc,
el Sr. Marí Tur, que no es digués “Ervissa” perquè ja és ben
hora de dir “Eivissa” al que és “Eivissa”, i a partir d’aquí ens
podríem entendre. Bé, anant al gra, dels cinc minuts que tenim,
on vol anar el PP? Mirin, avui la consellera de Medi Ambient
d’aquest Govern que fa parcs ha anat a xerrar amb el Sr. Matas,
com tots els ministres regionals de medi ambient, sobre una
cosa que es diu Estrategia española de desarrollo sostenible,
que ha fet el ministeri del Sr. Matas que em sembla que no és
diputat d’Els Verds; i a la pàgina 66, diu: “En la actualidad los
espacios naturales protegidos -a Espanya- son 618 y se
corresponden con muy diferentes figuras de protección y
suponen un total de más de tres millones de hectáreas, lo que
representa el 6,6% de la superficie nacional.” Abans del parc
de Llevant hi havia l’1,6% protegit a les Illes Balears, i el Sr.
Matas diu: la mitjana espanyola és el 6,6, però diu més, diu: “La
red apenas cubre la tercera parte de los espacios
identificados como de alto interés en el proyecto Biotopos
Corín de la Unió Europea, que diu que s’ha de protegir el 20%
del territori espanyol. És a dir que després de Llevant que, entre
Llevant, Cala d’Hort i Ses Salines ens anam al 6% de territori
protegit a les Balears, el Sr. Matas ens diu, amb la seva
estratègia tan fantàstica, que ho hauríem de multiplicar per tres.
Es posin d’acord perquè si no perden el tren del que els
demana el Sr. Matas.

On som? Aleshores aquest Govern i Els Verds en aquesta
majoria parlamentària què volem? Doncs ser europeus, ser una
mica moderns, fer cas a Rio de Janeiro al Tractat de
Biodiversitat, és a dir, necessitam protegir hàbitats, necessitam
protegir-los a un nivell important i volem acabar la legislatura
protegint el més a prop del 10% que demana la Unió Europea
amb la xarxa Natura 2000. Acabarem aquesta legislatura com a
mínim amb Llevant, amb la Reserva Natural de s’Albufereta de
Pollença i acabarem probablement ampliant s’Albufera des
Grau, el parc natural a Menorca, però també amb dos espais
naturals per primera vegada protegits a Eivissa i Formentera, i
acabarem amb un 6 o un 7% de territori protegit; i serà poc,
perquè ho diu també el Sr. Matas, perquè el Sr. Matas intenta
aprendre alguna cosa d’Europa, encara que llavors ho amagui
quan ve a les Illes Balears.

I quin és l’horitzó? Doncs, gestionar bé aquests parcs; ho
hem de fer, estam lluny de l’objectiu bàsic, no màxim, que diu
la Unió Europea, on hi ha una majoria parlamentària -vull
recordar- conservadora; i el que hem de fer és gestionar bé
aquest parc, posar-hi diners i fer veure a la gent que viu allà
que és millor tenir un parc que no tenir una fragmentació
massiva del territori i la conversió de tota la zona que ara és
parc en una zona de pura especulació immobiliària. Hi ha un
futur sense massificació turística i sense especulació possible
en favor de la gent que viu allà, i aquest Govern ha apostat per
això i ho veurem i ho estam veient declarant parcs i posant
diners i gent i organismes de participació perquè això sigui
possible.

I ja per acabar només, el Partit Popular, n’hi ha dos de
partits populars, en el mes de desembre de l’any 2001 el Partit
Popular aprova una Llei de protecció ambiental de Ses Salines

d’Eivissa i Formentera i no planteja ni esmena a la delimitació
del parc d’Eivissa i Formentera, amb la qual cosa, malgrat que
el 98% de la superfície terrestre és privada, el Grup Popular
dóna per bo aquest article. Com és possible que el que és bo
per a Eivissa i Formentera no sigui bo per a Mallorca, xerrant
del mateix partit? Com és possible que en parc de Mondragó
que va fer el PP a l’any 92, quan havia el PP maltractat els
propietaris, i amb el nou Govern, els propietaris, amb una
modificació dels mecanismes de gestió, es facin fotos amb el
Govern de les Illes Balears progressista perquè ho duen molt
millor, no? Aleshores, no seria molt més intelAligent per al PP, en
lloc de fer guerres perdudes posar-se a nivell europeu i reclamar
coses interessants, com per exemple que l’autoritat de gestió
del parc hi hagués una presència dels propietaris que cooperen
amb les polítiques europees i regionals de gestió sostinguda
del parc o per exemple demanant que la gestió ambiental fos
coordinada amb el Pla de desenvolupament regional de la
Conselleria d’Agricultura i tot el Govern, això seria molt més
intelAligent perquè els objectius d’aquest parc són molt senzills,
millorar les rendes agràries, evitar la massificació turística i
l’especulació immobiliària i sobretot, garantir a nivell de xarxa
europea, xarxa natura 2000, la biodiversitat d’aquesta zona. No
sé surtin una mica pel món i veuran que els seus partits
homòlegs a altres llocs fan el mateix que fa aquest Govern
progressista, garantir uns mínims de protecció ambiental i sobre
això invertir perquè unes altres Illes Balears siguin possibles.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades en nom dels Verds d’Eivissa. Sr.
Nadal del Grup Mixt Unió Mallorquina té la paraula per 5
minuts. 

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Comparesc per explicar quina és la postura d’Unió Mallorquina
davant la declaració del Parc de Llevant, per part del Govern,
com a parc natural i vull que quedi clar quina és la postura
d’Unió Mallorquina.

El primer que vull que quedi clar és que aquesta és una
decisió que va prendre el Govern de les Illes Balears, en el qual
Unió Mallorquina va decidir no participar. Quan es varen fer les
eleccions del 99, Unió Mallorquina tenia varies possibilitats i va
decidir en el seu moment no participar en aquest Govern i és
aquest Govern el que ha aprovat el Parc de Llevant. Nosaltres
des d’Unió Mallorquina volem que tot el mèrit d’aquest Parc de
Llevant sigui pel Govern, perquè aquesta només és una decisió
del Govern. Vull recordar també que la declaració del Parc de
Llevant com a parc natural no figurava en el pacte, va ser una
decisió que no figurava en el pacte i que el Govern va voler
aprovar, però és el Govern qui ho va voler aprovar.

Jo avui quan sentia les paraules de la Sra. Salom m’ha
recordat la meva intervenció de l’any 2000, perquè pareixia fil
per randa que la Sra. Salom repetia arguments que ja vàrem dir
aquí en aquesta sala. I vull recordar quina era la postura d’Unió
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Mallorquina, per si algú no la recorda. Perquè tothom ho tengui
clar, perquè ningú ho dubti, Unió Mallorquina està a favor de
la declaració d’espais naturals protegits, està a favor de la
declaració de parcs naturals, el que passa és que Unió
Mallorquina vol que es faci ben fet i crec que abans de declarar
nous espais protegits, nous parcs naturals, s’ha d’arribar a
acords perquè els que ja tenen declarat un espai natural
Mondragó, altres indrets, s’hi faci una bona gestió, estiguin
satisfets amb la gestió, per això jo crec que és molt necessari
l’acord amb els propietaris, des d’Unió Mallorquina demanam
que es parli amb els propietaris, que es parli amb els propietaris,
no que es digui que es parla i després no es parla, no, no, parlar
amb els propietaris, que són els que fins ara han conservat
aquestes finques i ens permet i permet a aquest Govern declarar
parc natural les seves finques. A mi m’hagués agradat que la
consellera de Medi Ambient estigués present per poder dir-li
aquestes coses, però ha tengut coses més importants i ho
entenc.

Pens que és molt important parlar amb els propietaris i
sobretot després del temporal que fa una sèrie de mesos va
afectar aquesta zona, em preocupen les conseqüències
d’aquesta manca de diàleg, Déu faci que no passi res. Sra.
Consellera, senyors del Govern, companys seus, li facin arribar,
crec que s’han de prendre accions a la zona del Parc de Llevant
el més aviat possible, crec que s’han de retirar els pins, crec que
no s’ha d’arribar a l’estiu a la zona del Parc de Llevant amb els
pins enterra i que si el Govern no ho pot fer sol, com va
manifestar als mitjans de comunicació, que ho demani als altres,
nosaltres estam disposats a colAlaborar-hi. Crec que s’ha de
parlar amb els ajuntaments, el Parc de Llevant quan només era
un projecte es va dir que tots els ajuntaments hi podrien
participar, l’Ajuntament de Sant Llorenç, amb 9 grups distints,
deu ser dels ajuntaments d’Espanya que té més grups, va
decidir per unanimitat no estar dins el Parc i aquest Govern va
decidir que hi estigués. 

Comissió balear de Medi Ambient, aquest Govern que
declara aquella zona com a parc dins el decret que aprova el
PORN diu que les línies seran soterrades, però quan necessita
ampliar un dels polígons industrials i necessita que la línia
d’alta tensió que travessa el parc i passi per allà, encara que hi
hagi el vot en contra dels batles dels dos municipis afectats,
Capdepera i Artà i la Comissió balear de Medi Ambient rebutja
la línia d’alta tensió i exigeix que sigui soterrada, el Govern
decideix que pot ser alta tensió. Crec que és molt necessari
intentar convèncer els batles, que són els que donen suport a
aquesta iniciativa.

El segon punt important de la postura d’Unió Mallorquina
és que volem, vàrem demanar que es fessin servir instruments,
lleis autonòmiques i no la Llei de flora i fauna que és una llei
estatal i pensàvem que teníem un compromís del PSOE i
pensàvem que teníem un compromís del Govern, perquè jo vull
recordar que en el Diari de Sessions de 27 de març, un diputat
present en aquesta cambra representant del PSOE va dir, “com
tots vostès saben tenim un compromís i el Govern també té un
compromís concret davant aquesta mateixa cambra de no
declarar cap parc natural abans de desenvolupar a nivell

autonòmic la Llei de conservació d’espais naturals de flora i
fauna silvestre”.

Tercer punt de la postura d’Unió Mallorquina, nosaltres
pensam que inicialment els parcs s’han de declarar en base a les
finques públiques i anar convencent els propietaris en la bona
gestió d’aquells parcs naturals, perquè els propietaris que hi ha
al voltant que ja tenen els seus terrenys protegits perquè són
ANEI al costat de les finques d’Aubarca i Es Verger, s’afegeixin
mitjançant conveni, però es va decidir declarar un parc que no
només inclou els ANEI, sinó que inclou molt més i això té
conseqüències i té conseqüències molt important per als
ciutadans, conseqüències que en el Decret del PORN no es diu
que passen, però realment passen. En el decret en els seus
articles 47 i 57 es diu: a determinades zones i en determinades
condicions en el parc es podrà construir i això no és veritat i els
ciutadans que presentin llicències per construir a determinades
zones del parc es trobaran que no poden construir, perquè les
Directrius d’Ordenació del Territori a l’article 19 equiparen els
espais naturals als ANEI d’alt nivell de protecció i per tant, la
matriu del sòl rústic de les Directrius prohibeix qualsevol tipus
de nova construcció, habitatge unifamiliar a zones del parc, és
a dir, allà on fins ara es podia construir, ara no es podrà
construir. Jo crec que es pot fer, però s’ha d’explicar als
ciutadans perquè ho sàpiguen.

Encara partint de la prevalença de matèria ambiental sobre
l’ordenació del territori i l’urbanisme, això no ens pot portar a
vulnerar la jerarquia normativa i per tant, un PORN que és un
decret no pot mai vulnerar, ni modificar el que diu la Llei
d’Ordenació del Territori...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Nadal, vagi acabant per favor. 

EL SR. NADAL I BUADES:

Sí, Sr. President acab. Es tracta aquesta declaració de parc
d’una decisió d’ordenació del territori, perquè si hagués afectat
només a una zona, una zona humida, hagués estat una
declaració d’acord amb la llei, però aquí el que s’ha pretès és
ampliar un ample abast, que la norma arribés a un ample abast
i això és ordenació del territori i no protecció de la natura.

Jo vull recordar la sentència del Tribunal Constitucional que
dictar en el tema de costes i que diu: per a que el
condicionament legítim no es transformi en usurpació ilAlegítima
és indispensable, tot i això, que l’exercici d’aquestes altres
competències es mantengui dins els seus límits propis, sense
emprar-les per procedir baix la seva cobertura a l’ordenació del
territori i va derogar la Llei de costes perquè amb l’excusa de la
protecció del medi ambient, feia ordenació del territori i
l’ordenació del territori l’han de fer els ajuntaments i l’han de fer
els consells i no l’ha de fer el Govern. 

Senyores i senyors diputats, UM, dit tot això, pensa que
aquesta proposició no de llei que ha presentat el Partit Popular
només té per objecte desestabilitzar aquest Govern...
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(aldarull a la sala)

Encara que nosaltres, Unió Mallorquina, votés aquesta
proposició no de llei no passaria res, perquè qui era competent
era el Govern i ja ho ha declarat i això ja està publicat en el
BOIB. Nosaltres hem dit allà on ho havíem de dir quina era la
nostra postura, nosaltres hem dit quina era la nostra decisió,
tanmateix l’equilibri, la centralitat requereix grans esforços, no
és fàcil estar al centre, no és fàcil estar centrat, però nosaltres
que és el que volen els ciutadans i per això nosaltres seguirem
centrats i no donarem suport a aquesta proposició no de llei del
Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal en nom d’Unió Mallorquina Grup
Mixt. Té la paraula el Sr. Ramon en nom d’Esquerra Unida i
Ecologista. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Evidentment des del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista per dir que no
donarem suport, que votarem en contra d’aquesta proposició,
que confiàvem que s’hagués retirat i no fes falta debatre perquè
una vegada que ja tenim un parc a la Serra de Llevant, en vigor
i publicat no té sentit instar el Govern que sigui de tal o de qual
manera. Per tant, el més lògic hauria estat que es retirés i que no
fes falta debatre aquesta proposició de llei que avui en dia té
molt poc sentit.

Però bé, ja que som aquí dir algunes coses sobre el tema de
protecció d’espais naturals, celebrar que estigui ja aprovat
aquesta declaració del Parc de la Serra de Llevant, com també
la de Cala d’Hort a Eivissa i com també que tenguem una llei
autonòmica per primera vegada que protegeix les Salines
d’Eivissa i Formentera i demanar que es segueixi amb la
protecció d’espais naturals, que encara ni ha algun que mereix
el mateix grau de protecció i que avui encara no el té.

Jo voldria començar amb una cosa que havia començat la
portaveu del Grup Parlamentari Popular, jo li agraesc que ho
hagi dit així de clar. El PP defensa un altre model completament
diferent a aquest que planteja el pacte. Sí jo crec que això és
evident i en temes territorials i de protecció del medi ambient és
especialment evident, però m’agrada que es facin aquests
reconeixements quan hi ha aquestes teories que avui en dia la
política té un sol model, el final de les ideologies i totes
aquestes coses, bé idò està bé. Els ciutadans crec que ja ho
tenien ben clar, ells tenien un altre model, un altre model de la
permissibilitat absoluta i la no protecció dels espais territorials
i per això és necessari que hi hagi aquest Govern del pacte de
progrés que va protegint espais naturals de les nostres Illes i va
reduint el grau de pressió urbanística sobre aquests espais.

S’han dit algunes coses que no són massa justes i s’haurien
de contestar. Diu que el pacte provoca l’enfrontament perquè
diversos colAlectius no hi estan d’acord. Bé, jo crec que una

mica més just seria que tal vegada l’enfrontament el provoquen,
ajuden o colAlaboren els representants del Partit Popular, que
alguna cosa crec jo tengueren a veure amb aquesta d’espècia
d’assalt que es va produir a l’Ajuntament de Son Servera en
primer lloc i després a l’Ajuntament de Sant Josep quan es va
parlar del PORN de Cala d’Hort i que no volien deixar parlar els
representants del pacte, això són uns tipus de moviments i
enfrontaments que encara que no directament, indirectament
provocat pel Grup Parlamentari Popular o del Partit Popular i sí
que són realment important.

Quant a la divisió, clar vostès obliden, ara hi ha hagut una
quantitat considerable de propietaris que fan una reclamació, és
molt legítim que ho facin i que protestin, vostès obliden les
grans manifestacions que varen tenir en contra de la política
territorial que varen fer vostès. Aquesta divisió hi és en la
societat, hi és, hi ha qui vol que no es protegeixi perquè vol
tenir drets urbanístics sobre el seu territori i nosaltres pensam
que hi ha una gran majoria de la població que vol que es
protegeixi el territori i que aquest Govern ha d’estar amb
aquesta gran majoria de la població, amb diàleg amb els
propietaris, efectivament pensam que s’ha fet un esforç
important, més important del que s’ha fet fins ara en cap altre
moment, així i tot nosaltres animam el Govern que segueixi per
la via del diàleg i sempre que sigui possible arribar a acords
amb els propietaris afectats, la funció principal d’un Govern és
governar, al final ha de decidir i ha de decidir en base dels
interessos generals. Vostès, la Sra. Salom ha dit aquí, que
vostès creuen en la propietat privada, vostès la respecten,
d’això no en tenim el més mínim dubte, tenim dubtes de si
realment vostès creuen en l’interès general o en la protecció del
territori, seria bo que respectant tots els drets dels particulars
es fes un major esforç, que el fessin vostès també en la
protecció del territori, la qual cosa fins ara no es pot dir que
s’hagin lluït massa.

Després d’alguna argumentació, pensam que falsa, aquests
espais s’han protegit perquè els seus propietaris han tractat
amorosament aquestes terres i les han guardat, idò per això no
se’ls crea el més mínim problema a aquests propietaris, és més
tendran ajudes per seguir fent això, l’únic problema que poden
tenir és que no vulguin seguir conservant aquest territori,
vivint del sector primar i que vulguin fer negocis urbanístics,
això estarà reduït o prohibit, com està reduït a altres indrets, o
és que vostès no han retallat mai cap dret particular si
consideram drets les expectatives de fer negocis urbanístics?
Evidentment i en aquest espai protegit ja les limitacions
urbanístiques eren molt importants i en canvi no hi havia cap
tipus d’ajuda cap als propietaris. Ara les limitacions
urbanístiques segueixen, s’han augmentat en alguns casos,
però també hi haurà ajudes cap els propietaris.

Coses tan curioses com dir, que se’ls diu fins i tot com han
de fer els tancaments, com si això no ho diguessin infinitat de
planejaments municipals per a sòls rústics, encara que no
siguin espais protegits, com si això fos una novetat, una cosa
molt rara. El tancament de les finques està regulat en les normes
urbanístiques de molts diversos municipis, però a vostès els
interessa confondre aquí i embolicar una mica aquestes coses.
Home afirmacions com les que han fet com per exemple que el
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President Antich no és de fiar, tenguin en compte els
presidents que hi ha hagut en aquesta comunitat procedents
del seu grup parlamentari, pens que simplement sobrava
aquesta expressió, no és de massa bon gust, però és cosa seva,
si vostès creuen que no és de fiar és cosa seva, vostès
mateixos.

Home després alAlusions que el PORN de Cala d’Hort
beneficia a determinades persones, amigues del pacte.
Convendria que diguessin noms, no com el que fan
habitualment, insinuar i llavors utilitzen aquest diari que solen
citar habitualment perquè posin els noms i normalment després
ha de rectificar perquè les mentides s’han de rectificar, però ja
han creat la confusió. Idò bé, si tenen coneixement d’aquestes
coses ho han de dir i han de donar noms, en qualsevol cas el
que és una veritat incontestable és que el Parc de Cala d’Hort
segueix bàsicament la línia definida per la LEN que varen fer
vostès i això no s’ha modificat per beneficiar a ningú. Per tant,
no facin insinuacions malicioses, contin la veritat i això s’ha fet
amb criteris de protecció del medi ambient i a partir de
delimitacions que varen fer vostès mateixos, en la pròpia LEN
i això no s’ha modificat per afavorir a ningú, no senyors, això
no s’ha modificat.

I bé, ja ho ha dit algun altre portaveu, aquí només han de ser
finques privades, per cert han de ser finques privades, després
es compren que passen a ser públiques les finques d’Aubarca
i Es Verger tampoc hi estan d’acord? Tampoc no hi estan
d’acord, bé si no hi ha finques públiques no se com vol que ho
siguin, bé han de ser públiques i privades, sobre les públiques
es farà una gestió directe sobre les privades, evidentment es
donaran orientacions i criteris i s’establiran limitacions com
s’estableixen a molts d’altres llocs, però vostès no volen ni una
cosa ni l’altra. Per cert, Aubarca i Es Verger es va comprar
massa car, ja m’agradaria que fessin vostès alguna compra,
perquè totes les que han fet vostès, des d’un lloc o d’un altre
han estat molt més cares.

I bé, com ja dit el portaveu del Grup Mixt, la Llei de ses
Salines va venir aquí fa molts pocs dies, vostès no hi estaven
d’acord, saben quants metres quadrats de sòl públic hi ha a
l’illa d’Eivissa dins el Parc de ses Salines, excepte el domini
públic marítim- terrestre? Idò 0, ni un metre quadrat de terreny
públic a l’illa d’Eivissa, a Formentera sí, hi ha la finca de Ca’n
Marroig, és l’únic. Per tant, siguin seriosos i siguin una mica
responsables, hem de protegir el territori, hem de salvar els
drets legítims dels propietaris, però sobretot hem de defensar
els interessos de la colAlectivitat i per tant, des del nostre grup
ja he dit que votarem en contra d’aquesta proposició, celebrar
que avui sigui un fet la declaració d’aquest parc i animar a
seguir treballant per a la protecció del territori i del medi
ambient de les nostres Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista. La Sra. Vadell en nom del PSM-Entesa Nacionalista
té la paraula. 

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Popular presenta una proposició no de llei, basada
únicament i així ho justifiquen a l’exposició de motius en
l’oposició dels propietaris de les finques afectades a la
declaració de parc, no hi ha cap referència, motiu tècnic o
jurídic que acompanyi la seva proposta, ni cap argument de
conveniència mediambiental que justifiqui l’exclusió d’aquestes
finques privades dels límits del Parc de Llevant. 

És natural que això sigui així, perquè els parlamentaris de
dretes saben que hi ha legislació suficient que empara aquesta
decisió presa pel Govern, des de la Constitució espanyola
article 45, seguint el tractat europeu, article 130.r), la directiva
92/43 de la Comunitat Econòmica Europea, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals, de la fauna i de la flora
silvestre i de la Llei 4/1984, de 27 de març de conservació dels
espais naturals, flora i fauna silvestres que en el seu article 4.2
diu: las administraciones públicas en el ámbito de sus
competencias velaran por el mantenimiento y conservación de
los recursos naturales existentes en todo el territorio
nacional, con independencia de su titularidad o régimen
jurídico, antendiendo a su ordenado aprovechamiento y a la
restauración de sus recursos renovables. 

Aquesta llei no fa en cap moment referència a la titularitat
del territori en el moment de la seva declaració d’espais naturals
protegits. Els criteris fonamentals en què es basa aquesta llei,
ja siguin àrees o elements naturals o d’interès singular des del
punt de vista científic, cultura, educatiu, paisatgístic, estètic i
recreatiu, criteris que ben segur són els que seguiren per la
declaració d’altres parcs com el de Mondragó, s’Albufera des
Grau o s’Albufera o s’Albufereta, la portaveu del PP ara fa un
momentet que ha dit que els criteris que seguien eren totalment
diferents, que els seguien un altre model, però jo els volia
recordar que l’any 1988 varen declarar parc natural s’Albufera
de Mallorca amb un 20% de propietat privada en el moment de
la seva declaració. 1992, declaració del Parc Natural de
Mondragó, un 88% dels terrenys de propietat privada. 1995,
declaració del Parc de l’Albufera de’s Grau i Cap de Favàritx
amb el 98% dels terrenys de propietat privada. 1998, inici dels
tràmits per declarar parc natural s’Albufereta amb un 100% de
propietat privada i ja hi ha hagut altres portaveus que han
esmentat el tema de Ses Salines, del qual no fa falta seguir
parlant.

A vegades va bé refrescar la memòria i si em permeten el
recordaré que els anys 88,92, 95 i 98 qui governava era el Partit
Popular, per tant, aquesta proposta que presenten no té cap
base, ni interès mediambiental i sols obeeix a una oportunitat
política. Més encara si miram cap a la península, quants parcs
naturals sota la responsabilitat del Ministre de Medi Ambient
tenen un alt percentatge de propietat privada? Li ho demanin al
Sr. Matas i els contestarà supòs. A vegades és complicat
mantenir una actitud coherent i en aquest cas el Partit Popular
no actua en coherència amb allò que ells mateixos defensaren
i dugueren a terme en altres circumstàncies i ara ho exigeixen als
responsables actuals amb la intenció de manipular l’opinió
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pública mitjançant contarelles i falsedats que s’han dit sobre el
parc natural, d’això s’han omplert pàgines i pàgines de diaris.

Senyors del grup de dretes, no donarem suport a la
proposició no de llei, els límits d’un parc no s’han de marcar
segons la propietat, sinó segons els valors naturals,
mediambientals i unitaris de tota la zona i aplicar les mesures i
ajuts necessaris per a l’explotació i aprofitament dels recursos
generats dels usos tradicionals del territori. El Govern haurà
d’invertir els doblers que siguin necessaris per conservar el
p atrimoni natural, agrícola i patrimonial de les finques per
mantenir l’activitat de les persones que hi treballen i la
declaració de parc natural crec que és un bon camí per
aconseguir aquest objectiu. El Govern ja ha començat a
emprendre aquestes mesures i podem dir que dia 21 de
desembre de 2001 el Consell de Govern va fer un acord sobre
mesures de promoció de les activitats econòmiques de les
infraestructures i teixits socilaborals dels territoris situats dins
els límits dels parcs i reserves de les Illes Balears, és un acord
del Consell de Govern que dóna un plus a totes aquelles ajudes
que totes les conselleries donaran en qüestió d’ajudes i
recursos per a la restauració de patrimoni i activitats
econòmiques que es desenvolupin dins els parcs. Això vol dir
que els municipis inclosos dins un parc tendran molt més
ajudes que els que estiguin fora de la frontera del parc.

Crec que senyors del Partit Popular haurien de recordar el
que han fet i ser coherents amb vostès mateixos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. La Sra. Amer en nom del Grup Socialista té la
paraula. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Popular ens presenta encara avui aquesta
proposició no de llei perquè el parc de la península de Llevant,
ja parc, es faci només a les finques públiques i a les privades
conveniades, dic encara avui, quan ja saben tots vostès de
l’aprovació en el novembre de l’any passat de parc natural, sí
és ben veritat m’indica la Sra. Salom que l’havia presentada un
dia abans.

En la seva exposició de motius ens recorda moments de
crispació i protestes i des del Grup Parlamentari Socialista
volem manifestar la voluntat de diàleg i consens, perquè
asserenat una mica aquest tema podem dir clarament que a les
nostres Illes cada vegada més hi ha una conscienciació
ciutadana per aquests temes mediambientals que demana la
conservació i també una gestió efectiva. Jo vull recordar aquí
les imatges que teníem dels propietaris de les finques privades
de Mondragó, Parc de Mondragó l’any 1992 i parlen que és la
primera vegada que parlen amb la Conselleria de Medi Ambient
per parlar de la gestió del Parc de Mondragó, però també són
moltes, jo ara no tenc cap imatge a dossiers de premsa de la

imatge, recordarem del President Francesc Antich asseguts amb
molts dels que avui seuen aquí, com a públic que han vengut
interessat per conèixer de prop les opinions dels diferents
grups en aquests temes, però són moltes les vegades que hem
pogut veure asseguts amb el President i molts de representants
que tenim avui als parcs. També hem vist i ho hem de recordar
i insistir amb aquest diàleg i les converses que s’han tengut i
amb els acords amb els diferents ajuntaments, amb els
representants municipals.

Quan vostès, senyores i senyors del Grup Parlamentari
Popular, parlen de signatures i manifestacions, nosaltres, per
tant, parlam d’aquesta necessitat d’arribar a acords amb la
població més directament afectada d’aquestes zones.
Residents, propietaris, expressaren els principals problemes que
tenia aquesta zona del llevant mallorquí: foc, erosió, pèrdua
d’activitats tradicionals, massificació, platges..., són els
resultats d’una enquesta realitzada l’estiu de l’any 2000, on
destacàvem que la demanda d’aquesta gent, residents o
propietaris, és una major implicació del Govern amb normatives
i actuacions concretes i també en temes de conscienciació;
m’estic referint als resultats d’aquesta enquesta feta en el Parc
de Llevant el juliol, setembre del 2000. Encara llavors no estava
declarat.

Un altíssim percentatge, llavors, un 91%, coneixia les
possibilitats d’aquesta protecció, i davant la pregunta clau,
resulta que un 62,2% de la gent està, estava llavors a favor de
la declaració del parc natural, davant tan sols d’un 21%.

Des del Grup Parlamentari Socialista vull insistir en allò que
en tantes hem manifestat: no té sentit crear parcs naturals en
finques només públiques, perquè la protecció d’una zona no es
pot guiar tan sols pel criteri de propietat. Recordem, Sra. Salom,
Sra. Portaveu del Grup Parlamentari Popular, que el Partit
Popular va declarar per decret quat re parcs naturals a les Illes,
hi ha fet esment la portaveu del PSM-Entesa Nacionalista, la
Sra. Vadell: Mondragó, s’Albufera des Grau, s’Albufera de
Mallorca o sa Dragonera, que era l’únic que era tot propietat del
Consell de Mallorca, però també ha fet menció de parcs
nacionals, que jo n’hi puc anomenar qualcun, gestionats per
l’actual ministre de Medi Ambient del Govern espanyol: Caldera
de Taburiente, Cabañeros, Doñana, Ordesa..., amb propietats
privades d’un 90, d’un 74%, d’un 35%, i un 6%, per posar
exemples.

Tot i recordar també la normativa europea i espanyola, que
també s’hi ha fet menció. Hem de recordar l’article 45 de la
Constitució espanyola, el Tractat europeu, directives europees
o la mateixa llei espanyola 4/89, que no mencionarem més
perquè ja s’hi ha fet menció per part dels portaveus que m’han
precedit. 

Per tant insistirem, vull insistir des del Grup Parlamentaris
Socialista, en la necessitat de preservar i conservar
independentment de la seva titularitat, i l’obligació dels poders
públics d’establir mecanismes d’ajudes per assegurar la seva
conservació.
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No vull acabar sense referir-me a l’informe econòmic i social
de les Illes Balears, l’informe publicat l’any 2000 per Sa Nostra;
hi ha una frase que diu: “Es va fer evident -referit a l’any 2000-
que es troben grans dificultats a l’hora d’engegar polítiques  i
iniciatives agosarades que, si bé en primera instància topen
amb els interessos econòmics de determinats sectors, a llarg
termini poden millorar la qualitat de vida de tots”. Això és
l’informe econòmic i social de Sa Nostra de l’any 2000. També
en aquest mateix informe es fa una valoració a través d’aquesta
enquesta de serveis turístics que realitza la Universitat de les
Illes Balears; el Sr. Bardolet diu respecte a les queixes i els
suggeriments: “La qualitat mediambiental, que comprèn temes
com l’excés de turisme, l’excés de construcció o la falta de
tipisme, diu que aquests problemes de qualitat ambiental es
varen situar en segon lloc l’any 2000". En comparació a l’any 90
ocupava el sisè lloc. Mencionava el Sr. Bardolet que és l’única
queixa que va augmentar durant aquest període de la dècada
dels 90.

Per tant, com veuen amb les paraules que he pogut
mencionar i la referència a les explicacions i als portaveus també
que m’han precedit , Sra. Salom, des del Grup Parlamentari
Socialista no donarem suport a aquesta proposició no de llei, a
aquesta proposta d’acord que ens fa en relació a la península,
al parc natural de la península de Llevant.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer, en nom del Grup Socialista. Sra.
Salom, si vol intervenir...

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, des del Grup Popular vull lamentar que, en un debat
com aquest, el president del Govern no hi ha assistit ni un sol
minut, i la consellera responsable del fet que s’hagi fet parc a la
Serra de Llevant dins terreny públic i dins terreny privat tampoc
avui no és aquí, en aquest plenari. Jo crec que això demostra
una falta de respecte dels polítics del pacte de govern cap a una
part important de la societat que ha manifestat en reiterades
ocasions que considera que se l’ha agreujada i que aquí ni tan
sols han volgut assistir a escoltar aquest debat.

He de dir que hi ha responsables d’Esquerra Unida que ens
diuen que durant molts d’anys el PP no ha fet res en matèria
d’ordenació del territori; els he de dir que vostès no han fet res,
perquè vostès no governaven en anteriors legislatures. Qui ha
fet durant 14, 15 i 16 anys coses en matèria d’ordenació, i quasi
tota la legislació que avui hi ha aquí en matèria d’ordenació del
territori i de protecció del territori, encara que no els agradi és
el Partit Popular. Vostès, encara, des d’Esquerra Unida, poques
iniciatives han tengut en aquesta matèria, i les que han tengut,
com en això dels parcs, són errònies i equivocades.

He de dir al Sr. Buades, el responsable, en aquest cas, aquí
d’Els Verds, que ens deia a nosaltres que ens hauríem de
preocupar més perquè els particulars tenguessin representació

dins els òrgans que han de dirigir els parcs, li he de dir que
vostè pareix que ens vol prendre el pèl, perquè a l’avantprojecte
que té la seva consellera, la Sra. Rosselló, respecte a la Llei de
biodiversitat, que un dia la treu, un dia l’amaga perquè no hi ha
consens dins l’equip de govern, aquí els propietaris dins els
parcs representació zero, representació zero, Sr. Buades. No ens
digui a nosaltres el que hem de fer, nosaltres intentam,
precisament amb iniciatives com les d’avui, defensar allò que
nosaltres creim.

Unió Mallorquina. Unió Mallorquina. És complicat,
l’assumpte d’avui. El Sr. Borràs deia no fa massa temps pels
diaris que el Parc de Llevant no s’havia consensuat entre els
partits del pacte i que això no havia anat, aquest debat, al
Parlament. Resulta que vostè, pel mes de juny de l’any 2000, en
un debat que hi va haver ja aquí respecte al fet que els parcs es
fessin dins finques només públiques, vostès anuncien en el
plenari, fa quasi dos anys, que estarien d’acord en el fet que els
particulars poguessin fer convenis per incorporar-se als parcs.
Arrel d’això, que nosaltres pensam el mateix, posam en marxa
aquesta iniciativa i la duim al ple del Consell de Mallorca, una
iniciativa que venia arrel d’unes declaracions seves, Sr. Nadal.
Nosaltres no duim això per desestabilitzar ningú, sinó que ho
duim perquè creim i pensam que en aquest cas entre vostès i
nosaltres en certs aspectes pensam de la mateixa manera, però
no per desestabilitzar. 

Tenc per mi que per desestabilitzar es basten ben bé vostès
tot sols, perquè vostè avui amb el discurs que ha fet aquí és un
provocador; provoca els seus companys de pacte dient-los tota
una sèrie de coses que els ha deixat blaus a més d’un, i després
resulta que a l’hora de votar tornen enrere i voten amb ells.
Vostès són els que volen i els que intenten desestabilitzar.

El discurs ha estat molt bé, i en moltes coses hem coincidit
però, com sempre, a l’hora de votar, que és com els polítics han
de demostrar les coses, en el que pensam i en el que creim,
sempre la passeta enrere, sempre tornen enrere, vostès. I no ens
serveix, al Partit Popular, no ens serveis que vostè digui: “És
que nosaltres no formam part del Govern de les Illes Balears.
Nosaltres no vàrem voler participar en el Consell de Govern”.
Bé, i qui ha fet president el Sr. Antich?, nosaltres?, o vostès
amb el seu vot? Són vostès els responsables que aquest
govern hagi aprovat el que ha aprovat. Sí senyor!, vostès han
firmat un paper, han firmat un pacte, i sabran amb allò a què
s’han compromès i amb allò a què no s’han compromès, però el
que no és possible, Sr. Nadal, és voler fer aquí un discurs de
centre, moderat, però després, com sempre, votar amb
l’esquerra. Això no va lligat, una cosa amb l’altra. Discurs de
centre, vot d’esquerres; això no va lligat, no lliga, no va en
consonància.

I vostès, quan ens diuen que no volen formar part o que no
formen part del Govern i que vostès es desentenen del fet que
s’hagi fet parc a la zona de Llevant en el que són les finques
privades, vostè pareix que se’n vol desentendre, d’això, que no
en són responsable. Pareix en aquest cas vostè en Ponç Pilat,
se’n renten les mans, “nosaltres no en tenim cap culpa, els
culpables són els altres”. I qui en té la culpa que, en el govern,
hi siguin aquests altres? Vostès, vostès que en un moment
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determinat els varen..., i dia a dia els estan donant suport. Sí, sí,
vostès són responsables que hi hagi ecotaxa, vostès són
responsables que avui el Parc de Llevant afecti les finques
públiques i les finques privades, i són tan responsables vostès
com el Sr. Grosske, com la Sra. Rosselló, és igual, és igual.

Sr. President, senyores i senyors diputats, nosaltres ens
reafirmam en creure que és un error que el Parc de Llevant afecti
les finques privades d’una manera obligatòria, per imposició.
Pensam que seria molt millor avui tornar enrere, que el Parc de
Llevant només afectàs les finques públiques, i els particulars
que de manera voluntària vulguin firmar convenis de
colAlaboració per incorporar-se, que així ho facin, des de la
llibertat i el respecte, i avui aquí hi ha una majoria que pensa
això, però a l’hora de votar no es reflectirà en aquest plenari
d’avui, i això és d’esquizofrènia, Sra. Munar.

Gràcies. 

(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Nadal, per què em demana la paraula?

EL SR. NADAL I BUADES:

Per contradiccions, perquè m’he sentit directament alAludit,
personalment, personalment. 

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Nadal, no li puc donar la paraula per contradiccions
perquè hi ha un torn de contradiccions, segons vàrem aprovar
a la Junta de Portaveus. No ha estat directament alAludit...

Sra. Munar... 

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, però jo sí que... 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Munar, Sra. Munar... Sra. Munar, per què em demana la
paraula?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Perquè he estat alAludida, amb el meu nom en particular, Sra.
Munar, per la Sra. Salom. 

EL SR. PRESIDENT:

Li don la paraula durant dos minuts.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyors del Partit Popular, és cert que
a Unió Mallorquina ens agradaria que el Parc de Llevant
s’hagués fet d’una altra manera. És cert que nosaltres no
haguéssim inclòs les finques privades si no hi hagués hagut un
acord amb els propietaris. Però han de tenir en compte que qui
governa és un altre govern, i aquest govern... No, no riguin,
senyors del Partit Popular, aquest govern ha fet el que ha fet
amb el Parc de Llevant per una llei estatal, una llei que vostès
podien haver canviat.

Per tant, enlloc..., no!, enlloc de demanar-ho en aquest
parlament, que no és competent en aquesta manera, haver
demanat als seus que governen a Madrid, que són del Partit
Popular, que no autoritzin parcs a finques privades, perquè el
govern aquest ha fet el Parc de Llevant amb una llei estatal del
seu partit, del Partit Popular. Són ells els que governen en
aquests moments.

Per tant, vostès demanen aquí que nosaltres votem en
contra d’una cosa que ha fet el Govern amb una llei de l’Estat
perquè saben perfectament que si l’haguessin hagut d’aprovar
aquí amb els nostres vots no l’haguessin aprovada. Per tant,
vostès són conscients, amb aquesta proposta, no de poder
canviar les coses, no del fet que si Unió Mallorquina vota a
favor seu i de la seva proposta deixarà d’existir el Parc de
Llevant tal com està en aquest moment. Vostès el que fan és
pura demagògia i el que volen és enredar els propietaris dient
que vostès ho farien d’una altra manera. Si vostès ho volien fer
d’una altra manera havien d’haver demanat al seu govern que
ara és a Madrid que modificàs aquesta llei, i que a la resta
d’Espanya no permeti un govern tant de dretes que es pugui fer
parc a les finques privades. Això és el que vostès havien de fer
i no donar la culpa a Unió Mallorquina d’un tema que vostès
són ben conscients que en són els únics responsables, i que la
votació avui aquí l’únic que pretén es dividir el pacte amb Unió
Mallorquina i no donar solucions als problemes que puguin
tenir els propietaris.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. 

(Remor de veus)

Procediríem a continuació... Sra. Salom, per què em demana
ara la paraula?

LA SRA. SALOM I COLL:

Perquè ha obert un nou torn i m’agradaria contestar-li. 

EL SR. PRESIDENT:

No ha obert un nou torn. 

(Continua la remor de veus)
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LA SRA. SALOM I COLL:

Ha obert un nou debat, Sr. President, que no té res a veure
amb moltes coses que he dit jo. 

EL SR. PRESIDENT:

Ha demanat un torn d’alAlusions, però estic disposat, Sra.
Salom, a donar-li un minut per tancar aquesta qüestió i procedir
a la votació.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Estic contenta que avui,
després de quasi dos anys i busques de legislatura, la Sra.
Munar no intervé mai i avui s’ha vist forçada, s’ha vist
obligada a haver d’intervenir perquè el que li ha dit el Partit
Popular supòs que no li ha agradat, perquè allò adient, Sra.
Munar, si vostè a ca seva, a la seva institució, manté un vot i
diu que pensa d’una determinada manera, vostè a 50 metres
vota una cosa i avui aquí en votarà una altra. El problema és
seu, no és nostre, eh?, Sra. Munar. El problema és seu.
L’esquizofrènia d’Unió Mallorquina és seva, no és nostra.

El Sr. Nadal, la seva intervenció, magnífica: “Pensam tots el
mateix. UM i PP pensam el mateix”, però a l’hora de votar UM
vota de distinta manera, i UM vol fer un discurs de centre i a
l’hora de votar vota amb l’esquerra, i aquí cadascú ha d’estar
en el seu lloc.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments i enrenou)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Procedirem a continuació a la
votació, si el renou i les taules encara suporten la “pataleta” del
Grup Popular. 

(Continua l’enrenou)

Sí, Sr. Pastor, aquest renou, a aquest em referia.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a votar.

Resultat de la votació: vots favorables, 27; vots en contra,
30. En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
3661, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a parc
de la Serra de Llevant.

Designació de membres del Consell Consultiu de les Illes
Balears.

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia la Presidència té
constància del fet que s’ha presentat un document firmat per
tots els grups parlamentaris de la Cambra per a la designació de
membres del Consell Consultiu de les Illes Balears. 

Demanaria als senyors portaveus si estan d’acord en el fet
que s’incorpori a l’ordre del dia. Hi estan d’acord?

Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Jo crec, Sr. President, si em dóna la paraula, que crec que
seria oportú i procedent que, abans de passar a votar aquest
document, rectificàs les declaracions que ha fet abans sobre
una “pataleta” d’aquest grup, que crec que són improcedents
per part d’un president d’aquesta cambra. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, vostè sap que he treballat molt perquè
s’aprovàs aquest document, però no cediré en una afirmació
que he fet perquè s’estava fent renou i colpejant les taules. Si
no volen que s’incorpori a l’ordre del dia, no s’incorporarà a
l’ordre del dia; es farà quan s’hagi de fer però no cediré per
aquesta qüestió perquè crec que és una qüestió de principis. O
sigui, jo m’he expressat com a president de la Cambra i vostè
sap perfectament l’interès que tenc en què s’aprovi aquest
document, no per a cap benefici propi sinó per al conjunt del
que hem de fer.

Per tant, demanaré per segona vegada si troben oportú el
que...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sr. President, no tenim cap inconvenient en el fet que
s’aprovi aquest document. Tot el contrari, també hem participat
d’aquesta feina i no tenim cap inconvenient. El que no ens
pareix oportú ni procedent -li demanàvem una disculpa- és que
vostè qualifiqui de “pataleta” aquest grup parlamentari, i quan
el renou es fa a l’altre costat no ho digui mai.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Jo, sense ànim d’entrar en cap tipus de
polèmica li he de dir que, igual que vostès tenen la facultat des
dels escons de fer tot el que els pareixi oportú, jo tenc la
facultat des de la Presidència també de fer-los els comentaris
que em pareixin oportuns...

(Continua l’enrenou)

...respecte a les actituds que mantenen tant a un costat com
a l’altre, i crec que estam creant un incident d’una cosa que no
té per què ser-ho.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No, és que té raó, té raó. És vergonyós, és vergonyós. 
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EL SR. PRESIDENT:

Està bé. Incorporam a l’ordre del dia el document? Sr.
Secretari segon, vol llegir l’esmentat document?

EL SR. SECRETARI SEGON:

Sí, gràcies, Sr. President.

“L’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 5/93, de 5 de juny, del
Consell Consultiu de les Illes Balears, estableix que aquest serà
integrat per set juristes amb més de 10 anys d’exercici
professional i que tenguin la condició política de ciutadans de
les Illes Balears. Així mateix l’apartat 2 de l’article 4 de
l’esmentada llei disposa que tres dels consellers seran elegits
pel Parlament, amb vot favorables de les 3/5 parts dels diputats.

Atès l’exposat, el Grup Parlamentari Popular, el Grup
Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista
i Grup Parlamentari Mixt proposen els senyors Miquel Coll
Carreras, Carmen Fernández González i Joan S. Oliver Ripoll per
a la seva elecció pel ple del Parlament i posterior nomenament
pel president de les Illes Balears.

Palma de Mallorca, 25 de febrer del 2002. Firmat: José María
González Ortea, Joan Bosco Gomila i Barber, Andreu Crespí i
Plaza, Miquel Ramon i Juan, Maria Antònia Munar i Riutort,
Santiago Ferrer i Costa i Joan Buades i Beltran”. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Secretari segon. S’aproven per
assentiment aquests noms com a membres del Consell
Consultiu nomenats pel Parlament en virtut del que disposa la
Llei 6/2000, que completa o que modifica la 5/93? 

En el termini previst aquesta cambra, segons preveu la
disposició transitòria primera de la Llei 6/2000, el Parlament
procedirà a informar la Presidència de les Illes Balears de les
persones votades per aquesta cambra perquè es procedeixi al
seu nomenament.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 3720/01, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a rebuig a la norma territorial
cautelar aprovada pel Consell de Govern de dia 3 d'agost del
2001.

Passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
proposició no de llei 3720, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a rebuig de la norma territorial cautelar
aprovada pel Consell de Govern de dia 3 d’agost de l’any 2001.
El Sr. Font, en nom del Grup Popular, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquest
ple d’avui és evident que molesta els membres de la majoria.
Després de retirar sis preguntes o set perquè els consellers no
hi eren i estaven degudament justificades, i després que el ple

de qualque manera el dugui aquella part d’allà i no vostès, que
duguin l’acció, fa que s’enfadin. Jo sabia que el Govern no
tenia ni capità, ni rumb, ni vaixell, però pas pensa que aqueixa
cambra també perdi el capità i el rumb, Sr. President, i deman,
com ha demanat el portaveu adjunt, un respecte total i absolut
per als membres d’aquesta part d’aquest parlament, que estam
elegits legítimament en aquesta cas i que, igualment que hem
pogut fer renou, també han fet renou a l’altre costat. Perquè
indigna fer feina des de l’oposició, lògicament és dura, però
que encara, a sobre, la gent te trepitgi, i jo li puc dir que a mi no
em trepitjarà, ni a mi ni al nostre grup.

Allò de la proposició que ara ve no és important, Sr.
President; la institució ha d’estar per damunt. S’ha de dir que
divendres feim festa tots. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò jo, Sr. Font, li anava a dir que s’ajusti a la qüestió.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

És que no em pot dir res més. Gràcies, Sr. President.

(Rialles)

Avui veim aquí una moció que molts de membres -segur- de
la majoria diran que aquesta moció està fora de temps, i jo els
dic que no està fora de temps. Nosaltres els direm que és una
norma territorial que vostès varen aprovar sense sentit, la que
varen fer; no en tenia cap, de sentit. Vostès, dia 26 de juliol, el
dia de Santa Aina, varen aprovar una norma territorial fruit,
només, de la gelosia que havia causat la norma territorial del
Consell Insular de Mallorca.

Senyors diputats i diputades, el Govern du dos anys i nou
mesos predicant de protecció, d’ordenació, i no són capaços de
definir un model segur per a aquesta terra. Prediquen que faran
modificacions de les DOT, i resulta que no les modifiquen
perquè no tenen els vots suficients per modificar les DOT.
Vostès, senyores i senyors de la majoria, han enganat els seus
socis de govern en tema d’ordenació del territori: una cosa és
el que fan i l’altra és la que diuen. Si no que ho demanin al Sr.
Buades; l’han enganat i per això està a fora. O si no que li
demanin al Sr. Jordi López, d’Els Verds; diu ell: “S’està acabant
el temps. No pintamos nada. Ya no queda tiempo para
desarrollar el programa que se pactó en el 99 ni para
intentar cambiar de rumbo. No va a ser posible cumplir con
los objetivos”. Paraules del Sr. Jordi López. Si no els basta per
veure tants de fracassos polítics que han tengut, les paraules
del Sr. Jordi López o els fets del Sr. Buades, que són clars, els
remet a les paraules del Sr. Grosske; sols apunta com a èxit
l’aprovació de l’ecotaxa i el reforç de les competències dels
consells insulars, ecotaxa que vostès estarien disposats fins i
tot a passar a l’1 de novembre perquè no hi creuen i estan
preocupats per un daltabaix aquest estiu. I diu: “El tercer punt
de l’acord -diu el Sr. Grosske- programàtic de govern signat
pels partits del pacte de progrés, que fa referència al nou model
territorial, revisió de les DOT i ampliació d’aquestes en cada
una de les illes a través dels plans territorial, res de res”, diu ell.
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Sr. Grosske, vostè mateix ho reconeix: ni per a pipes. Aquest és
l’exemple del que vostès i el Sr. Grosske en particular tant bé
saben fer: predicar molt i de feina poc.

Però no basten només les paraules del Sr. Grosske o del
coordinador també d’Els Verds, el Sr. Jordi López. La Sra.
Munar diu: “La moratòria del Govern és precipitada i respon a
un ‘jo més’. Ens preocupa aquesta precipitació i que no s’hagin
ni llegit la llei”; diu també la Sra. Munar: “La moratòria del
Govern castiga els més proteccionistes”; diu també que la
moratòria del Govern perjudica els mallorquins. 

Pot parèixer que una vegada que ha decaigut aquella
moratòria, aquella norma territorial cautelar, no tengui sentit dur
aquesta moció aquí. Idò en té més que mai, senyores i senyors
diputats del pacte. Jo crec que la seva inoperància no es pot
tapar fent normes territorials cautelars sense tenir clar el model.
El gran problema és que no hi ha un projecte clar per part
d’aquest govern, i que cada partit vol anar fent el seu raconet,
vol anar fent la seva. Vostès dicten normes territorials cautelars,
la d’agost, per exemple, sols per gelosia i segons l’estat d’ànim
en què es troben.

Diu aquí, una vegada dictada la norma i que veien que
s’havien passat un poc, diu: “El Govern cercarà una via jurídica
per evitar que la moratòria vagi al Parlament”. Sabien que
havien ficat la mà massa endins. Una altra diu: “El Govern
pretén aprovar les DOT abans que caduqui la norma territorial
cautelar”. Ni una cosa ni l’altra, ni ha vengut al Parlament per
ratificar-se ni s’han modificat les DOT però, en canvi, feim
durant molts de mesos d’estiu titulars de diaris. 

Només els he de dir que normes, que en principi quan es
presenten han de ser la solució, al final queden en res, normes
que fan que la gent no comprengui cap a on anam, que falta
projecte, normes que fan que es construeixi més que mai.
Senyors de la majoria, tots els partits i vostès passaran a la
història per moltes coses, i segurament que qualcuna de bona,
sense cap dubte, jo estic convençut d’això, però també
passaran a la història per ser les persones que durant el seu
mandat s’ha construït més que mai en aquestes illes, més que
mai. Vostès han fet una cosa que és molt dolenta, que és posar
por, ficar por a la gent. Això és perillosíssim.

No, ja pot dir, senyor... Em pot fer dir Jaume, Jaume. Ahir al
coordinador del GOB el traïa el seu pensament. Deia que això
era el govern que havia fet més per la protecció, però que
resultava que també era el que havia construït més. Idò els
senyors dels GOB van malament com vostès. La gent
construeix més quan l’ofegues. Quan és que un més
esperoneja?, quan l’ofeguen és quan esperoneja, o quan
s’ofega, i clar, la gent, quan l’ofeguen el que fa, lògicament, és
intentar salvar part del que li queda, i aquest salvar part,
desgraciadament, ha estat en aquesta terra construir més que
mai per molt que s’hagi volgut protegir, amb la qual cosa
nosaltres creim que això són normes que al final ensenya el
llautó de qui les fan i que no cerquen més que tenir contents els
seus entusiastes per, en veure’ls, els puguin dir: “Ho feis bé,
anau bé”, però sense mesurar que als sis mesos els hauran
deixat, i perdonin l’expressió, amb els calçons baixos.

Per això avui mantenc jo i aquest grup del Partit Popular
aquesta proposició no de llei. Ja està bé de voler enganar la
gent amb tanta xerrameca i amb falta de cohesió i de projecte. A
vostès, després de dos anys i dos mesos, no se’ls pot atribuir
cap mesura ni projecte important; sí molts de fulls de diaris
plenes de declaracions buides de contingut. Vostès són la
nada i el caos; la nada dit per vostès mateixos, aquí darrere,
per vostès mateixos; el caos per la gent que veu com vostès
actuen.

Deixin de donar lliçons i anar a processons. Reconeguin que
l’esforç del pacte i és serà massa esforç, és i serà massa esforç
per als ciutadans de Balears. No siguin tan orgullosos, canviar
és de savis. No vagin de llests pel món, com el Sr. Sampol, que
és increïble allò del vicepresident, que desestima l’ajuda dels
altres, va sobrat, ell, amb els seus vestits. Reconeguin que la
norma territorial cautelar del Govern, la seva norma territorial
cautelar no els agradava ni a vostès mateixos, i cit Unió
Mallorquina perquè aquí i avui digui el mateix que va dir sobre
aquesta norma territorial cautelar del Govern en els diaris i
mitjans de comunicació en el mes d’agost i en el mes de
setembre. S’ha acabat; s’ha acabat. Els molestarà, als senyors
d’Unió Mallorquina els molestarà, i a vostès, però a vostès ja
se’ls ha de fermar curt, duen massa mesos, massa anys
enganant la gent. I cit Unió Mallorquina, com he dit, perquè
aquí digui el mateix que va dir l’agost i el setembre.

Sr. Antich, vostè sap el respecte que a mi em mereix i que em
mereixerà però, Sr. Antich, els seus almuds, per molts que en
posi no faran barcella a finals de legislatura, perquè els seus
almuds, les seves idees al final són buides i quan de l’almud va
a la barcella el contingut li cau per enmig, és a dir, ni 7, ni 8, ni
9, ni 20, no faran barcella; vostès no creuen en res, sols creuen
en criticar els altres, en recordar els deu anys, els setze anys,
Madrid i el PP. I ja, després de dos anys i nou mesos, s’ha
acabat el temps.

Jo només els he de recordar que l’informe del Consell
Insular de Mallorca respecte de l’informe preceptiu que havien
de fer sobre la norma territorial de 3 d’agost, els posa madurs,
el Sr. De Lacy, diu clarament: “Ens trobam ara que el
manteniment i el respecte institucional, que es va iniciar abans
fins i tot d’aquesta atribució, en certa manera es veu
compromès, sobretot si tenim en compte que les modificacions
legislatives a les Directrius d’Ordenació del Territori que
s’avancen no requerien l’adopció de mesura cautelar
proposada”. És a dir, els posaven madurs fins i tot els seus
socis de govern. Jo els demanaria, si pot ser, que fossin
capaços, amb un acte d’intelAligència, amb un acte de demostrar
que vostès són humans, que veritablement podien voler fer una
norma però que veritablement es podien equivocar amb la
norma, com es va equivocar el Sr. Quetglas al consell insular,
com han dit els tribunals, amb la norma territorial primera que es
va fer, amb aquella moratòria, bé, jo supòs que el Sr. Quetglas
la feia amb tota la ilAlusió perquè no li tiràs a terra cap tribunal;
però vostès al final la seva norma, el seu orgull, la seva gelosia
de dia 26 de juliol cap al consell va fer que després hagin hagut
de desistir de tot.
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Me diran aquí avui que entenen que la norma del consell
agafa el que vostès volien dir a la seva norma, no ens
enganyem, els diaris estan escrits, vostès han fracassat i
aquesta norma avui s’ha de votar i vostès poden votar a favor
del Partit Popular, reconeixent, i jo estic disposat a retirar el
punt 2, reconeixent que s’havien equivocat, que no eren
vostès, que era el consell. No es pot estar predicant que el
consell ha de ser realment cada consell l’autèntic govern de
Mallorca, quan després, quan ens posam gelosos, no ens
importa res trepitjar el consell i que escaïnin el que vulguin, i
aquesta oposició no deixarà passar ni una vegada més tanta
demagògia com hem hagut de sofrir durant dos anys i nou
mesos.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, en nom del Grup Popular. Sr.
Nadal, en nom del Grup Mixt, Unió Mallorquina, té la paraula.

EL SR. NADAL I AGUIRRE:

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, aquesta proposició no de llei
que avui ens ha presentat no té sentit perquè el que Unió
Mallorquina o el que cada partit havia de pronunciar ja ho ha
pronunciat, ja s’ha pronunciat, ja ha dit el que havia de dir i on
s’havia de dir i el resultat, avui per avui, és que aquesta norma
territorial cautelar no existeix. Per tant, no té sentit expressar res,
ni a favor ni en contra d’una norma que ja no existeix. Per tant,
nosaltres no donarem suport a qualque cosa que pretén
pronunciar-se sobre qualque cosa que no existeix.

Jo vull des d’aquí, en nom d’Unió Mallorquina, felicitar el
Govern i el seu conseller per la sensibilitat que va tenir en
aquesta matèria, que va prendre la decisió, que nosaltres
trobam que era la més assenyada, de respectar les
competències dels consells insulars en matèria d’ordenació del
territori i permetre que siguin els consells els que duguin o
aprovin les normes cautelars que siguin adients.

Nosaltres votarem en contra de la moció, si és que no la
retira abans, i volem felicitar el conseller per la seva decisió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Segurament els cronistes
parlamentaris recordaran aquesta sessió i fins i tot valdrà la
pena estudiar-la, una sessió on el grup de l’oposició, que
representa quasi la meitat d’aquesta cambra, ens fa abans una
proposició no de llei perquè el Govern faci un parc d’una
determinada manera, així en futur, quan aquest parc existeix ja,

i ara hem de debatre i votar una proposició en la qual se’ns
demana derogar una norma que ja està derogada. Realment és
impressionant, com diria aquell, en dues paraules, no?
Impressionant que aquests 28 diputats, en lloc de fer propostes
que poguessin representar el sector social que els ha votat,
doncs es dediquin, per fer oposició, a perdre el temps demanant
que es deroguin coses que estan derogades o demanant que
determinades coses que ja estan fetes en el futur es facin d’una
altra manera.

El Sr. Font diu que no té sentit retirar-la i que no la retiren.
Jo crec que tal vegada no, que no tenia sentit, perquè després
els entrava a vostès una que deia rebutjar que no hi hagi
menorquins al Consell de Govern, qualque cosa així; també una
gran proposta de futur, una altra manera de fer política, veritat?
Bé, doncs, es veu que no, que no tenen alternatives, no saben
proposar altres coses, saben que això és un pacte plural, que té
diferències de criteris i bé, tracten d’explotar-les; bé, és lògic i
legítim. Ens agradaria més que fessin qualque proposta de tant
en tant, però pareix ser que això no està dins la seva capacitat.

I bé, parlant d’aquesta moratòria, d’aquesta situació
generada pel Govern del pacte de progrés, home, no sé, els
demanaria que fossin una mica més coherents, ara diu que es
construeix més que mai. I totes les amenaces de les catàstrofes
terribles que provocarien les diverses normes que han aprovat
des del Govern, des del Parlament o des dels consells, que
deixarien sense feina tot el sector de la construcció i d’altres
sectors, bé, això on queda? És a dir, o una cosa o l’altra. Miri,
Sr. Font, és evident que, per al nostre grup, s’hauria d’haver
produït una modificació en profunditat de les DOT, nosaltres
volíem això, se’n va fer una a principi de legislatura, una de
tipus menor, però que ha tengut la seva importància, i nosaltres
volíem aquesta modificació en profunditat, i per tant era lògic
que prèviament el Govern fes una moratòria que encara està
dins les seves competències per modificar les DOT, aquesta
moratòria. Però clar que vostès diguin que es passa per damunt
de les competències dels consells o no sé què; miri, els plans
territorials vostès les deixaren en mans del Govern de les Illes
Balears, vostès ho deixaren així, ha estat el govern del pacte
que ho ha transferit als consells insulars, ha estat això, o sigui,
qui demostra tenir un respecte per als consells insulars no són
vostès, sinó aquesta majoria. Tot i això, reconèixer-li que encara
que les moratòries que s’han fet des dels consells, diverses,
són positives, que la modificació de les DOT és positiva, he de
dir que el nostre grup volia la modificació en profunditat
d’aquestes DOT, per tant és una certa decepció, i esperam que
els efectes més importants d’aquesta revisió de les DOT es
puguin dur a terme a la llei de programació de llicències, el tema
de les quotes, i la llei autonòmica del sòl, juntament amb una
altra sèrie de mesures que han de venir pròximament a aquest
Parlament i que, si no és exactament de la forma que teníem
prevista, sí que podran donar un nou cos jurídic absolutament
diferent del que tenien vostès i que permetrà que el territori de
les nostres illes no estigui tan agredit com fins ara.

En fi, demanar-li que retirin això és de pura lògica, però si
vostès volen estar (...) amb l’esquizofrènia això ja no seguesc,
amb l’absurd complet, doncs endavant, mantenguin aquesta
cosa que no té cap sentit. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. En primer lloc, confiar en què no hi hagi tants nervis
com pronostica el Sr. Font, fins i tot per a la salut del Sr.
Huguet, que supòs que el Sr. Tòfol Huguet estigui més
tranquil, bàsicament perquè no hi hagi cap excés amb ningú, i
confiï, deman als grups que donen suport al Govern que no
estiguin tan enfadats com diu el Sr. Font, jo no ho he notat,
però en qualsevol cas que es cobri pel mateix que es diu, per al
respecte a aquesta institució i a la Cambra la tranquilAlitat que
jo crec que per una part de l’hemicicle no s’ha perdut en cap
moment, no ha estat la meva percepció.

També discrepar un poc cordialment amb els intervinents
anteriors respecte que la moratòria o que la intervenció tenia, la
proposició no de llei no tenia lloc, no tenia motiu; jo coincidesc
amb el Sr. Font que en part sí d’entrada, perquè és bo que el
Partit Popular cerqui les maneres de seguir expressant quin és
el seu parer de la política territorial que es va desenvolupant,
bàsicament és que no se’n faci, que es mantengui el que hi
havia i qualsevol iniciativa, qualsevol modificació que es
plantegi evidentment han de venir amb l’èmfasi i l’eufòria,
tantes vegades justificada, del Sr. Font, perquè hagi de quedar
clar que la darrera mesura que va prendre el Partit Popular,
després d’anunciar-la durant deu anys, és la darrera paraula en
matèria territorial i que qualsevol altra cosa és un disbarat. Jo
crec que per això existeix aquesta tribuna, perquè surti el Sr.
Font i ho digui; ens agradaria més que participàs del debat per
resoldre, per afrontar un canvi de model, tant a nivell dels plans
territorials com dels altres instruments, però bé, han quedat
instalAlats i atrinxerats darrera les DOT del mes d’abril, doncs
allà hi estiguin i és normal que aprofitin aquesta tribuna per dir-
ho.

Però en un altre sentit també hem de defensar que la norma
cautelar el seu esperit segueix viu, ha decaigut la norma
pròpiament dita, certament, però ha decaigut perquè s’ha
substituïda per dues mesures que per a nosaltres són molt
importants, les grans novetats que incorporaven era uns certs
numerus clausus dins el sòl rústic, probablement no la fórmula
més reeixida però una fórmula d’aturar dins el sòl rústic, i
aquesta filosofia és la que s’ha incorporat al pla territorial o a la
norma territorial de l’illa de Mallorca, que no havia contemplat
el sòl rústic dins les seves definicions i, per tant, amb el
compromís explícit, des del moment de la norma territorial
cautelar, que el Pla territorial de l’illa de Mallorca afrontarà, amb
un sentit proteccionista, amb un sentit de foment de
l’agricultura, de no fomentar l’ús residencial del sòl rústic, en
aquesta línia hi aprofundirà el pla territorial. Nosaltres
consideram que és un missatge de profunditat que s’ha produït
després, efectivament, de la norma territorial cautelar de Santa
Aina.

Per altra banda, l’altre element important, de gran
profunditat, les quotes, la ralentització a través de quotes, a
través d’establir uns numerus clausus de llicències, tot i que no
s’ha mantenguda dins la norma territorial cautelar s’ha
aconseguit un gran pacte territorial, exclòs d’aquest moment el
Partit Popular, perquè aquest tema es regulàs mitjançant una
llei. Nosaltres ho trobam un avanç molt important; molt
important perquè també participam d’una de les crítiques,
queixes que feia el Sr. Font, l’important no són les normes
territorials cautelars, l’important és el model i és aportar
seguretat al model; nosaltres creim que, certament, després
d’una sèrie de mesures que s’han pres, l’important és
estabilitzar el model, tant de bo que ho poguéssim fer amb
consens, jo crec que és impossible perquè el posicionament del
Partit Popular en matèria territorial està tan a anys llum de la
nostra manera d’entendre encara com s’hagi d’afrontar el futur
de l’illa de Mallorca o de Menorca, Eivissa i Formentera, que és
difícil pactar-hi; però tant de bo hi hagués un acostament. De
vegades ho sembla de vegades és impossible, per tant, tant de
bo perquè crec que seria bo establir aquesta estabilitat.

I on la trobam? La trobam a la dita llei de quotes que, com a
mínim, marca una fórmula perquè, sense entrar en el plànol, que
cada dia és més difícil jugar damunt el plànol, fer cirurgia,
sobretot des de Palma fer-la a nivell d’Illes Balears o des de
cadascuna de les capitals, des dels consells fer-la per a tota
l’illa, és complicat fer-ho així, per tant és important establir una
mecànica que ralentitzi el creixement sense haver d’intervenir
directament damunt els plànols, damunt les previsions
urbanístiques de cada municipi. Pensem que, de moment, tant
les moratòries dels distints consells com la tasca duta a terme
pel Consell de Mallorca a l’anterior legislatura, culminada en
aquesta, significa una desclassificació molt important de sòls
urbanitzables que no s’han arribat a dur a terme, per tant ja és
una mecànica molt important.

Per paga, amb el Partit Popular, i jo no sé, Sr. Font, ara si
vostè m’ho acabarà d’aclarir, hi ha uns dies, m’ho comentava
el Sr. Ramon, que pareix que hem fet massa, que realment hi
haurà un desastre en el món econòmic perquè ho haurem aturat
tot, jo record el debat de la Llei 9/99, quan es varen modificar
les DOT, recordi que es varen modificar, d’entrada ja hi havia
un municipi que ja havia fallit, bé, ja havia desaparegut del
mapa, encara ara existeix i hi ha una vida econòmica que li
aconsell que miri les estadístiques d’atur d’aquest municipi, i
d’altres urbanitzables que es varen retocar, com la modificació
de la Llei del sòl rústic, com es va modificar la LEN, i en aquell
moment la reacció del Partit Popular era apocalíptica. Quan es
feren les normes territorials cautelars, encara vigents també a
les distintes illes, hi va haver una visió catastròfica de com
s’aturava la vida econòmica del país. A d’altres estones és ben
bé el contrari, senzillament no s’ha fet res, vostè ara ho deia,
avui mateix, no s’ha fet absolutament res, la Llei de modificació
de les DOT no deu tenir cap importància ni una; les
desclassificacions fetes, per cert, el que s’ha anulAlat és la
suspensió, no, cap desclassificació ni una, en la qual confiï que
vostès, tampoc no varen voler votar a favor de cap que jo
sàpiga; per tant les desclassificacions fetes per a vostè tampoc
no tenen cap importància, no són res, són res, són un centenar
d’urbanitzacions només a Mallorca, bé, dins aquesta legislatura
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72 o 3, de les quals n’hi devia haver la meitat o més de la meitat
que ja estaven incloses dins les DOT, com a mínim, en part, això
deu ser res, res, segons vostè; hi ha altra gent que considera
que això és important.

Per l’altra banda, es diu que s’ha fet massa ciment, per tant
que l’execució dels planejaments prevists, en això coincidim,
per la normativa existent tant a nivell municipal, aprovada
sempre per la CPU o per les comissions insulars d’urbanisme
respectives i les lleis existents permetien massa creixement. La
discrepància és que, després de constatar això, vostè diu: bé,
el més intelAligent és no fer res. Nosaltres pensam que el més
intelAligent és fer qualque cosa, és una qüestió estratègica,
però, com a mínim, hem coincidit amb l’anàlisi que es creix amb
massa rapidesa. La nostra solució consisteix a ralentitzar aquest
creixement, la seva és no fer res. Bé, jo crec que és normal i és
coherent amb la seva línia estratègica d’aquests darrers anys,
però pensam que van errats.

Per una altra banda, no s’equivoqui respecte de la postura
del Sr. Sampol ni del nostre grup en la colAlaboració amb el PP,
no s’equivoqui. Al Sr. Sampol i des del nostre grup ens
encantaria que en moltíssims d’aquests debats de tipus
territorial anar plegats amb el Partit Popular; a molts de
municipis, a Calvià coincidírem a una votació, hem coincidit en
poques més, però ens agradaria. Amb la Llei de comerç hi va
haver un interès molt alt per part del Vicepresident perquè hi
hagués aquesta entesa, el problema està en què quan te donen
la mà cerques la fórmula plantada, després el mateix partit et fot
una ganivetada per darrera, comprendrà que un diu que em
deixin com estava. És l’únic que va passar amb aquella
polèmica, per tant m’estranya que la posi vostè d’exemple de
colAlaboració, perquè interès a intentar consensuar, a resoldre
problemes que tenim plantejats com a país tots els avantatges
i totes les possibilitats de fer-ho en comú.

Per últim, crec que l’únic element que s’ha plantejat i que
figura també dins la proposició no de llei és qüestionar la
competència d’aquest Parlament, i en això evidentment
nosaltres no hi podem coincidir. Aquest Parlament és
l’expressió de la sobirania del país, la sobirania és de tot
l’arxipèlag, i per part del nostre grup, i com a nacionalistes no
podria ser d’altra manera, serem molt gelosos sempre de la
sobirania d’aquest Parlament. Per tant, quan aquest Parlament
és el que marca les regles del joc al Govern, al Consell i als
ajuntaments en les matèries que tenim com a competències
exclusives i nosaltres mantenim que ho ha de fer aquest
Parlament. Tenim una norma, una norma recent, que és la LOT,
que és la que, efectivament, com se li ha recordat, ha donat el
màxim de competències en matèria d’ordenació del territori que
mai no havien tengut els consells, que sempre havien
reivindicat, des del 83, no des de despús-ahir, des de tots els
anys vuitanta, des de tots els anys noranta des del nostre grup,
ara les tenen els consells, el que no qüestionam és que aquest
Parlament ha de poder prendre mesures. Bé, les mesures que
proposa el Govern que prengui aquest Parlament, les normes
territorials cautelars les fa el Govern, això no ho plantejam ni ho
qüestionam en cap moment des del nostre grup, en cap
moment, i ho trobam exclusivament, exquisidament lleial amb el
repartiment de competències. Tant de bo, i això és la veritat, les

normes que prengui el Govern, sobretot de cara a les DOT, és
lògic que tenguin el suport i que hagin de tenir el consens dels
distints grups que les hagin de donar suport, jo crec que hi va
haver un desencontre a un moment determinat a finals de
l’estiu, vostè diu de gelosia, jo crec que distints enfocaments
filosòfics i polítics de l’abast que havia de tenir;
afortunadament s’ha reconduït aquesta situació amb un
amplíssim consens dels grups respecte de quin hagi de ser el
futur, que és l’important, el futur que hagi de quedar, i crec que
ha estat una bona posició, des del nostre grup, com a mínim,
celebram com s’ha produït la situació per arribar a aquesta
retrobada. Tant de bo aviat vostè vegi en aquest Parlament la
llei que falta d’aquest pacte territorial i aleshores s’acabarà de
palesar als butlletins com ha quedat entès aquest model, i jo el
convit encara ara a rectificar, com vostè mateix apunt, a
participar, des de l’anàlisi, des de dins amb la manera com això
s’hagi de fer i s’assegui, en lloc de només escridassar els que
ho intentam afrontar, postura absolutament legítima i raonable
per part d’un grup que està a l’oposició, per altra banda, i que
nosaltres no qüestionam, però voldríem trobar-los a les taules
de negociació per parlar del futur.

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:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El passat dia 30 d’octubre debatérem aquí una moció
presentada per vostès, el Grup Popular, en el mateix sentit que
aquesta proposició no de llei que ara ens planteja. SolAlicitaven,
li record, llavors, que es desistís de continuar la tramitació
d’aquesta norma territorial cautelar, prèvia a la modificació de
les directrius i demanaven també que s’instés el Govern a
anulAlar l’acord d’aprovació inicial. Ara, essencialment, el que
proposen és el mateix, rebutjar la norma i instar el Govern
aquest cop a derogar la norma i no a anulAlar-la. El Sr. Huguet,
el Sr. Tòfol Huguet, a la moció demanava l’anulAlació i vostè ara
demana la derogació. En pura tècnica el més correcte seria
solAlicitar l’anulAlació, la derogació, en tot cas, correspondria,
per una norma posterior, que no crec que és el que vostè
cerqui, i en tot cas també la derogació hi cap quan la norma està
aprovada definitivament, no una aprovació inicial.

Vostè en el fons el que pretén és el mateix, si bé el seu
company primfilava millor. Aquesta moció va ser desestimada
dia 30 d’octubre i no reproduiré aquí els arguments, en aquell
moment vàrem entrar en el fons del debat i tots vostès coneixen
aquests arguments; ara vostè, Sr. Font, ens demana que tornem
a jugar un partit que varen perdre per golejada, ens demana, en
definitiva, jugar la revenja. Per la meva part i per part del Grup
Socialista no hi ha inconvenient a tornar jugar el partit les
vegades que faci falta, ara bé, i això és el sorprenent, per jugar
un altre cop el partit fa falta un baló, i on és l’esfèric, Sr. Font,
on és l’esfèric? Perquè a l’anterior confrontació el debat girava
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entorn d’una norma que estava viva, que estava vigent, encara
que es trobés en tràmit d’aprovació inicial, en període
d’alAlegacions, la norma territorial cautelar dictada pel Govern;
però ara, on és la norma que es vol anulAlar, derogar o rebutjar?
Vostè va pujar un dia, pel mes d’octubre, amb una moto i ha
arribat aquí pensant que cavalcava encara damunt la moto però
es trobava sense moto davall; tots sabem, vostè mateix ho ha
reconegut, que va decaure el passat dia 7.

Li vull recordar, per cert, que de no haver decaigut aquesta
norma, la seva aprovació definitiva correspondria a aquest
Parlament, a aquesta Cambra; a què ve idò voler rebutjar i
derogar una norma del Govern, l’aprovació definitiva de la qual
ens correspon a nosaltres, a aquesta Cambra? No té cap sentit.
I això i tot ara insisteix a jugar un nou partit, aquest cop sense
pilota en el terreny de joc, sense norma vigent a rebutjar. És
absurd, ja li han dit altres portaveus, és totalment absurd. No
dubt de la seva habilitat a regatejar i fins i tot, si fa falta, rematar
sense que hi hagi pilota en el terreny de joc, la seva habilitat
dóna per a més, això no ho qüestiona ningú dins aquesta
Cambra; vostè sap molt bé quina és la intenció d’un jugador
quan fa una entrada a un altre sense que hi hagi un baló en el
terreny de joc i les conseqüències també les coneix
perfectament; el que vol, el que cerca, i tots en som conscients,
és obrir de nou el debat, no obrir un nou debat. Vostè intenta
ficar el dit dins el que creu vostè que és una nafra i s’equivoca,
perquè és un múscul que s’ha enfortit i ben enfortit. Aquest
debat ara ja es troba en un estadi més avançat del que a vostè
li agradaria.

Seguint amb el símil, la lliga segueix i vostè s’entossudeix a
repetir sempre el mateix encontre, com en aquella pelAlícula
d’Atrapats en el temps, vostè està atrapat en el temps. La
norma territorial cautelar dictada pel Govern el passat dia 3
d’agost ja no és vigent. I per què no és vigent? Evidentment no
pels motius que vostè ha exposat aquí, no entraré en el joc que
persegueix i que constitueix aquest mateix joc la seva gran
frustració, el fet que el pacte, amb l’esforç d’aquesta empresa,
no s’hagi esmicolat en el debat complex de com prot egir el
territori. És aquest l’interès del Grup Popular, protegir el
territori? Quina conclusió podem extreure de totes les seves
iniciatives amb les que no han formulat mai cap tipus
d’alternativa que no sigui la defensa del vell model de la
balearització? S’ha deixat decaure la norma del Govern perquè,
com sap molt bé vostè, els grups que donam suport al Govern
i també als governs insulars hem arribat a un acord; un acord
que és beneficiós per a aquestes illes, un consens que permet
fer front als principals reptes que avui per avui té plantejats la
nostra societat, està en joc la sostenibilitat, la qualitat de vida
i la pervivència del model econòmic. És cert que la moratòria del
Govern suposava l’establiment d’una cautela diferent,
complementària, diria jo, de l’aprovada pels consells insulars,
no li negaré que no tingué el suport de tots els integrants del
pacte de progrés, però obrir, això sí, un debat que ha fixat
finalment un nou marc, pot ser no satisfactori al cent per cent
per a les parts, que marca una nova síntesi de totes les
postures, que permet avançar, no tant com desitjarien alguns,
si bé representa una passa més endavant en la configuració
d’aquest nou model territorial.

La força del pacte de progrés resideix precisament, com ja li
he dit altres vegades, en la seva capacitat de diàleg i
enteniment, que no és gens fàcil per la diversitat ideològica que
el conforme; una cultura, la del pacte, que jo comprenc que els
és estranya. Aquest acord ha possibilitat acostar postures i així
el Consell de Mallorca ha aprovat definitivament la seva norma
territorial cautelar, incloent una cosa que per a nosaltres era
essencial com és el sòl rústic, essencial no tant per la contenció
del creixement, per les unitats de població, com per la
preservació d’un espai malmenat de protecció del medi ambient
i del paisatge, claus per a la nostra economia. I el que és més
important, permet la tramitació d’una norma que per a nosaltres
és cabdal, la regulació del creixement d’assentaments urbans;
que crec i esperam que així sigui, tendrà prest entrada en
aquesta Cambra.

Aquí ningú ha guanyat a ningú, no es tracta d’això, Sr.
Font, aquí hi sortim guanyant tots perquè hem arribat a un
acord satisfactori per seguir avançant; aquí hi ha guanyat el
territori però també han guanyat les persones que hi vivim i les
generacions futures. Cal recordar com s’ha anat configurant
aquest nou model territorial: diàleg, debat, però també resultats,
resultats, Sr. Font. Permeti’m que li recordi quines han estat les
primeres pedres d’aquest nou model: prohibides les
segregacions en sòl rústic; suprimides les tuteles existents
damunt els consells insulars; habilitar els recursos per finançar
espais turístics i naturals amb l’ecotaxa i el fons de
rehabilitació; una norma cautelar mentre s’aprova el Pla de
telecomunicacions; un nou pla estratègic que aposta pel gas
prioritzant el cost mediambiental; la posada en marxa i la
redacció de tots els plans territorials insulars i les seves normes
prèvies, les normes cautelars prèvies; i projectes que ja estan
molt madurats i a punt d’entrar en aquesta Cambra, com és la
que ja hem esmentat, la llei de regulació del creixement, la llei de
biodiversitat, el pla de residus, etc.

En aquests darrers dos anys i mig, Sr. Font, s’ha fet més per
a la protecció efectiva d’aquest territori, del nostre territori, que
en els primers setze anys d’autonomia. I s’aclarin, s’aclari
vostè, perquè ho hem aturat la construcció o l’hem disparada,
però les dues coses no poden ser, les dues coses no poden
succeir. Quin ha estat el seu model, per contrastar, quin ha estat
el model del Partit Popular durant els anys que governaven?
Excés d’urbanitzables; congestió d’infraestructures; promoció
d’un model turístic que impedeix l’accés a l’habitatge dels
ciutadans; permissivitat en la depredació del sòl rústic quant a
habitatges; ús i abús d’instalAlacions industrials i de serveis en
sòl rústic; destrucció de la costa de zones d’interès
paisatgístic; afavorir interessos privats a costa dels interessos
generals i una obsessió que cada any sigui un rècord
d’ocupació respecte de l’anterior, això és el seu model.

Però tornant a la proposició no de llei, la que ha presentat,
no la que ha defensat perquè aquí ha parlat de tot manco del
que ha presentat per escrit i el que hem de votar és el que ha
presentat per escrit; i deixant de costat que ja no existeix, com
hem dit abans, la norma que pretén rebutjar i per tant aquí es
tracta de caçar fantasmes, el que no es pot mantenir és que
quan era vigent usurpava competències delegades en els
consells insulars. El seu company de grup, el Sr. Tòfol Huguet
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ens va retreure, en el seu dia, dia 30 d’octubre i dia 16
d’octubre, tot un enfilall de qüestions jurídiques i polítiques
que encara les recordam, amb la defensa de la moció que va fer
i que ja he esmentat abans, però mai es va atrevir a dir que
usurpava la competència delegada, perquè sabia que això no
era així. Sr. Font, li hauria de recordar, recordi, rellegeixi l’article
17, número 2, lletra a) de la Llei d’ordenació del territori i sabrà
qui és el competent. I també repassi l’article primer de la Llei
d’atribució de competències en matèria d’ordenació territorial
i sabrà que aquesta competència no està transferida, no està
atribuïda als consells. A més, també repassi l’article 6 de la Llei
d’ordenació territorial i repassi les tasques, el contingut que la
llei atribueix a les directrius i veurà que el Govern va dictar una
norma exercint totes les competències que li pertocaven. Per
tant, no ens torni a parlar aquí d’usurpació de competències, Sr.
Font.

La propera vegada que pugi aquí, Sr. Font, procuri fer-ho
amb un baló davall el braç, encara que sigui un baló desinflat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista. Sr.
Font, per contradiccions, vol intervenir? Té la paraula, per cinc
minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri Sr.
Cànoves, perquè li quedi clar aquest tema, perquè vostè ha
sortit aquí a replicar allò que el seu partit li ha dit. Envaïen
competències, jo no som misser com vostè i em costa més, però
envaïen competències, vostès, el Govern, poden dir quin és el
creixement a cada illa, el consell és el que pot dir el creixement
de cada poble, està d’acord? A partir d’aquí no em conti cap
“milonga” de res però, és d’això que li dic jo que ho ha
usurpat, d’acord? Com que vostè ho sap igual que ho sé jo,
com això que vostè que m’ha explicat aquí, jo ja ho sabia, duen
el calor allà on els interessa, és aquest tema, qui ho diu per
pobles és el Pla territorial de Mallorca, no és el Govern i aquí
pareixia que vostè establia càtedra i que jo era quasi beneit i no
ho podia entendre, no se’n riguin d’aquesta manera, els agrada
trepitjar la gent de mala manera, Sr. Cànoves ja està bé.

I nosaltres no ens hem d’aclarir, nosaltres quan parlam
d’aturar i que també es construeix com mai abans havíem vist,
es pot parlar de les dues coses i no estan mesclades, li dic a
vostè i al Sr. Alorda. Aturar ja vendrà, un desastre de
construcció hi és, si vostè no pot mirar més lluny que d’aquí al
mes que ve no és culpa meva, com a governant ha de mirar més
lluny, si vostè mira cap enrera, ja ho sé, i els que miren cap
enrera ja els falta poc per fugir a un altre món, així de clar.

A veure si són capaços d’entendre el que nosaltres hem dit
aquí, jo els he dit Sr. President que retirava el punt 2, ho he dit
a la meva intervenció. A veure, nosaltres els criticam la forma de
fer les coses, miri per a qui parlam nosaltres? Pel Partit Popular
lògicament i pel que sentim que la gent diu, miri si són disbarats
les normes territorials cautelars, que arriba un moment que

surten anuncis com aquest: solar a Costitx 1.433 metres
quadrats (sin moratoria), no pot ser a Costitx, a Sa Pobla que
també ara està “sin moratoria”, pot ser a Búger o pot ser a
Inca, però això és el que rep la gent, vostès poden dialogar
moltíssim i poden pensar que és un exercici del Senat romà, ho
poden arribar a pensar, però la gent es va arribar a enfadar i
tupar-ne a algun i amb això la gent, els promotors han de
començar a explicar a la gent la confusió que vostès han
generat ells l’han d’explicar i nosaltres rebutjam aquesta forma
que vostès varen fer a aquesta norma territorial cautelar i miri,
nosaltres la vàrem entrar dia 5 d’octubre i podria haver passat
que dia 7 de febrer s’hagués aprovat aquesta norma territorial
cautelar i nosaltres lògicament ens vàrem avançar i per això li
parlàvem de derogar Sr. Cànoves, és a dir, no ens faci fer el
paper de beneits, sabem de què anam Sr. Cànoves. 

Tots els portaveus, és que el model del PP està ancorat en
la balearització i tot això, miri Mallorca està ancorat a Calvià,
Marratxí i Pollença, i no governa el PP i a Pollença i Calvià no ha
governat mai, no, no, no a Palma el Pla general que vostès
varen aprovar la passada legislatura, el pacte de progrés en el
Consell Insular, de què anam aquí? Vet si hi ha model, a mi no
em faran callar, a mi no em faran callar, reconeixeré allò que
m’equivoqui, però fer-me callar per qüestions que vostès han
votat a favor, el Pla general de Palma la passada legislatura a la
Comissió Insular d’Urbanisme governada pel pacte de progrés,
o no se’n recorden que vostès governen el Consell de Mallorca
des de l’any 95? No se’n recorden, no n’hi ha per a tots.

Miri, jo m’agradaria dir al Sr. Ramon, vostè ha de llegir el
que els seus companys d’Esquerra Unida de Mallorca, que
s’han queixat totalment de no poder participar en la norma
territorial cautelar. Vostè ha vengut a fer aquí a fer el paper,
però ha de saber que els seus companys d’Esquerra Unida de
Mallorca s’han queixat que els han deixat a un racó, a partir
d’aquí tot el que hagi pogut dir Sr. Ramon és un disbarat,
perquè fins i tot vostè desconeix que pensen els seus respecte
la norma territorial cautelar, està en els diaris allà damunt, si vol
després li don. Sr. Ramon en Jesulín ho feia millor, li dic perquè
ho sàpiga.

Sr. Alorda, jo m’estim més ser un que crida que un que
practica el cinisme, així de clar. Sí senyor i li dic així com m’ho
sent, vostè ve aquí i intenta ser d’aquesta gent un poc docte,
que ho sap tot i li es de menys tirar la gent enterra. Miri estic
segur que la gent m’entén millor a mi que a vostè, m’escolta? I
jo el missatge que vostè m’ha llençat l’he entès, però li faig
saber que a mi no em farà callar tampoc, vostè Sr. Alorda, vostè
és un membre del Govern del Consell Insular de Mallorca, que
vostè sap que fa mig any quan es va posar en marxa la redacció
del pla, el grup de consellers i conselleres del Consell varen
demanar per participar-hi d’una forma activa i hem anat a dues
comissions, no digui quin és el nostre model, no ens deixen
participar dels seus, com ara que es reparteixen els mapes dels
corredors, no se de què, bicicletes o animals, no ho sé, ni
vostès ho saben i no en sabem res i demanam què hem de fer?
I no sabem res. 

No ens diguin que estam ancorats en el passat en les DOT,
vostès tenien un marc que eren les DOT i un objectiu final que
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era el Pla territorial i vostès són aquí enmig nedant dins normes
territorials cautelars va i normes territorials cautelars ve i és això
el que arriba a la societat i aquí aquesta proposició no de llei
per rebutjar aquest Parlament aquesta norma de dia 3 d’agost
si hagués entrat i lògicament ja no hi és la norma de dia 3
d’agost, perquè l’han haguda de llevar, s’han de baixar els
pantalons com he dit abans i passa que la veritat els sap greu.

Acab Sr. President amb dues coses. Primera aquella norma
a segons qui vostès li duen nosaltres hem aturat en rústica,
“tururú” amb aquella norma hi havia gent que podia fer 38
habitatges dins el sòl rústic i amb aquella norma n’hi havia que
podien fer 48 habitatges en sòl rústic i n’hi havia que no en
podien fer cap, és sobre això que volem que aquest Parlament
es pronunciï, es pronunciï de fer una feina per gelosia d’allò
que havia fet el Consell Insular i el que és, li repetesc Sr.
Cànoves, la competència és que qui diu a cada poble com han
de créixer són els consells, qui diu a cada illa com ha de créixer
és el Govern i aquesta és la usurpació Sr. Cànoves, no faci
comptes que en aquest costa d’aquí no tenguem clares les
coses. Jo els puc dir a vostès una cosa, vostès estan dins un
galliner, però el problema és que el seu gall ni té cresta, ni té
esperons.

Moltes gràcies.

(aldarull a la sala)

 EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font en nom del Grup Popular. Substanciat el
debat procedirem a votar aquesta proposició no de llei.

Senyores i senyors diputats poden procedir a votar.

Resultat de la votació: Vots favorables 26, vots en contra
30. En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
3720 presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a rebuig
de la norma territorial cautelar aprovada pel Consell de Govern
del dia 3 d’agost del 2001.

Abans d’acabar la sessió plenària, aquesta presidència ha
d’informar que en compliment de l’article 178 c), que els
diputats designats per la Mesa a proposta d’aquesta
presidència i d’acord amb la Junta de Portaveus per defensar
davant el Congrés dels Diputats la proposició de llei presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista relativa a l’ús
de les llengües oficials en l’encunyament de les monedes
d’euro són: l'Hble. Sr. Santiago Ferrer i Costa i l'Hble. Sr. Antoni
Alorda Vilarrubias. Aquest acord serà publicat en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears i comunicat a la
Mesa del Congrés dels Diputats, segons determina l’article 178
c).

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. S’aixeca la
sessió.
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