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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
plenària corresponent a dia d’avui i començam com és habitual
amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 1745/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a revisió de les Directrius d'Ordenació del Territori.

La primera d’elles és la RGE núm. 1745, relativa a revisió de
Directrius d’Ordenació del Territori que formula l’Hble. Diputat
Sr. Jaume Font i Barceló del Grup Parlamentari Popular que té la
paraula. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia senyores i senyors diputats.
Tenc com una ilAlusió i pens que el President em contestarà a la
pregunta que el Sr. President del Parlament va ajornar en temps
i forma la passada sessió, per part del Grup Socialista, crec que
en la forma és correcte, el fons era un poc, per a mi, estrany,
p erquè vulguem o no el President era present en aquesta
cambra dimarts passat i hagués pogut contestar.

La qual cosa una vegada em creix aquesta ilAlusió que em
pugui contestar el President de la comunitat autònoma, queda
la pregunta formulada amb els mateixos termes que està
plantejada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller d’Ordenació del Territori i
Obres Públiques té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Lament defraudar-lo si som jo el que contest la pregunta,
però jo crec que la pregunta està adreçada al Govern, no està
adreçada al President. La pregunta és, la repetiré perquè no
s’entendrà la contestació. Després de la no aprovació de la Llei
de quotes en sòl rústic en el Consell Insular de Mallorca, pensa
el Govern revisar les Directrius d’Ordenació del Territori, tal i
com està a l’acord programàtic de 1999?

Bé jo no veig una relació directe entre la revisió de les DOT
i la no aprovació, o la manca d’aprovació de les quotes en sòl
rústic pel Consell Insular de Mallorca. Jo crec que les mesures
de protecció, en relació al sòl rústic, s’han de prendre
fonamentalment a la Llei de sòl de la comunitat autònoma de les
Illes Balears que ha de procedir a una revisió i a un major grau
de protecció del sòl rústic que la que té actualment a la Llei de
sòl rústic i que la revisió de les DOT lògicament és un procés
que està en marxa i que el Govern lògicament té tot l’interès i
tota la intenció i aquest conseller farà tot allò que faci falta
perquè al final de la legislatura s’hagin produït el compliment
del pacte programàtic de 1999, en el qual jo estic content que

vostè es brindi a la seva vigilància i defensa per al seu
compliment.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. Font té la
paraula. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Em sap greu que no m’hagi contestat
el President de la comunitat autònoma, perquè Sr. Conseller no
digui el contrari, la pregunta està formulada cap al President del
Govern, li ho dic perquè és el President del Govern i que jo
sàpiga encara no és vostè. No vostè li han passat el paper que
sigui, això són els papers del registre, és a dir, “al pan pan y al
vino vino”, és a dir, menys beneitures.

Per altra banda, la beneitura és no tenir un model clar, és a
dir, s’està constatant que no hi ha un model clar, s’està
constatant que vostès varen dir una cosa en aquesta tribuna fa
tres anys, o en farà tres i busques i està passant el temps i no
hi ha model, una cosa és el que pensa una part del pacte i cada
tros del pacte en pensa una distinta. És a dir, vostès varen fer
totes les maniobres possibles en el mes d’agost de l’any passat
per intentar a través d’una norma territorial cautelar, dia 3
d’agost, o dia 7 d’agost, no sé exactament quin dia era, de mirar
de contrarestar que la norma territorial cautelar del Consell de
Mallorca no va tenir en compte el tema de rústica, vostès ho
varen tenir en compte, es va fer un “cambalache” dia 25 de
gener, aquest “cambalache” ha decaigut i vostès mentre hi
hagut tot això han dient que en tot cas que tal vegada hi ha
hagut part del pacte que ha dit que ho regularia des del Govern,
que modificarien les DOT, que es ficarien en aquest tema, que
farien una llei de quotes. Miri, ja sigui revisió de DOT,
m’agradaria que vostè digués, respecte que en aquest moment
no hi ha cap quota en tema de rústica vostès pensen fer res?
Tenen cap idea que realment la puguin consensuar? Tenen
possibilitat de 31 vots per dur en aquesta sala un reforma que
realment actuï damunt el sòl rústic? És això que m’agradaria
moltíssim que els ciutadans de Balears sapiguessin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller d’Obres Públiques té
la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Miri, l’acord que hi va haver entre el
Govern i el Consell de Mallorca en relació en aquest pacte
territorial que vostè ha fet al Alusió, era un acord que parteix
fonamentalment del respecte, de l’entramat institucional i de la
responsabilitat i les competències institucionals que se’n
deriven de la Llei de transferències d’ordenació del territori als
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consells insulars de l’any 2001 i el Govern en aquest tema vol
ser absolutament escrupolós i el Govern no té ni capacitat, ni
voluntat de fiscalitzar, ni exercir cap mena de tutela sobre
l’exercici de les competències d’ordenació del territori que
tenen els consells insulars. Així de clar.

Per tant, és el consell insular, del qual vostè hi forma part i
per tant, també té una responsabilitat, la responsabilitat d’estar
a l’oposició, però té una responsabilitat el que ha de resoldre
aquest problema, no és el Govern qui ho ha de fer, perquè des
de l’any 2001 que hi ha una Llei de transferència de
competències en matèria d’ordenació del territori, són els
consells insulars que tenen la responsabilitat d’aquesta
regulació i això és el contingut fonamental del reconeixement
del pacte que es va fer entre el Govern i el Consell. 

Per tant, jo a partir d’aquí crec que aquestes preguntes,
aquestes iniciatives i totes aquestes inquietuds s’han de
manifestar en el seu fòrum corresponent.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Ordenació del Territori.

I.2) Pregunta RGE núm. 1746/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a increment de l'edificació en sòl rústic.

Passam a la segona pregunta la 1746, relativa a increment
d’edificacions en sòl rústic, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló del Grup Parlamentari Popular que té la
paraula. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Una vegada escoltada la contesta de
la primera pregunta, cal demanar-se idò per què el Govern va
aprovar una moratòria en sòl rústic dia 3 d’agost de l’any
passat si no havia que ficar-se en les competències que tenen
els consells? Ho dic perquè es torni a llegir la contesta que
m’ha donat i la formula la pregunta que jo li acab de fer, és a dir
no s’entén.

Però Sr. Conseller, aquesta també anava dirigida al Molt
Honorable President d’aquesta comunitat autònoma. Diu el
següent, vostè em podria dir quina és el fet d’ençà que vostè
governen, no només a la comunitat autònoma, al Consell de
Mallorca, d’ençà que governen vostès es construeix més i es
donen més llicències en aquesta terra. Em pot explicar, si és tan
amable, aquesta qüestió.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller d’Ordenació del Territori té
la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Amb molt de gust li ho explicaré Sr.
Font. Aquest Parlament l’any 1997 va aprovar, amb la majoria
del Partit Popular, una Llei de sòl rústic que el que feia era
fonamentalment desprotegir el sòl rústic i permetre l’edificació
i la parcelAlació sistemàtica del sòl rústic, a partir d’aquí, de
l’any 1997, va ser quan es va produir un vertadera pressió
insostenible sobre el sòl rústic. La Llei de sòl rústic del Partit
Popular és una llei que estableix un dret a l’edificació que fins
ara no existia dins sòl rústic, estableix paràmetres edificatoris
dins el sòl rústic, permet la parcelAlació sistemàtica, rebaixa la
parcelAla mínima a illes com Eivissa i Formentera i aquesta
facilitat, aquesta proclamar la vocació de sòl rústic com a sòl
allà on es pot construir, parcelAlar i urbanitzar, és el gran
responsable de la gran pressió que hi ha hagut sobre el sòl
rústic des de l’any 1997 ençà.

Supòs que aquesta explicació que vostè devia tenir molt
clara anteriorment, perquè sap el que és la Llei de sòl rústic, és
suficientment clarificadora sobre quines són les raons de la
pressió sobre sòl rústic. Aquest Govern amb la Llei 9/99 va
prendre una mesura fonamental en la defensa del sòl rústic, que
és la congelació del parcelAlari, amb això vàrem aconseguir
passar d’un màxim de capacitat de població en sòl rústic, que
era la que havien establert vostès, de 400.000 habitants
possibles si es desenvolupés al màxim la Llei de sòl rústic que
vostès defensaren, a 78.000. Això és una mesura radical del sòl
rústic.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques i Ordenació del
Territori. Sr. Font té la paraula i un minut i mig de temps. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri, Sr.
Conseller. No ens conti contes ni rondalles, anys 90- 95 Govern
del Partit Popular a la comunitat autònoma i al Consell de
Mallorca, total de llicències en rústica 1.632. Any 95- 2001,
també sis anys igual. Consell Insular de Mallorca, pacte, es
comença a parlar de la por, de la por que vostès han ficat en
aquesta societat i automàticament de 1.632 passam a 3.848
llicències, però si ens haguéssim de creure les rondalles que
vostè ens ha contat, podríem dir que a l’any 99 es va acabar
aquest tema, idò no Sr. Conseller, a l’any 2000 vostè en dóna
810, vostè o el pacte i a l’any 2001 dóna 549 de 750 solAlicituds,
més que mai, no em parli només de rústica, jo no li he parlat de
rústica, li he parlat de tot.

Però és que vostès cada vegada que parlen i fan por, les
estadístiques es disparen, l’any passat mes de juliol,
automàticament respecte el juliol de l’any anterior, que havien
estat callats un any, llicències en general 1.092 llicències d’un
cop durant un mes, és normal que la gent estigui cansada de
veure grues perquè el creixement que hem tengut en tres anys
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es un creixement que s’havia de desenvolupar tranquilAlament
al llarg de 15 anys. El problema d’aquí és que no hi model, però
n’hi ha més encara, Sr. Conseller, vostè va fer moratòries i
normes territorials cautelars que sap que alguna sentència l’ha
tirada enterra i de cop i volta 75 urbanitzacions han quedat
enlaire i (...) que només n’hi ha una, sí però de 75 llocs. Però ara
han fet normes territorials noves i el Pla territorial de Mallorca
que s’ha presentat, resulta que no té en compte cap moratòria
feta ni pel Govern, ni pel Consell i a què han estat jugant
vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font, el seu temps està acabat. Sr. Conseller
d’Obres Públiques té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Miri, vostè a la pregunta em demana quines són les raons
d’aquest espectacular increment i jo crec que li he contestat. El
gran responsable de la Llei de sòl rústic, li diré una cosa vostè
només parla de l’illa de Mallorca i amb unes dades que no són
coherents amb les que dispòs jo, però probablement no tenc
temps de replicar-les una per una. Però en qualsevol cas li
posaré un exemple, Eivissa, a Eivissa la Llei 9/99 ha tengut uns
efectes molt importants sobre la disminució el sòl rústic, perquè
vostès a l’illa d’Eivissa havien consagrat una parcelAla mínima
de 7.000 metres i continuar un procés de depredació del sòl
rústic absolutament impressionant i això ara ha passat a tenir
uns efectes molt correctors de la situació. Aquests són els
elements que es tenen en compte i aquests són els elements de
la realitat, la resta perdoni, vostè diu que són contes, però el
que vostè diu són coverbos i no altra cosa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. 

I.3) Pregunta RGE núm. 1748/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Llamas i Márquez, del Grup Parlame ntari Popular,
relativa a pacte territorial.

Passam a la tercera pregunta la 1748, relativa a pacte
territorial que formula l’Hble. Diputat Sr. Antonio Llamas i
Márquez del Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. En el
pleno del Consell Insular de Mallorca el día 22 de abril se
debían de aprobar el sistema de cuotas en suelo rústico como
parte del acuerdo territorial contraído con el Govern balear,
sobre la base de la cual el Govern dejaría decaer su moratoria a
cambio de una protección del suelo rústico por parte del
Consell Insular de Mallorca. El transcurso del pleno, como
todos saben, dio como resultado la retirada de dicha propuesta
de cupos por parte de la Presidenta del Consell Insular, cuyo

partido UM siempre ha defendido la Ley de intervención en
suelo rústico. De aquí mi pregunta, ¿considera vigente el
acuerdo alcanzado con el consell insular cuando el Govern ha
cumplido su parte dejando sin efecto su moratoria, mientras que
el consell insular ha incumplido la suya?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llamas. Sr. Conseller d’Obres Públiques té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Bé, el propi Sr. Llamas ha contestat
part de la pregunta que jo tenia previst contestar, és a dir, el
Govern ha complit la seva part del pacte i és veritat que el
consell insular no ha aconseguit una fórmula que li permeti
introduir els elements de protecció de sòl rústic dins la
moratòria del consell, això és veritat, és la constatació d’un fet.
Jo esper que ho aconsegueixi, esper que tengui la capacitat de
trobar una fórmula de consens i una fórmula que incorpori la
protecció de sòl rústic, d’acord amb els termes establerts amb
el Govern.

En qualsevol cas insistesc en allò que he dit abans, el
Govern de les Illes Balears no és un òrgan de fiscalització de les
actuacions del Consell Insular de Mallorca, ni de Menorca, ni
d’Eivissa i Formentera.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. Llamas té la
paraula. 

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. La verdad es que tendría que
refrescarle un poco la memoria Sr. Conseller, los hechos sabe
perfectamente que empezaron día 3 agosto del año pasado con
una moratoria del Govern que afectaba claramente
competencias de los consells insulars, las palabras del conseller
a día de hoy nos sorprenden y nos sorprenden bastante, los
hechos están ahí. Una moratoria afectando competencias del
consell insular, una guerra de informes consell insular- Govern
sobre como se deberían regular los cupos en rústico y
consideramos que efectivamente hay una visión muy diferente,
la del Sr. Conseller, respecto a este tema. Hoy parece ser que el
suelo rústico queda desprotegido y este Govern no tiene
absolutamente ninguna necesidad de lo que en su día provocó
esta guerra de informes o esta guerra institucional entre dos
administraciones a día de hoy parece que no tiene ningún
sentido.

Se nos pone como excusa y como pelotas fuera, el tema de
que el consell insular tiene competencias para regular esto, sin
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embargo hay que pensar que hubo una moratoria durante 6
meses que afectó mucho a la falta de seguridad jurídica en este
campo, que afectó mucho. Podemos hablar entre otras cosas,
un conseller su predecesor perdió el cargo debido a las
presiones de la izquierda más radical del pacto de progreso.
Entonces, ¿qué ha pasado con todo aquello Sr. Conseller? ¿No
han servido absolutamente para nada estos sacrificios?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas. Sr. Conseller d’Obres Públiques
té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Diputat, jo no entraré a
valorar les raons que vostè interpreta sobre les pèrdues de
càrrec del seu antecessor, he de dir sincerament que em
semblen absolutament fantasioses.

Però en qualsevol cas miri, jo políticament no valor
positivament que el Consell de Mallorca no hagi pogut arribar
a un acord i introduir el sòl rústic dins la seva moratòria, perquè
el meu desig polític, com a defensor i protector del sòl rústic, és
que això s’hagués pogut aconseguir, però jo aquí contest no en
qualitat de la meva opinió política en relació aquest tema sinó
en qualitat de conseller del Govern i com a conseller del Govern
jo li dic que ni jo ni el Govern som òrgans de fiscalització del
Consell Insular de Mallorca i crec que això hauria d’estar molt
clar i ho hauria de ser per a tothom. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques.

I.4) Pregunta RGE núm. 1749/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a mesures per protegir el territori.

Passam a la quarta pregunta, relativa a mesures per protegir
el territori que formula l’Hble. Diputat Sr. Antonio Llamas
Márquez del Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Como hemos recordado en la
pregunta anterior la moratoria del Govern produjo además de
estas destituciones de las que he hablado, aunque parece que
al Sr. Conseller no le interesa hablar de política, por la apertura
de esta batalla institucional, insisto está perfectamente
documentada, entre el Govern i el consell, la paz se firmó al
renunciar el Govern, repito, a sus pretensiones en suelo rústico,
dejando en manos del consell la previsión de una ley de cupos
que todavía tiene que negociar.

Y aquí está mi pregunta, ¿tiene intención el Sr. Conseller de
tomar medidas de protección en el suelo rústico, a la vista del

incumplimiento del trato con el consell insular? Suponemos que
si efectivamente el Govern balear redactó una moratoria en su
día porque consideraba que tenía competencia sobre el tema,
debería de seguir manteniendola. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llamas. Sr. Conseller d’Obres Públiques té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Jo crec que al llarg d’aquesta bateria
seguida de preguntes la posició, el tema i la qüestió està
suficientment clara, és a dir, jo crec i desig i dins les meves
possibilitats hi colAlaboraré des del Govern per tal que el
Consell de Mallorca pugui establir les mesures que es va
comprometre a adoptar en el seu moment amb el pacte territorial
i faré el que sigui possible perquè dins un àmbit de possibilitats
remotes, s’ha de dir la veritat, vull dir que l’únic que puc exercir
és determinades capacitats de diàleg, influència o de persuasió,
però res més, perquè això es compleixi.

Però en qualsevol cas, insistesc una vegada més, com a
Govern no ens constituirem ni en òrgan de fiscalització, ni
òrgan de tutela d’unes competències que han estat plenament
transferides per llei d’aquest Parlament. Per tant, jo crec que la
postura és molt clara, és veritat que encara es poden i s’han de
fer moltes coses per protegir el sòl rústic del desgavell en què
l’anterior Govern el va deixar mitjançant la Llei de 1997, és cert
que s’ha de fer, és cert i s’han de prendre mesures mitjançant,
no només mesures de caràcter cautelar, sinó per exemple a
través de la Llei del sòl de la comunitat autònoma que ha de
redefinir el paper del sòl rústic i ha d’establir les condicions
legals que pertoquen al sòl rústic i no les que vostès varen
imposar a la seva llei. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. Llamas té la
paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. La verdad es que sus
contestaciones no tienen desperdicio, a la batería de preguntas
a la que hoy va estar expuesto el Sr. Conseller se debe a que
evidentemente faltó al pleno de la semana pasada y se han ido
acumulando, hay una cierta semejanza entre unas y otras, no es
exacto, donde sí hay una cierta semejanza es en las
contestaciones que nos está dando. No le vamos a sacar de la
Ley del suelo rústico, parece que su política no es más que
mirar hacía atrás.

Mire usted, si quiere podemos hablar de seguridad jurídica
en los tiempos de la anterior legislatura y la que tienen ustedes
ahora. Si quieren hacer números, hagan números de la cantidad
de recursos que tienen en el consell insular, respecto a toda la
serie de moratorias, la serie de inconsciencias y todas las
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historias y trapicheos que han hecho sobre nuestro territorio,
porque no saben todavía que es lo que quieren, una política
errática en materia de ordenación del territorio, ya ha hablado
antes el Sr. Font sobre cual ha sido la evolución de las licencias
en suelo rústico, solamente en Mallorca y ustedes siguen
echando las culpas a la legislatura anterior, parece mentira. La
verdad es que incluso con el tema de competencias me está
usted dando la razón en que día 3 de agosto lo mejor que
podrían haber hecho es haber salido de veraneo y no hacer que
tanto técnicos como políticos hubiéramos tenido que
permanecer todo el mes de agosto estudiando su dichosa
moratoria. Entiendo que también esto puede ser una manera de
hacer que el turismo pase de la desestacionalización, de esta
manera acabaremos todos veraneando en invierno y el verano
lo dedicaremos a estudiar sus moratorias.

Sigo insistiendo, es absolutamente despreciable...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas, el seu temps està esgotat. Sr.
Conseller d’Ordenació del Territori té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies. Em limitaré a replicar una de les coses que ha dit el
Sr. Diputat. Vostè diu que no sabem el que volem en matèria de
territori, jo li diré que sí sabem el que no volem i allò que no
volem és una postura i una política en relació al sòl rústic
absolutament permissiva per a la construcció de totes els
habitatges que siguin possibles, totes les indústries que siguin
possible, totes les instalAlació sotmesa estrictament a l’interès
particulars i que vostès emmascaraven com a interès general,
això és el que no volem per al sòl rústic i no volem una càrrega
poblacional en el territori que vostès amb totes les seves
Directrius d’Ordenació del Territori i tota la seva programació
duplicaven més de la capacitat existent, en referència a
capacitat d’allotjament de l’illa de Mallorca, Menorca...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Ordenació del Territori, el
seu temps està exhaurit.

I.5) Pregunta RGE núm. 1750/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
afirmacions sobre el Museu de Formentera.

Passam a la cinquena pregunta la 1750, relativa a
afirmacions sobre el Museu de Formentera que formula l’Hble.
Diputat Sr. Joan Marí i Tur del Grup Parlamentari Popular que
té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, després
d’haver esperat més d’un any el Govern ens ha entregat
finalment l’estudi del futur Museu de Formentera, que d’acord
amb la llei ja hauria d’estar inaugurat. La pregunta que li feim és

quina opinió li mereix al conseller de Turisme les afirmacions
que es fan a l’estudi sobre aquest Museu de Formentera?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur. Sr. Conseller de Turisme té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
l’estudi del Museu de Formentera jo crec que és un estudi que
s’ha de veure en el seu conjunt, és un estudi que té la intenció
de crear una infraestructura absolutament necessària per a
Formentera. Una infraestructura que a més des del punt de vista
turístic serà positiva, permetrà donar una oferta que en aquests
moments no té Formentera. Per tant, podrà ajudar a aixecar la
qualitat de l’oferta de Formentera. En aquest sentit i en línies
generals jo crec que és un estudi que s’ha de tenir en compte
i que pot ser positiu a l’hora de concretar aquesta proposta
museística.

Jo crec que la seva pregunta es repeteix molt, l’altra dia el
conseller d’Educació i Cultura ja la va contestar amb termes més
concrets i en aquest sentit també amb els termes més concret s
estic d’acord amb les paraules que va dir l’altre dia el conseller
d’Educació i Cultura.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Marí i Tur. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, avui la gent d’Eivissa
i Formentera estam de dol i jo no faré d’aquest Parlament una
crítica dura a les paraules que vostè m’acaba de dir, per
respecte a aquell home que va fer del paisatge d’Eivissa i
Formentera el seu punt de reflexió de la seva literatura. Però dir-
li que crec que vostè no s’ha llegit aquest estudi per donar
contestació a la meva pregunta, perquè com entén vostè Sr.
Conseller que en aquest estudi digui que a més d’obres d’art
aquest museu, enmig de la quietud que respirarà es començaran
a aparèixer imatges molestes, que ja no són idílAliques i que ens
provoquen una reacció negativa. Aquestes imatges que es
veuran al Museu, destacaran de la resta pel seu tractament i
seran només amb blanc i negre i més endavant diu. “aquestes
imatges no seran altra cosa que formacions sobre aspectes
negatius de l’illa de Formentera”, vostè ho entén molt bé com
a conseller de Turisme? I mentre pas pàgina, recordar-li que li
demanaré a vostè, al Govern, al conseller sobre Formentera i
sobre el que a mi em sembli tantes voltes com consideri oportú
i aquesta no serà la darrera, n’estigui ben segur.

Dir-li a més per si volia complementar-lo amb els efectes de
l’ecotaxa, que es suposa que per fer aquest museu es demanarà
ajuda als decisors i per saber qui són els decisors, són
possibles empreses patrocinadores i que les persones
encarregades els anirà a demanar doblers, com diuen a Mallorca
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i diuen això que durant aquesta entrevista personal s’ha de
convèncer als decisors, a l’empresari sobre els avantatges que
suposarà a la seva empresa invertir. És a dir, primer posen
Formentera com a model de destrucció de la natura i després es
vol demanar ajuda als empresaris per fer aquest museu. Són
contradiccions que ja en parlarem més, ja sigui a través d’una
interpelAlació, o per demanar la presència seva o al conseller de
Cultura per explicar-nos els efectes negatius, que al nostre parer
conté aquest estudi del Govern...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur. Sr. Conseller de Turisme té la
paraula. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que vostè està traient
aquestes afirmacions fora de context, jo li dic que l’estudi
globalment és positiu i quan analitzam la descripció que fa de
la realitat de Formentera és una descripció que coincideix amb
la mateixa descripció que pot fer l’ordenació mundial de
turisme, com poden fer tots els experts. És a dir, hi ha una
coincidència generalitzada que aquest és el fet i la descripció
real de Formentera.

Jo crec que aquí hi ha dos aspectes i jo voldria que vostè hi
reflexionés. Primer, a mi em dóna la impressió que vostès tenen
un cert sentiment de culpabilitat, és a dir, quan veuen en
aquests descripció es senten molt identificats amb una política
seva amb uns anys que vostès han estat al capdavant i que per
tant, hi ha una certa culpabilitat i es miren al mirall i es troben
horribles i han de protestar i han de fer aquests exercicis de
treure fora de context  frases per intentar justificar-se. Llavors hi
ha un altre aspecte que crec també que valdria la pena que s’ho
fessin mirar, senyors del Partit Popular, les seves afirmacions
sobre el turisme són una mica ràncies. Vostès varen quedar
ancorats en aquest model, aquest model que es descriu aquí
amb aquestes conseqüències, però...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme, el seu temps està
exhaurit.

I.6) Pregunta RGE núm. 1833/02, de l'Hble. Diputat Sr.
José María González i  Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a regeneració  de platges.

Passam a la sisena pregunta la 1833, relativa a regeneració
de platges que formula l’Hble. Diputat Sr. José Maria González
i Ortea del Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Presidente del Gobierno
bienvenido a la cámara. Hace unos meses en noviembre del año
pasado, unas fuertes tormentas, que usted conoce muy bien,
dejaron algunas playas de Baleares, concretamente el norte de
Mallorca y el norte de Ibiza en muy malas condiciones de uso.

La verdad es que la postura del Govern frente a la del
Ministerio de Medio Ambiente que trató de reparar lo más
rápidamente posible esos desperfectos, pues manifestaron
públicamente su oposición diversos consellers del Gobierno,
algunos por cierto un silencio sepulcral sobre este tema tan
importante para su conselleria, por ejemplo el conseller de
Turismo, el Gobierno en pleno acuden a los tribunales, declaran
reserva marina Ses Salines y de repente parece tener una gran
importancia pesquera y inspiran manifestaciones en
Banyalbufar y en Ibiza.

Mi pregunta concreta es, Sr. Presidente del Gobierno ¿es
usted partidario realmente o no de la regeneración de las playas
afectadas por los temporales?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. Sr. President del Govern
té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Diputat, la meva contesta és
que sí, som partidari de regenerar les platges en relació als
danys causats a causa dels darrers temporals, els temporals de
l’any passat i no només som partidari sinó que demanam al
Ministeri de Medi Ambient que el més aviat possible pugui
regenerar precisament aquests danys que es varen produir
durant aquest temporal.

EL PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Sr. González Ortea
té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. La verdad es que lo disimulan muy
bien, yo agradezco muchísimo al Presidente del Gobierno que
haya contestado y agradezco muchísimo también que hoy
sorprendentemente hay una gran cantidad de consellers de su
Gobierno en esta cámara, lamento que no esté el Sr. Morro,
conseller de Agricultura, pero no parece que su Gobierno haya
ido en el mismo camino, ya le he leído antes alguna de las
actuaciones de su Gobierno en relación con este tema, el
Ministerio de Medio Ambiente ha actuado con toda rapidez, de
manera que parece que por parte del Gobierno de la comunidad,
lejos de poner la zancadilla y de tratar de evitar a toda costa que
se hiciera esa regeneración parece que lo lógico es que
hubieran colaborado estrechamente. Sinceramente ¿p or qué no
han colaborado ustedes si son tan partidarios?

Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. President del Govern té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr.  President. Miri Sr. Diputat, no hem colAlaborat
pura i simplement perquè no coneixem cap dels projectes que
vol dur a terme el Ministeri de Medi Ambient i perquè no hem
tengut ocasió de poder colAlaborar. Així com veig que a
Barcelona el ministeri és capaç d’asseure’s amb l’Ajuntament
de Barcelona i arribar a acords, aquí nosaltres no en sabem res
de res; aquí ens ho fan al revés, ens demanen per treure arena
a Ses Salines i resulta que amb nocturnitat i traïdoria se’n van
i la treuen de Banyalbufar.

Però no només es tracta de reparar els danys dels darrers
temporals, que és en allò que nosaltres estam d’acord, no, no,
aquí el que fan és treure projectes anteriors i, per tant, aprofitar
l’emergència, que l’emergència sempre és purament i
simplement per reparar danys, l’emergència per tirar endavant
projectes anteriors. 

Vostès tenen un informe de l’IMEDEA que diu que els
darrers deu anys de les zones de Can Picafort i Muro han
desaparegut prop de 40.000 metres cúbics. Els mateixos
documents i en aquests moments el projecte o la intervenció
que es du a terme parla de 120.000 metres cúbics, de 120.000
metres cúbics. Això vol dir que, ben igual que les reparacions
que hem fet nosaltres de la carretera d’Alcúdia al Port de
Pollença, que es varen produir uns danys pels temporals, si en
lloc de purament i simplement reparar aquests danys per via
d’emergència haguéssim convertit aquesta carretera en una
autopista, i és en això que no estam d’acord, amb les altres
coses sí que hi estam, d’acord. El que passa és que per
colAlaborar el primer que hem de fer és conèixer quins són els
projectes. 

Per què hi ha aquesta possibilitat que el ministre de Medi
Ambient a altres indrets sí s’assegui i demani opinions i, per
tant, intenti posar-se d’acord i aquí sempre vengui amb aquesta
actitud? Sap què haurem de fer, Sr. González Ortea? Tornar a
posar sentinelles a les torres de defensa per vigilar molt bé
quan vengui el Sr. Matas, perquè el Sr. Matas aquí, per tot allà
on passa, arrasa. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern. 

(Remor de veus)

I.7) Pregunta RGE núm. 1834/02, de l'Hble. Diputat Sr.
José María González i  Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mètodes de regeneració de platges.

La setena pregunta, 1834, és la relativa a mètodes de
regeneració de platges, que formula l’Hble. Diputat Sr. José

Maria González Ortea, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Presidente del Gobierno,
p aso a la segunda pregunta; si quiere usted que discutamos de
metros cúbicos discutimos, pero en cualquier caso el informe
del IMEDEA no se refiere al mismo número de playas que las
que realmente se tienen que regenerar. 

En cualquier caso, Sr. Presidente, como parece que usted
quiere discutir el método me viene muy bien esta segunda
pregunta. ¿Qué métodos aconseja usted? ¿Qué es lo que les
parece bien a usted y a su gobierno en materia de regeneración
de playas?, ¿que estrictamente se pongan los metros cúbicos
que dice el IMEDEA, o le parece a usted que habría que utilizar
otros métodos? Porque parte de su gobierno no dice lo mismo
que usted me ha contado ahora. Dígame, explíqueme.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. President del Govern, té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. González Ortea, jo crec que
quina és l’opinió del Govern li ho he deixat ben clar. Una cosa
són actuacions per emergència, i per tant amb aquesta actuació
per emergència es poden fer determinades actuacions perquè,
entre altres coses, lleva capacitat d’audiència al Govern, lleva
capacitat d’audiència als ajuntaments, als consells insulars, i
per tant és natural que quan hi ha hagut una catàstrofe hi pugui
haver unes actuacions ràpides i d’emergència. El que no pot ser
és que, emparant-se en un procés d’emergència, es duguin a
terme altres tipus d’actuacions.

Per altra banda, en relació... Miri, jo en relació als mètodes
tècnics tenim tècnics per parlar-ne. Jo no li discutiré els
mètodes tècnics, jo el que crec és que s’han de fer les
actuacions blanes que s’hagin de fer perquè hi hagi una
solució el més natural possible. “Medio Ambiente promete
reparar el litoral, pero para ello confía en parte en la
regeneración natural”. Això a Barcelona; aquí jo no he sentir
per a res “regeneración natural”, però a Barcelona sí que són
capaços de parlar de totes aquestes coses.

Per tant, miri, el mètode comença primer per la lleialtat entre
institucions, per saber-se asseure i poder arribar a acords, i per
poder analitzar de forma conjunta quina és la problemàtica, i no
girant l’esquena com darrerament s’està avesat a actuar per part
del Ministeri de Medi Ambient. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern. Sr. González Ortea, té la
paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Presidente del Gobierno,
no, ustedes no lo tienen nada claro. Ustedes mismos en sus
propios informes de su partido lo reconocen, ¿no?, que aquí el
gobierno funciona por compartimentos estancos. Ustedes
mismos lo reconocen, no necesitamos decirlo nosotros. De
manera que no me cuente que ustedes lo tienen tan claro.
Ustedes no lo tienen nada claro, pero usted sí parece tenerlo
más claro, usted sí, usted es partidario de la regeneración como
se hace. Discute los metros cúbicos, pero es partidario de hacer
la regeneración a base de extracción de arena, por cierto de un
sitio que estaba aprobado y con informe medioambiental.

¿Y me dice que no hablan con ustedes? Mire, ¿sabe lo que
hizo el Ayuntamiento de Barcelona?, ¿y sabe lo que hace la
comunidad de Valencia?, ¿y sabe lo que hace cualquier
comunidad normal que no tenga miedo que Jaime Matas le
quite la silla? ¿Sabe lo que hace? Pues muy fácil.

(Rialles)

Le llaman, hablan, discuten, se preocupan, en vez de ir a los
tribunales y de decir desde el primer día que ustedes no quieren
eso, y que además haya siete voces distintas, cada una de cada
partido, diciendo lo que quieren y lo que no quieren. Sus
palabras, su consellera de Medio Ambiente, que está aquí,
seguramente no las hubiera subscrito hoy. 

Sr. Presidente del Gobierno, lo único que tengo que
lamentar de todo este asunto y que debemos lamentar todos es
que usted anteponga el medio a dar alguna baza o algún
triunfo, lo que usted cree que es algún triunfo, al Sr. Jaime
Matas, que anteponga eso al bienestar de los ciudadanos.
Pónganse a ello, por favor, colaboren, efectivamente llamen
ustedes al Ministerio de Medio Ambiente, preocúpense de
consensuar una solución a un problema real de todos. Eso es
lo que tienen que hacer, Sr. Presidente del Gobierno, y no
discutir i fer volar coloms. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. 

( Alguns aplaudiments i renous)

Sr. President del Govern, té la paraula. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Diputat, de moment
l’única vegada que ens hem disputat la cadira jo i el Sr. Matas,
la cadira la tenc jo i no la té el Sr. Matas. Per tant la por en tot
cas qui la deu tenir és el Sr. Matas, jo no en tenc gens ni una

mica. El que sí veig és que quan van a Barcelona veig coses
com: “El fondo marino situado frente al Maresme es aún... 

(Remor de veus)

...un enorme yacimiento pero es intocable por razones
medioambientales”. Per tant allà sí que tenen capacitat per
asseure’s. Però com podem parlar amb vostès, si vostès ens
duen papers de Ses Salines i quan nosaltres estudiam Ses
Salines el vespre van i enfilen un vaixell a Banyalbufar sense
dir-nos res absolutament? D’això ens hem de fiar?, d’aquesta
manera d’actuar? Però si és “el trampas”, el Sr. Matas!, és “el
trampas”. Aquesta és la situació. Com ens podem entendre amb
un senyor que és capaç de dur-nos papers de Ses Salines i
llavors se’n va i la treu de Banyalbufar?

És aquesta, la situació. Fa molt mal... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern, el seu temps està
exhaurit. 

(Remor de veus)

I.8) Pregunta RGE núm. 1835/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a proposta de "cupos" a sòl  rústic del consell insular.

Passam a la vuitena pregunta, 1835, relativa a proposta de
quotes a sòl rústic del consell insular, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Antonio Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, la
pregunta viene como aclaración a unas declaraciones del Sr.
Conseller de empresa respecto a la posibilidad de modificar el
último borrador de ley de cupos al considerar que el criterio
utilizado por el consell insular era de su agrado.

En este sentido, y a la vista de los acontecimientos
devenidos en la propuesta de asignación de cupos en suelo
rústico del consell insular, ¿sigue considerando el Sr. Conseller
que dicha propuesta es un ejemplo a seguir?

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llamas. Sr. Conseller d’Obres Públiques, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Miri, jo la veritat és que no entenia el
sentit de la pregunta quan em demanava si jo continuava
considerant que la proposta de la Llei de quotes en el sòl rústic
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s’havia d’incorporar a la proposició, o a la proposta, o al
projecte, o a l’esborrany de llei de regulació del creixement,
perquè jo és una cosa que no havia dit, ni anunciat, ni insinuat
mai.

Ara entenc el que vol dir, és a dir, vostè dedueix que a mi en
principi em semblava bé la fórmula que es proposava del
tractament de les quotes en sòl rústic en el Consell de Mallorca,
dedueix d’això que jo hauria d’estar predisposat favorablement
a incorporar aquesta fórmula a la Llei de regulació del
creixement.

No, no és una conclusió -al meu judici- encertada, perquè
són dues sistemàtiques diferents; una és la regulació en termes
de moratòria i una altra és una regulació en termes de regulació
dels ritmes i del creixement temporalitzadament. Per tant jo no
m’hi neg si qualcú fa la proposta; hi ha hagut alguna proposta
més entusiasta en relació a això i ha dit que això podria ser una
fórmula a incorporar, efectivament, a la Llei de quotes. Hi ha
hagut qualcú que ho ha dit i jo no em tancaria; no seria una
proposta que jo faria, perquè crec que la sistemàtica és una
altra, però estaria absolutament obert a estudiar-la, és a dir, no
m’hi opòs frontalment, però no seria el tipus de proposta que
jo faria.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. Llamas,
té la paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, “el Govern ha decidido
seguir el modelo del consell para la elaboración del proyecto de
ley de regulación del crecimiento”. Mire, yo creo que han
perdido ustedes el criterio, han perdido el rumbo y la verdad es
que están absolutamente desorientados. 

Si quiere le hago una rápida evolución de los han sido los
hechos con respecto a esto. 30 de enero, “Esquerra Unida y el
PSIB pactan una ley de cupos que limita el crecimiento al 1%
anual”; 12 de marzo, “los delegados d’Esquerra Unida
discreparon con el régimen transitorio establecido por la Ley de
cupos”; 12 de marzo, “el Gobierno cambiará el proyecto de ley
de cupos para que sean más restrictivos”; 7 de abril, “Quetglas
anuncia que el Parlamento balear aprobará la ley de cupos este
mes”, 7 de abril, no me meteré con esto, Sr. Conseller; 14 de
abril, un día histórico para algunos, “el Ejecutivo aparca los
borradores sobre porcentajes de crecimiento y seguirá el
modelo del consell”; sigue diciendo: “la conselleria ya había
entregado dos borradores de la ley y -continua el texto- el
cambio de modelo se acordó en una comida mantenida por el
presidente del Govern, Sr. Antich, i la presidenta del conseller
Maria Antonia Munar”. 17 de abril, “Antich se compromete a
aprobar la Ley de cupos cuanto antes para frenar la
edificación”, ausente el Sr. Antich, y continua: “Tras varios
borradores aún se está negociando con Unió Mallorquina”.

Hoy, 14 de mayo, estamos como al principio, y cuando digo
al principio le hablo del día 3 de agosto del año pasado. Hasta
este momento estamos como estamos. Sr. Conseller, no hay
peor decisión que la que no se toma, pero bueno, aun así
incidiremos un poco más. El mismo día 14 de mayo yo le pedía
a usted que nos pasara cuál era este borrador de ley de cupos;
un mes después nos contesta que no existe ningún
anteproyecto de ley de cupos en su conselleria. En realidad,
entonces, ¿de qué estamos hablando, si no hay nada?

Teóricamente según la prensa por lo menos hay cinco
borradores diferentes dependiendo de quién diga la noticia y
dependiendo de sus negociaciones. Yo, ¿qué quiere que le
diga? Estamos frente a otra negociación del Govern con Unió
Mallorquina de la cual dependen todas las Islas Baleares, y de
esta negociación saldrá lo que tenga que salir. Ustedes todavía
no lo saben porque tienen que llegar al final de esta
negociación. Al final ¿cuál es el objetivo?, el objetivo es... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas. El seu temps està exhaurit. Sr.
Conseller d’Obres Públiques té la paraula.  

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Sí, gràcies, només una rèplica a una de les moltes coses que
ha dit el Sr. Llamas. Supòs que ell no hauria de tenir una
confusió entre el que és un esborrany i el que és un
avantprojectes i, per tant, quan grups polítics estan posant-se
d’acord per presentar, per aprovar un avantprojecte per
presentar-lo en aquesta parlament, treballen amb esborranys, i
sobre aquesta feina, Sr. Llamas, ni l’oposició ni ningú no té dret
a fiscalització perquè és una feina política entre partits polítics,
entre distints partits que conformen una coalició de govern, i
sobre aquest tema -perdoni, és així de senzill- no hi ha ni
responsabilitat ni control de l’oposició. En el moment que
tenguem un avantprojecte, Sr. Llamas, no tendré cap obstacle
per posar-lo a la seva disposició.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. 

I.9) Pregunta RGE núm. 1836/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a mesures de limitació de creixement en sòl rústic.

Passam a la pregunta número 9, 1836 de registre, relativa a
mesures de limitació del creixement de sòl rústic, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Antonio Llamas i Márquez, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Doy la pregunta por formulada en
sus propios términos. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llamas. Sr. Conseller d’Obres Públiques, té la
paraula.  

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Miri, la pregunta és si tenim intenció
d’introduir mesures de limitació del creixement del sòl rústic a
la propera llei de quotes. Les mesures que tenim intenció
d’introduir i que en aquests moments evidentment s’està
negociant, no hi ha res tancat i ja se sap que en un procés de
negociació quan no està tot tancat no hi ha res tancat, com es
diu normalment, la nostra intenció, efectivament, és una llei que
abasti, en el ritme de creixement, de la capacitat d’allotjament de
la totalitat de les Illes, i aquesta és la idea que tenim, encara que
lògicament hi haurà modulacions, hi haurà matisos, hi haurà
diferències de tractament entre distints territoris, i entre
distintes capacitats, i entre..., tractament diferenciat en funció
de la realitat territorial que, en qualsevol cas, es dipositaran en
mans dels òrgans que han d’administrar aquestes diferències,
que són els plans territorials insulars corresponents.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. Llamas, té la
paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. La verdad es que usted ha
confundido, con respecto a la pregunta anterior y con respecto
a ésta, que es una continuación, ha confundido fiscalización
con información. Está claro que lo que se le pide es información
igual que en muchas leyes, en muchos borradores; incluso con
la Ley del suelo, cuyo borrador debatimos una vez en comisión,
y usted lo sabe. Lo que se le pide es información, no ninguna
fiscalización. Efectivamente sería difícil no diferenciar lo que
puede ser la tramitación de una ley de lo que es una
información para que este partido pueda sacar sus
conclusiones.

De todas maneras ya le he dicho antes que no hay peor
decisión que no tomar decisiones, y ustedes están claramente
en este estado, es decir, no se toma ninguna decisión.
Hablamos de una ley de cupos que, ya le digo, nos contestan
que no existe en su conselleria; estamos hablando de
posibilidades y de peticiones de información a base de estas
preguntas en el pleno porque no tenemos otra fuente de
información más que las preguntas que le podamos hacer desde
aquí, porque de las preguntas que le hemos hecho por escrito
a su conselleria nunca hemos recibido ningún tipo de
información, ya lo hemos denunciado varias veces; ya le digo,
un mes para contestar una pregunta y ustedes nunca tienen
información.

En realidad yo creo que en este tema de la Ley de cupos les
ha vuelto a ganar UM otra vez. La presentación el otro día del
plan territorial, con un sistema ya claro de cupos, con un
sistema claro de crecimiento y adaptado a las Directrices de
Ordenación del Territorio, les ha dejado a ustedes fuera de
juego con su posible y esperada -desde luego no por nosotros-
ley de cupos. Han quedado fuera de juego, les han vuelto a
ganar otra vez por un cabeza desde el consell insular. El consell
insular sigue mandando bastante en este govern, Sr. Conseller.

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llamas. Sr. Conseller d’Obres Públiques, té la
paraula.  

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. No, no és bo de fer trobar arguments
de rèplica a un discurs que no diu res i que només insisteix en
coses que ja s’han dit, perquè ja són sis preguntes
pràcticament sobre el mateix tema. És a dir, insistesc en allò que
li he dit: si vostè vol que jo aquí, en nom del Govern o en nom
propi, manifesti principis, postures i apriorismes rotunds per
després agafar-me si en el procés de negociació les coses no
s’ajusten a allò que he anunciat, Sr. Llamas no ho aconseguirà.
Estam negociant i, per tant, qualsevol postura i qualsevol
diferència que hi hagi entre els socis d’un govern en relació a
un tema o a un altre, evidentment no es farà públic, almanco
des de la meva boca, en aquest parlament.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques.

I.10) Pregunta RGE núm. 1837/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adjudicació dels serveis de menjador escolar a ACO,
CB.

La següent pregunta, la número 10, 1837, està ajornada en
temps i forma pel Govern.

I.11) Pregunta RGE núm. 1838/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a tala de 90 xiprers a la carretera de Valldemossa.

La pregunta número 11, 1838 de registre, és la relativa a tala
de 90 xiprers a la carretera de Valldemossa, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Dimarts passat, senyores i senyors
diputats, el Partit Popular va formular una pregunta a la
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consellera de Medi Ambient sobre què pensava de la tala de 90
xiprers a la carretera de Valldemossa, pregunta, com vostès
saben, que no va poder respondre perquè -segons hem llegit
als mitjans de comunicació- es va trobar la Sra. Consellera amb
un embús a l’autopista i per això va arribar tard, però va
qualificar aquesta tala de lamentable i desafortunada, segons
hem pogut llegir als mitjans de comunicació.

Atès també que el projecte redactat pel Partit Popular l’any
99 i el projecte que va redactar també l’exconseller, el Sr. Ferrer,
respectaven, segons hem pogut comprovar, els xiprers i que
també la Sra. Consellera va manifestar als mitjans de
comunicació que desconeixia el projecte i que, en tot cas, va
manifestar també que s’hagués pogut evitar aquesta tala, és per
aquest motiu, idò, que el Partit Popular demana a la Sra.
Consellera si pensa esbrinar el motiu de la tala d’aquests 90
xiprers.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, és evident que com a consellera de Medi Ambient
m’he preocupat de saber quin era el motiu de la tala d’aquests
xiprers i en aquestes setmanes ho he esbrinat i ja ho sé, i jo crec
que de qualque manera s’ha donat per assabentat el Partit
Popular en les diferents ocasions que hi ha hagut, perquè tant
el conseller d’Obres Públiques com jo mateixa hem fet les
manifestacions.

Però li he de dir que aquesta tala de xiprers, que consider
lamentable i que ho torn a repetir en aquesta cambra, no va
infringir cap norma de la comunitat autònoma i, per tant,
responent la pregunta que vostè m’ha formulat, no s’obrirà cap
expedient respecte a aquest tema. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. La Sra. Consellera m’ha dit al principi
de la seva intervenció que ja ho sé, “ja ho sap, perquè s’han
talat aquests xiprers”. Qui no ho sap encara és aquest diputat,
que és qui li ha formulat la pregunta. No sé si en el seu segon
torn, Sra. Consellera, em dirà el motiu, per què es varen talar
aquests 90 xiprers.

Miri, jo crec que és lamentable, Sra. Consellera, a més a més
d’aquesta tala, el seu posicionament, tant distint quan es tracta
dels xiprers de la Conselleria d’Obres Públiques o quan s’ha
tractat dels pins de l’Ajuntament de Palma. Lamentaria, idò, que
aquest fet quedàs així, d’aquesta manera, i que vostè vulgui
tancar aquest tema dient que és un fet lamentable i
desafortunat, i a més amb una decisió que prendre el director
d’obra, que és també una decisió com vostès han dit
precipitada, però que en cap cas aquesta actuació no pot tenir
un tipus disciplinari, és a dir, no implica cap tipus disciplinari
aquesta actuació.

Jo lament, Sr. President, que les respostes de la consellera
sempre siguin tan escarides i que aquest diputat ja està avesat
al fet que després, quan la Sra. Consellera replica, no li pot
contestar moltes vegades les ofenses que ella fa cap a aquest
diputat. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, les meves respostes no
són ofensives, són senzillament aclaridores i, per tant, així
entenc que vostè les accepti perquè si no és evident que el
problema el té vostè i no jo. 

Dit això, per tant, el que li vull dir clarament és una qüestió.
Respecte a la tala d’aquests xiprers, de la qual, com he dit
abans, no es va assabentar la Conselleria de Medi Ambient
perquè no va passar cap informe per aquesta conselleria referit
a aquest tema i, per tant, no es va poder pronunciar, li he de dir
que la tala d’aquests xiprers és evidentment un fet que no ha de
tornar a passar, i en aquest sentit jo esper que el conseller
d’Obres Públiques faci tot el possible perquè no torni a passar
un fet com aquest, i evidentment des de la Conselleria de Medi
Ambient, si en tenim coneixement, així ho farem, perquè es
tracta de prevenir, de prevenir, Sr. Diputat, no d’actuar quan en
una cosa poc hi ha a fer.

Així i tot li he de dir que aquesta conselleria de Medi
Ambient, respecte a les seves competències, pot actuar quan
són arbres forestals, com vostè sap, o quan són arbres que
inicia un expedient o que estan concretament dins la Llei de
protecció d’arbres singulars, 6/1991, que vostè coneix molt bé
com és aquesta llei. Per tant, si no és a través, com dic, d’arbres
forestals o dins zona forestal, o que estiguin dins l’àmbit de
protecció d’aquesta llei amb un expedient iniciat, no es pot fer,
com vostè vol, un expedient. Per tant no hi ha cap tipus de
problema respecte al pla de Santa Catalina; és un tema
totalment diferent i el qual només inspira un fet que aquesta
conselleria i aquesta consellera han exercit durant aquests tres
anys, que és protegir el nostre medi ambient i protegir tots els
arbres, tots aquells que vostès també volen protegir. Per tant,
si tenen qualque denúncia a fer en qualsevol cas facin-la
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davant la conselleria que, evidentment, actuarem perquè per a
això estam.

Per tant, Sr. Diputat, només li vull recordar que no mescli
ous amb caragols, com sempre fa, sinó que precisament parli
d’un tema després d’un altre perquè... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. El seu
temps està exhaurit.

I.12) Pregunta RGE núm. 1831/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlame ntari
Socialista, relativa a pous de Son Vila a Pollença.

Passam a la pregunta número 12, de registre 1831, relativa a
pous a Son Vila a Pollença, que formula l’Hble. Diputada Sra.
Mercè Amer Riera, del Grup Parlamentari Socialista, que té la
paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, hem parlat en aquest parlament en diferents ocasions
de política hidrològica i ens hem centrat i tot en allò que feia
referència a la zona nord de Mallorca. S’ha fer referència en
aquests debats a determinats pous, a determinades
autoritzacions i també a canalitzacions. És per això que aquesta
diputada demana al Govern, demana a la consellera de Medi
Ambient per la situació administrativa dels pous de Son Vila de
Pollença. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, efectivament crec que és molt oportuna aquesta
pregunta per aclarir un tema que ha sortit de manera reiterada
en aquesta cambra. La zona de Son Vila es troba entre els
municipis de Pollença i Sa Pobla, els seus pous formen part de
la unitat hidrològica de S’Almadrava i figuren com un dels
recursos aportats pel pla director de proveïment d’aigua de
Pollença. 

El consorci de Pollença ha iniciat perforacions en aquesta
zona per al proveïment d’aigua a Pollença, mentre que per part
d’Aguas Canalizadas de Alcudia es varen sol Alicitar
autoritzacions per a quatre sondejos destinats al proveïment
d’Alcúdia i de Sa Pobla, urbanitzacions de S’Ubac, Crestatx i
Son Toni. Aquests sondejos varen ser autoritzats per la
Direcció General de Recursos Hídrics d’acord amb el Decret
88/2000, de 16 de juny, que permet la reordenació de captacions

amb la indicació que la concessió només es pot atorgar si és
acompanyada d’una proposta de reordenació de les captacions
existents, que signifiquen una millora substancial d’efectes de
les extraccions sobre l’aqüífer. 

El 23 de novembre del 2001, ja realitzats els sondejos, es va
solAlicitar la concessió amb la proposta de la reducció
d’extraccions a dos aprofitaments de la zona de Son Barba a Sa
Pobla. Aquesta concessió es troba pendent d’estudi i
d’informes de l’ICME i a data d’avui no ha estat atorgada, no
ha estat atorgada. És, per tant, manifestament fals que s’hagin
atorgat drets d’aigua a la zona de Son Vila, ni tan sols com a
reorganitzacions de captacions ja existents.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. No vol
demanar la Sra. Amer.

I.13) Pregunta RGE núm. 1802/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Santiago Ferrer i Costa, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a regulació del fondeig d'embarcacions amb usos no
tradicionals a l'àrea marítima del parc natural de ses Salines
d'Eivissa i Formentera.

Passam així a la pregunta número 13, 1802 de registre,
relativa a regulació del fondeig d’embarcacions amb usos no
tradicionals a l’àrea marítima del parc natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera, que formula l’Hble. Diputat Sr. Santiago
Ferrer i Costa, del Grup Parlamentari Mixt, que té la paraula.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. La don per formulada tal com consta
en aquest escrit. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, és evident que els fondejos recreatius són un dels
principals impactes del fons marí del parc de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera, i precisament per aquest fet és una
activitat que s’ha de regular i gestionar concretament al PORN,
al PORN que es va presentar a exposició pública i que esper
que en poc temps es pugui veure aprovat de manera definitiva.

S’han fet les previsions següents: En primer lloc, les zones
declarades com a reserva són el nord i l’est de s’Espardell, el
(...) de posidònia de Punta Pedrera i immediacions dels Pujols,
on els fondejos queden prohibits; això no altera els usos
recreatius importants, sinó que evita els danys ocasionals que
es podien fer en punts especialment delicats. En segon lloc, a
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les zones sotmeses actualment a una elevada intensitat de
fondeig s’han d’habilitar sistemes de boies i dispositius que
facin compatible l’ús recreatiu i de conservació del fons de
posidònia; aquestes zones són s’Espalmador, ses Illetes i
s’Estany des Peix. I, tercer, a la resta d’àmbits s’estarà al que
disposi un futur pla de regulació d’usos recreatius, que evitarà
que es facin fondejos en punts on puguin generar impactes
irreversible de consideració.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per la seva
resposta, que anava -diguéssim- aquesta pregunta destinada a
posar de manifest la preocupació i l’ocupació de la COP per tal
de protegir, i de mantenir sobretot, els valors naturals de Ses
Salines de Formentera i evidentment també d’Eivissa.

Això és una preocupació històrica i una oposició que ha
mantingut aquest espai quasi verge des de fa dècades, i la
necessitat d’implementar aquestes mesures que conservin
aquests valors naturals i paisatgístics no ha de ser incompatible
amb el fet que Ses Salines continuïn essent un important espai
lúdic, jo diria que quasi el més important de Formentera. Com
deia aquestes mesures han d’intentar evitar els mals a la
posidònia, als alguers que vostè ha detallat, i així mateix també
els abocaments dels dipòsits negres i vessaments d’olis i
combustibles de les embarcacions. Al mateix temps des de la
COP també ens agradaria que es controlàs i que es minimitzàs
l’impacte paisatgístic desmesurat que poden tenir tants de
vaixells que s’estan incrementant any rere any dins aquesta
reserva. 

La importància de controlar aquest fondeig no ha de deixar
de banda altres qüestions també importants, com puguin ser la
recuperació del circuit hídric de Ses Salines de Formentera, que
permetrà minvar els moscards i les males olors que hi ha des de
la primavera fins a la tardor, i també el control del trànsit de
vehicles dins del parc natural. Per això esperam des de la COP
que aquest PORN s’aprovi definitivament el més prest millor,
però evidentment esperam també que les al Alegacions de
l’ajuntament i del consell siguin tengudes en compte.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer, per la seva intervenció. Sra.
Consellera de Medi Ambient, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, és evident que tenim el
mateix objectiu que és protegir i gestionar el millor possible el
parc de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, i per dur endavant
aquesta actuació és absolutament necessària la colAlaboració de
totes les institucions, per la qual cosa jo esper que
l’Ajuntament de Formentera i evidentment el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera puguem dur endavant una bona feina.
També esper i vull deixar palès en aquesta Cambra la
colAlaboració del Ministerio de Medio Ambiente per tal que,
una vegada sortida la sentència ja fa dues setmanes respecte
del que era ses Salines, i per tant ja formar part del que seria una
gestió directa del Govern de les Illes Balears, idò esper que hi
hagi una bona transició i sobretot que colAlabori tenint en
compte que la part de la mar, com vostè molt bé Sr. Diputat, és
un element que també compartim amb Demarcació de Costes.
Esper que hi hagi molt millor colAlaboració de la que ha existit,
per exemple, en el tema de la regeneració de platges.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.14) Pregunta RGE núm. 1803/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Santiago Ferrer i Costa, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a obres i serveis a la finca de Can Marroig.

Passam a la pregunta número 14, 1803 de registre, relativa a
obres i serveis a la finca de Can Marroig que formula l’Hble.
Diputat Sr. Santiago Ferrer i Costa del Grup Parlamentari Mixt,
que té la paraula.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. La don per formulada tal qual consta
a l’escrit.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat li he de dir que
immediatament. De fet, en un cert sentit, ja vàrem començar
l’any passat, ja que es va comanar un avantprojecte a un equip
d’arquitectes de reconeguda experiència en aquest tipus de
treball, concretament TRACSATEC; l’hem estudiada, hem
considerat els factors financers que sempre és un tema molt
important i també defectes normatius, ja que, amb el marc legal
que estableix la Llei de Ses Salines, hem comanat un projecte de
primera fase, que s’entregarà aquesta mateixa setmana. Tan
prest com tenguem la llicència d’obres aquesta primera fase
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s’iniciarà tot d’una, i per tant podrem dir que Can Marroig ja és
un fet, que s’estan fent obres i no només és un projecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Em satisfà la seva resposta, Sra.
Consellera, perquè aquest espai, com és Can Marroig, que
també forma part de la reserva del parc natural de ses Salines
d’Eivissa i Formentera, és un espai emblemàtic per als
formenterers, que també ha estat salvat de la urbanització per
la pressió i lluita que han realitzat formenterers i formentereres
durant dècades. La necessitat de realitzar aquestes obres, Sra.
Consellera, és evident perquè la casa té un perill d’esbucament
que fa que sigui perillós per a tots els usuaris de la reserva, fins
i tot per als mateixos treballadors que hi ha. De la mateixa
manera, servirà per poder començar a pensar en altres usos per
a aquest espai, per a aquesta edificació que no fa falta citar-los,
vostè ja els coneix perquè l’Ajuntament de Formentera ja n’hi
ha fet arribar, ja ha fet arribar diferents propostes al Govern.
També la necessitat, que vostè no s’hi ha referit, però entenc
que deu estar contemplat dins aquest projecte, d’instalAlar
serveis públics i aigua corrent a l’àrea recreativa, per tal d’aturar
la brutor i la possible contaminació del subsòl que produeix la
seva manca i que produeix, sobretot, l’ús que fan els
formenterers i formentereres, un ús bastant massiu, d’aquesta
àrea recreativa. També la necessitat d’instalAlar aquesta aigua
corrent, com deia, per als usuaris d’aquesta àrea.

Ja li dic, m’alegr d’aquesta resposta i esper que pugui ser
una realitat, perquè, si ho arriba a ser, malgrat el lleuger retard
que es fa respecte a les previsions que es feren l’any passat, si
la cosa acaba bé, bé estarà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Vull reiterar una vegada més que
esper que a través de la colAlaboració entre les diverses
institucions es pugui dur a terme una bona actuació a la finca
de Can Marroig, com a emblemàtica de l’illa de Formentera, i,
evidentment, com a emblemàtica del parc de ses Salines
d’Eivissa i Formentera. He de dir que, a més, és una
preocupació que, com a consellera, tenc des de l’inici del
mandat perquè la Unió Europea ens demanda de manera
accelerada que es facin actuacions en aquesta zona, i ens vàrem
trobar amb un conflicte obert, precisament perquè s’havia

pervertit el que era l’objectiu de la compra d’aquesta finca per
part de l’anterior govern, i per això hem intentat fer-ho de la
millor manera possible perquè complís l’objectiu pel qual
s’havia fet la compra, que era un objectiu de conservació.

Per tant, jo esper que en qüestió de poc temps puguem
veure iniciar les obres, no vol dir finalitzades, però iniciar les
obres. I sobretot que aquest objectiu comú, que és conservar
i protegir un indret tan meravellós com és Formentera i
concretament Can Marroig idò sigui un fet i no només siguin
les paraules que se’n du el vent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.15) Pregunta RGE núm. 1839/02, de l'Hble. Diputat S r.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a banc d'aigua agrícola.

Passam a la pregunta número 15, 1839 de registre, relativa a
banc d’aigua agrícola, que formula l’Hble. Diputat Sr. Jaume
Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera de Medi Ambient, a mi també m’agradaria quedar
satisfet com el diputat de Formentera, per saber quan pensa la
Conselleria de Medi Ambient que estarà llest el banc d’aigua?
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el decret de creació d’un
centre d’intercanvi d’aigua agrícola, amb el nom de Banc
d’Aigua Agrària, es troba ja redactat i ara ha iniciat la seva
tramitació administrativa, d’acord amb el que preveu la Llei del
Govern. Concretament li puc dir que les passes que resten són
les següents: primer, audiència als interessats; en segon lloc,
informació pública; en tercer lloc, informe de l’assessoria
jurídica de la Conselleria de Medi Ambient; informe del Consell
Consultiu i aprovació del Consell Govern.

Per tant, una vegada que s’hagi complert tota la tramitació,
esperem que puguem presentar una iniciativa que jo consider
que és absolutament nova i que esper que el diputat Font
també vegi amb bons ulls.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Me sap greu defraudar-la Sra.
Consellera, no ho veig amb bons ulls, a més, m’estim més dir-li
la veritat perquè les mitges no m’agraden i en tot cas no ho
veig amb bons ulls. Jo el que li voldria dir és que sàpiga que,
per jo, aquest banc d’aigua és el mateix que quan xerràvem del
banc de terres en aquesta Cambra; se’n recorden del banc de
terres de l’any 99 i el gener de l’any?, ja vàrem dir el Partit
Popular que això era una presa de pèl, i me sap greu aventurar-
me, i no m’equivocaré i voldria equivocar-me que el tema del
banc d’aigua és una presa de pèl, i intentaré explicar-me, però
és una presa de pèl de bon de veres, més grossa que la del banc
de terres.

Com poden fer un senyor donar aigua d’un aqüífer, quan
aquí tenim 21 unitats hidrològiques distintes, que deixi de
treure aigua perquè un altre que està a un altre aqüífer en
tregui; aquesta aigua d’aquest aqüífer, per exemple, d’Inca a sa
Pobla, és impossible transferir-lo a l’aqüífer de Felanitx; és a dir,
de què me serveix que un de sa Pobla deixi de treure aigua
perquè la treguin a Felanitx si tanmateix són aqüífers distints i
van a la mar per distinta forma?

Sra. Consellera, vostè ha fet una irregularitat amb la
moratòria de pous, nous pous, irregularitat en majúscules que
vostès estan fent, perquè vostè sap que només hi ha una
instrucció interna, no hi ha ordre de la consellera, no hi ha un
decret per part del Govern; aquesta mateixa instrucció xerra del
banc d’aigua, vostè em diu que estan fent un decret, me pareix
molt bé, és el que toca, però vostè té tota la gent en escac;
indefensió total i absoluta, els pagesos m’ho deien diumenge
de matí: què és això del banc d’aigua Jaume? Qui me pot aturar
a mi de seguir traient aigua a un moment donat, encara que avui
no en vulgui treure, com els d’un altre poble que no està en el
meu aqüífer pot emprar l’aigua que jo no empr si resulta que no
passa pel seu aqüífer, quan vostè té declarats el 90% d’aqüífers
sobre-explotats -sobre-explotats no-, que no els deixa treure
aigua?

Sra. Consellera, no perdin temps amb el banc d’aigua,
intentin posar ordre dins el tema dels pous, que és possible i
que hi ha propostes damunt la taula importants.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, el seu temps està exhaurit. Sra.
Consellera de Medi Ambient, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, esperava que, com que el
tema de l’aigua i el tema de l’agricultura són les seves màximes
preocupacions, idò tenir no només un cert suport sinó, com a

mínim, el que es diu tenir un cert sentit de prevenció i precaució
abans d’haver fet una cosa i per tant que, abans de saber
exactament què és el banc d’aigua, idò ja faci valoracions en
negatiu. Però bé, com que veig que li interessa molt el tema, jo
no tenc cap tipus de problema en fer una compareixença per
explicar de manera clara i exhaustiva de què tracta el banc
d’aigua, i per tant poder saber, això que ara vostè no acaba de
veure, li explicaré, que no tenc temps ara en qüestió de cinc
minuts i no tenc cap tipus de problema, i crec que vostè ho
entendrà, com ha fet amb altres coses quan li he explicat.

Dit això, també li voldria dir molt clarament, que no parli
d’irregularitat, Sr. Font, no parli d’irregularitat perquè estam a
una Cambra seriosa i en aquest sentit crec que el que hauria de
fer vostè és llegir una mica més i recordar, per exemple, que el
Pla hidrològic de les Illes Balears, el qual varen aprovar vostès,
el Partit Popular ho va fer, jo sempre he dit que era un pla que
tenia, en principi, moltes coses ben fetes; de fet aquest Govern
l’ha defensa fins i tot en el Consejo Nacional del Agua, i doncs
una vegada aprovat estableix de manera molt clara com s’ha de
fer el tema dels pous, Sr. Font, i estableix de manera molt clara
com s’ha de regular i com s’ha de normativitzar. Per tant, no és
irregularitat, és aplicar la llei, cosa que moltes vegades no se
sap fer o no s’ha sabut fer ni abans, ni a molts d’ajuntaments.
Per tant, el que està fent aquest Govern i aquesta conselleria és
el que s’ha de fer, aplicar les lleis, que aposta es fan i aposta el
Parlament és important. I en aquest sentit jo vull deixar molt clar
que aquest Parlament per jo té el màxim reconeixement i, com a
consellera, consider que quan s’aprova una llei, com dic, és no
només per aprovar-la sinó per fer-la executar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.16) Pregunta RGE núm. 1832/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a avantatges i beneficis de la implantació de
l'ecotaxa.

Passam a la següent pregunta, que és la número 16, 1832 de
registre, relativa a avantatges i beneficis de la implantació de
l’ecotaxa, que formula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez Seguí,
del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, cuando estamos
acostumbrados a oír al Secretario de Estado de Turismo hablar
de los inconvenientes y problemas que tenía la ecotasa para el
turismo de estas islas, resulta que cruza el Canal de La Mancha
y en un especial Pentecostés, iluminado, tal vez, por el Espíritu
Santo, comienza a comentar que la ecotasa tiene grandes
beneficios y hay que oír cosas como que deseamos limitar la
llegada de turistas, especialmente aquellos que beben cerveza,
etcétera. Cosas, circunstancias novedosas, llamativas, teniendo
en cuenta los antecedentes de las declaraciones del Sr. Güemes
en nuestro Estado. Por eso le queremos preguntar al Sr.
Conseller ¿qué opinión tiene al respecto de tales declaraciones?
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. A mi
no me varen sorprendre aquestes declaracions, perquè tenint
en compte que l’ecotaxa a Anglaterra els ciutadans l’accepten
i per tant estan disposats a pagar-la, i els principals majoristes
de viatges anglesos, una vegada que s’ha decidit posar-la,
també accepten i respecten les lleis que pugui fer aquest
Parlament; per tant, a mi no me va sorprendre que el Sr. Güemes
anàs allà i digués el políticament correcte que és el que la gent
volia sentir, perquè si no hagués estat així hagués fet el ridícul.
Però de totes maneres hi ha una certa hipocresia darrera
aquestes declaracions, perquè dos dies després el Secretari
d’Estat Costa va haver d’anar corrent a tornar a les tesis oficials
del Govern del Partit Popular, és a dir dimonitzar l’ecotaxa i tot
el que representa l’ecotaxa.

I em preocupa en dos sentits, em preocupa en el sentit que
el Partit Popular utilitza la seva posició que li permeten les
competències de promoció externa per fer una política agressiva
en contra del Govern de les Illes Balears, aquí a Espanya; però
encara me preocupa una mica, que és la falta de perspectiva del
Govern del Partit Popular, que és estar absolutament sotmès al
que diuen alguns grups o alguns grans grups, que l’única
preocupació que tenen no és el futur de les Illes Balears sinó
que l’impost turístic es pugui posar a altres i a altres regions. I
per tant, perquè això no pugui ser possible, que, a més, no ho
aconseguiran, tenen al seu servei el Govern del Partit Popular
per fer declaracions agressives i fer una política de tensar o de
tensió permanent en contra del Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Consellera de Turisme. Sr. Diéguez, té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Hace aproximadamente medio
siglo, más o menos, cuando aquí mandaba, que no gobernada,
el General Franco, éste envió una vez un artículo a una revista
británica, creo que era la misma en la que hizo las declaraciones
el Sr. Güemes, en ese artículo comenzaba diciendo, por lo que
nos interesa a nosotros: “No toda la culpa de los males y
desgracias que acontecen en el Reino Unido, no de todos esos
males tienen la culpa los laboristas”. Y era llamativo, desde
luego, un artículo del General Franco alabando o disculpando
a los laboristas. Curiosamente, ese mismo artículo, también con
seudónimo, fue remitido a un periódico español; cuando llegó
a ese periódico español, el censor le puso el cuño: publíquese
todo menos lo tachado; lo tachado era la alabanza a los
laboristas que hacía incluso el General Franco en aquel artículo.

Más de cincuenta años, medio siglo y estamos en lo mismo
gracias al gobierno del Partido Popular.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller de Turisme, té la paraula.
No vol intervenir, molt bé.

I.17) Pregunta RGE núm. 1840/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a viatge de la consellera de Benestar Social a la zona
dels Grans Llacs.

Passam a la pregunta número 17, 1840 de registre, i darrera
del torn de preguntes, relativa a viatge de la Consellera de
Benestar Social a la zona dels Grans Llacs, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Francesc Fiol i Amengual del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sra. Consellera, quan encara no ens havíem reposat de tota la
dinàmica suscitada pel seu viatge a Porto Alegre, doncs ja ens
adonam, dissabte, dia 4 de maig, a través de l’Última Hora,
d’un viatge que té programat pareix ser que al Burundi, amb
una sèrie d’elements que segurament són de molt d’interès,
però en alguns elements amb contingut polític, al nostre mode
de veure, inexplicable, si és que és vera el que publica aquest
periòdic. Jo li don l’ocasió avui que desmenteixi que vostè
doncs fonamentalment va a: “Apoyo al proceso de paz de
Burundi, entrevistas con las autoridades, presidente y
vicepresidente del país, campos de refugiados y visita a la
tumba del presidente Melchior N’Dadaye"; és a dir, una sèrie
de circumstàncies que fugen un poquet del que seria un viatge
de cooperació específicament de visita a obres que es puguin
haver fet amb fons de cooperació.

Sorprèn també, i si no és així em corregeixi, que aquest
viatge es financiï, pareix ser, si no és així m’ho digui, amb fons
de cooperació; i sorprèn també que en aquest viatge hi participi
una ONG que és la que ha elaborat un projecte i que se suposa
que els seus viatges en aquest projecte van a la part amb què
s’ha finançat del fons de cooperació. Sorprenen totes aquestes
coses que han estat recollides a un reportatge publicat per La
Razón, que jo li agrairia que vostè, en aquesta oportunitat que
li dóna avui la Cambra, afirmàs, rectificàs, reconsideràs i ens
doni compte, amb independència que ho haurà més àmpliament
a la comissió corresponent quan torni d’aquest viatge, ens doni
compte un poquet de quins són aquests aspectes curiosos,
com a mínim, d’aquest viatge.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Benestar Social,
té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Fiol, realment jo estic d’acord amb vostè que és difícil seguir
l’activitat política de la Conselleria de Benestar Social, jo
comprenc que li costi seguir-la perquè realment és molta. Què
li he de dir? És així. Bé, si me deixa, li explicaré o intentaré
contestar les seves preguntes, i li record que, a més, podria fer
el seguiment de vuit direccions generals més que no estaria
malament que donés l’opinió sobre quina és la política que fa
aquest Govern en altres matèries. Però bé, li contestaré.

Miri, la Direcció General de Cooperació té al Burundi
diferents projectes a través, efectivament, de l’entitat Veïns
Sense Fronteres, per un valor de 39 milions i mig de pessetes,
li puc detallar per escrit quan vulgui. I a Tanzània, que també es
visitarà, al camp de refugiats de Kigoma es tenen projectes amb
Veïns Sense Fronteres i amb la Fundació S’Olivar d’Estellencs,
per valor de 57.500. A més, en el mes de gener del 2001,
patrocinat per la Direcció General de Cooperació i per diferents
organitzacions no governamentals, es va donar suport a tot el
procés de pau per tal d’afavorir que les organitzacions
polítiques i democràtiques començassin a conversar sobre
aquest procés. El motiu del viatge, per tant, és múltiple: per una
vegada fer un seguiment d’aquests projectes, acompanyats és
cert per una organització que coneix el terreny, com s’ha fet en
altres ocasions; també participar a reunions amb diferents
membres d’entitats i de les institucions polítiques i també
inaugurar un centre d’infants i també un centre cívic. Jo crec
que realment el seguiment garanteix el que és un orgull
d’aquesta Direcció General de Cooperació que és la
transparència en què es gasten els doblers i quins percentatges
van a projectes directes i quins percentatges van a gestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. En el curt espai de temps que em
correspon naturalment no puc entrar a fons en tota aquesta
matèria, però li ben assegur que farem un seguiment exhaustiu
del cost que tendrà aquest viatge, de les persones,
nombrosíssimes pel viatge, en el que suposa, que van a aquest
viatge, de diverses despeses que s’aniran produint en tot
aquest viatge, del que vostè haurà, naturalment, de donar
compte a la comissió corresponent.

Jo li vull dir que les seves activitats les seguim de la manera
que creim que les hem de seguir, vostè no ha de dir a l’oposició
el que ha de fer; aquesta ens interessa especialment i la seva
condició de viatger transoceànic ens interessa especialment
perquè és sempre motiu d’interès en aquesta Cambra. Nosaltres
creim, ja li anunciï d’entrada, que no s’estan fent les coses
correctament; ja veurem, quan vengui la liquidació de l’anterior

viatge a Porto Alegre si s’ha fet tot correctament, i respecte
d’aquest viatge ja li, veurem he dit, no l’estic acusant de res; i
ja veurem si ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol, el seu temps està exhaurit. Sra.
Consellera de Benestar Social, té la paraula i vint segons.

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

Efectivament, Sr. Fiol, és la seva responsabilitat demanar
comptes a aquest Govern i és la meva responsabilitat donar
comptes a aquest Parlament i al conjunt dels ciutadans, i no hi
ha cap problema, tindrà totes les despeses detallades, les pot
tenir a priori i a posteriori de la mateixa manera que les ha
tengut de qualsevol altre viatge o actuació que ha demanat;
estam a la seva disposició i li puc assegurar que ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social, el seu
temps està exhaurit i amb la seva intervenció s’ha esgotat el
torn de preguntes.

II. Moció RGE núm. 1713/02, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a control de qualitat dels texts
normatius, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 372/02.

I passam al punt següent de l’ordre del dia que és la moció,
registre 1713, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a control de qualitat dels texts normatius, derivada del debat de
la InterpelAlació 372 de l’any 2002. Per defensar la moció, el Sr.
Fernando Piña té la paraula durant deu minuts.

EL SR. PIÑA I SÁIZ:

Con la venia, Sr. Presidente. Honorables, en el Diari de
Sessions número 91 el conseller, -no deu tenir un excés
d’interès aquest executiu en la qualitat dels textos normatius
i la garantia de seguretat jurídica, que per això serveixen,
veig que la representació està en el derecho a la salud-; bien,
se supone que los textos que disfrutamos en esta comunidad
autónoma exclusivamente merecen que se considere nuestro
derecho a la salud, imagino que fuertemente maltratada después
de leerlos.

El conseller, deia, textualment: “... voldria dividir la feina
feta en tres grans eixos: primer, iniciatives per garantir la
correcció final i lingüística; segona, iniciatives per millorar
l’edició del Butlletí Oficial de les Illes Balears tant des del
punt de vista material com des del vessant de la legalitat; i
tercer, iniciatives dutes a terme per millorar la coordinació
entre els diferents decrets i altra normativa emanada de les
distintes conselleries del Govern.” Fin de la cita. Correcció
formal i lingüística, millorar l’edició en termes materials i
vessant de la legalitat, coordinación entre los diferentes
decretos y otra normativa emanada del Gobierno.
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Corrección formal y lingüística: el 14 mayo, de marzo, de
este año, no estoy hablando del pasado, cosa a la que es
bastante aficionada el común de los representantes de nuestro
ejecutivo, este año, 2002, 14 de marzo, repito, aparece una
corrección de errores de textos de diciembre del 2001, también
recientes. La corrección de errores discurre a lo largo de 39
páginas del boletín oficial, repito, 39. Menos mal que se han
tomado medidas para la corrección formal.

Mejora material y vessants de la legalitat, com diu el Sr.
Conseller . La Ley de presupuestos de la comunidad autónoma
acostumbra a ser uno de los elementos que constituyen el
espinazo de la acción de un gobierno democrático; bueno, pues
la Ley de presupuestos de la comunidad autónoma se publicó
el día 14, apareció publicada el día 14 de enero del 2002; eso sí,
apareció en la red de Internet el día 9 de enero, y además, dice
que esta ley entrará en vigor una vez publicada en el boletín
oficial el día 1 de enero del 2002. Y se publica en una extensión
número 156, que se fecha el día 31 de diciembre; cuando en esta
fecha existen toda una serie de ejemplares del boletín en poder
de los ciudadanos que siguen, curiosamente, pensando que
tenemos una comunidad autónoma, una administración sin
presupuesto porque no ha aparecido el presupuesto. ¿Desde
las cero horas del 1 de enero hasta el día 14 de enero qué
ocurrió; cuál era eso que se dice el vessant de la legalitat? ¿Qué
era la comunidad autónoma durante estas fechas, aparte de una
administración pública sin presupuesto? ¿Qué validez jurídica
tienen y qué calificativo tienen todos los actos administrativos
dictados en este plazo sin soporte presupuestario? ¿Cómo y en
base a qué legalidad se fundamenta una disposición que fija la
entrada en vigor el día que se publique la norma, sin tener ni
idea por parte de quien toma el acuerdo de qué día se publicará
la norma, en una fecha ya pasada?

Las fuentes del derecho o la vieja práctica jurídica, en el
Código Civil de ejemplares de versiones del siglo XIX,
establecían la vacatio legis y la praxis la establecían en veinte
días a partir de la fecha de publicación de la norma y,
excepcionalmente, por razones de urgencia o de daños que
pudieran ocurrir y que fueran irreparables, se admitía que la
propia disposición, expresamente, dijera que entraría en vigor
al día siguiente de su publicación o en la fecha de su
publicación. Pero vigencia ha pasado a pasado a partir del día
que se publique cuando se publique si es que se publica, es
bastante más difícil, por supuesto es más difícil de entender que
de decir, pero de decir ya es bastante difícil. A mi me gustaría
que alguien me explicara esa curiosa práctica legislativa,
entiendo ligeramente heterodoxa.

Coordinación entre los diferentes decretos y otras
normativas. El boletín oficial número 109, del año pasado,
publica la declaración de ses Fonts Ufanes de Campanet com
a monument natural, Decret 111/2001. El punto número 4 del
artículo 8 prohíbe el cambio de clasificación del suelo en el
ámbito geométrico, en el ámbito geográfico, en el ámbito
territorial afectado por el decreto. Está claro que es una norma
claramente incompetente, claramente inadecuada para esta
decisión, puesto que el órgano es claramente incompetente
para tomar esa decisión, y es uno de los elementos de nulidad
plena de la norma que está en todos los tratados jurídicos.

Puesto que la legislación del suelo tiene otros órganos
competentes tiene otros requisitos y otros requerimientos y
otros cauces que resultan claramente incumplidos. Y no entro
en el contenido de la norma, como no he entrado en ningún
caso siempre que nos hemos referido a ese tema en los
contenidos, pero es verdaderamente lamentable que al estar tan
mal ejecutado el proceso algo que todos queremos sea nulo de
pleno derecho.

13 de abril del 2002, anteayer, boletín oficial número 45,
publica siete disposiciones de la Conselleria de Economía,
Comercio e Industria, siete disposiciones generales, las siete,
las siete, repito, son de corrección de errores; así del 11 de abril,
el 6 de abril, boletines oficiales 44 y 42 de este año, etcétera.

En el último párrafo de la intervención del conseller del día
citado, en que se dio la interpelación en este Pleno, el conseller
me decía: “... vull que vostè segueixi preocupant-se en aquest
tema, vull que vostè sigui darrera aquest tema perquè això em
dóna la possibilitat d’explicar a aquesta Cambra tot el que
hem fet darrera el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i em
dóna aquesta possibilitat i em dóna la possibilitat de
comparar. Està bé, a todos nos gustan las comparaciones, lo
que pasa que algunos salimos o salen claramente
desfavorecidos de las comparaciones. Yo no tengo el menor
interés en ejecutar el trabajo que corresponde al ejecutivo, que
corresponde a la administración de la comunidad autónoma,
pero me preocupa muchísimo que los ciudadanos sepan
exactamente a qué atenerse, cuál tiene que ser su conducta en
el ámbito del ejercicio de sus derechos y en el ámbito de
cumplimiento de sus deberes. Y por ello, y siguiente la
recomendación del conseller, hemos redactado y hemos
presentado esta moción para que estas cuestiones, si no se
resuelven de manera definitiva sí por lo menos mejoren
sustancialmente. Moción que consta de tres puntos de modo
y manera que se tomen las medidas necesarias para mejorar de
forma sustancial el porcentaje de errores; que se haga una
revisión exhaustiva de todos los textos anteriores, de modo y
manera que aquellos errores que todavía permanecen se
corrijan; y el más importante, que se establezca el mecanismo
necesario para que en el caso de que se produzcan errores,
cosa inherente a toda actividad humana, y por supuesto lo
reconozco, se aplique a la corrección de los mismos el más
estricto control de su legalidad.

No creo, y es de las pocas cosas en que las opiniones
deben dejar paso a las creencias, porque esto probablemente
implica hacer un acto de fe en determinados conjuntos de
personas, pero no creo que cualquier medida para garantizar la
mejora de la seguridad jurídica de la ciudadanía de Baleares
tenga un voto negativo de ninguno de los partidos
representados en esta Cámara. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Piña, per la seva intervenció en nom del
Grup Popular. Grups que vulguin intervenir per fixar posicions?
El Sr. Fernández Terrés, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.
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EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Desde el
Grupo Parlamentario Socialista habíamos preparado unas
enmiendas a la moción del Partido Popular con un ánimo
constructivo, a pesar de que entendíamos que con el debate
que se había producido el día de la interpelación bastaba y
sobraba para controlar la acción del Gobierno y mejorarla en lo
posible, aún así en un tema tan árido como es el de la calidad de
los textos normativos; aún así digo, hemos preparado tres
enmiendas que debido a un error administrativo no hemos
registrado, pero que he entregado anteriormente tanto al
proponente, Sr. Piña del Partido Popular, como a la presidencia
de la cámara, por si tenía bien poderlas transaccionar en el
sentido de mejorarla y que saliera por unanimidad una moción
en este Parlamento.

En cuanto a la primera enmienda que sustituíamos, la
redacción del primer punto de la moción, puesto que por un
lado podía inducir a errores que el parlamento aprobara, tal y
como proponía el PP, que se tomen las medidas adecuadas para
mejorar sustancialmente el porcentaje de errores del Boletín
Oficial de las Islas Baleares. Por otro lado y más importante,
consideramos que es cuanto menos igual de importante el
difundir ampliamente toda la normativa de la Islas Baleares.
Como le decía en el debate de la interpelación, es
responsabilidad de todos los actuales políticos, cada uno en su
nivel, procurar que las normas que afectan a los ciudadanos
sean comprendidas y respectadas por la mayoría de la
sociedad, pero para poder ser entendidas y respectadas lo
primero que tienen que ser es conocidas. De ahí que desde
nuestro grupo no solo pretendamos mejorar la edición del
Boletín Oficial sino que se pueda difundir lo más ampliamente
posible.

En cuanto a la segunda enmienda, que es de supresión del
punto segundo de la presentada por el Partido Popular,
entendíamos que no era oportuno ahora en este momento
proceder tal y como se propone a una revisión exhaustiva de
todos los textos normativos publicados, estamos de acuerdo
que los errores hay que corregirlos y yo creo que la Conselleria
de Presidencia ha hecho un buen esfuerzo y lo seguirá
haciendo seguramente en tratar de corregir lo más rápidamente
posible, pero de ahí a poner en un texto y aprobarlo que se
corrijan todos los errores de todos los textos publicados,
creemos que es más conveniente mirar hacía el futuro y tal y
como ya explicó el conseller de Presidencia en la interpelación,
se debe ir mejorando la edición del Boletín, tanto en sus
aspectos formales y lingüísticos, como en inversiones
materiales, ahorro de costes, o como en la jerga administrativa.

Y ya en la tercera enmienda, que yo también comparto con
el Sr. Piña que es la más importante, nos limitamos a suprimir la
coletilla de dar cuenta a la cámara ya que el control de legalidad
en la corrección de errores es un principio irrenunciable de la
Administración y por supuesto de los funcionarios que yo creo
que la realizan de un modo habitual y profesional. Por otro lado
como ustedes saben y no lo manifiesto ahora, en el borrador
del decreto por el cual se establecerá el régimen de
funcionamiento del Boletín Oficial de las Islas Baleares ya se

contempla el mecanismo de corrección de errores,
concretamente en el artículo 11.5 del borrador del decreto. Un
borrador que ya manifestó aquí el conseller en la interpelación
se encontraba y se encuentra en fase de consulta con todos los
organismos interesados, desde las diferentes consellerias, la
Delegación del Gobierno del Estado, los consells insulares, la
Administración municipal y la Administración de justicia,
incluido este Parlamento en que me parece que desde día 3 de
mayo tenemos a nuestra disposición un texto del borrador por
si queremos consultarlo y presentar sugerencias o mejoras.

Yo Sr. Piña comparto con usted y me imagino que con la
mayoría de los miembros de la cámara, su preocupación por la
seguridad jurídica en que las normas se han de publicar sin
errores, pero la calidad de una norma no depende únicamente
de su formalización, con ser importante, también y de forma
esencial de su capacidad para lograr los objetivos que se
propone, la práctica que todos poseemos y la doctrina nos
dicen que no es suficiente como publicar una norma para que
esta cumpla su función, se ha de buscar por parte de todos la
utilidad y la eficacia política, tanto en el proceso de gestación,
como de su resultado final. El orden normativo no puede
quedar ajeno a lo que es el sistema de producción e
intercambio, no debe excluir sino que debe tender a garantizar
los mínimos existenciales y a resolver necesidades sociales. En
definitiva el sistema legal debe de asegurar la realización
efectiva de los derechos y no solamente su mero
reconocimiento. En la enmienda le proponíamos ampliar la
difusión de las normas, ya se que no es suficiente, hemos de
incrementar entre todos las posibilidades para una mayor
comprensión del trabajo que realizamos, hacerlo más asequible,
por ejemplo esforzándonos en un lenguaje más apto para la
comunicación, un lenguaje que no pierda el rigor y la
coherencia lógica que todo el derecho ha de tener, pero que
pueda ser entendido y aceptado por la mayoría de la población.

En el debate que se produjo en el Congreso de los
Diputados en ocasión de la aprobación de la reciente Ley
5/2002 del 4 de abril que regula los boletines oficiales de todo
el Estado, la preocupación de todos los grupos parlamentarios,
por lo menos coincidieron en que la llamada crisis de
legislación no provenía tanto de la imprecisión en la
publicación de los textos formales, sino de la hipertrofia
normativa, entendiendo esta por la cantidad de producción y
porque los poderes públicos se ven obligados para resolver
necesidades urgentes de la sociedad a intervenir de un modo
rápido y por tanto, en la rapidez siempre se pierde calidad. Por
cierto en esa misma ley y en cuanto a corrección de errores solo
aparece un apartado, que es lógico y normal, el número 5 del
artículo 7 en que dice: “si algún texto aparece publicado con
erratas que alteren o modifiquen su contenido, será
reproducido inmediatamente en su totalidad o en la parte
necesaria con las debidas correcciones”, que es lo lógico y lo
coherente en este tipo de asuntos.

En definitiva y para no cansar a sus señorías, Sr. Piña
hemos presentado tres enmiendas, aunque no las hayamos
presentado formalmente registradas que si su grupo y los
demás lo aceptan, yo creo que son razonables y razonadas y
ayudarían a que lo aprobáramos por unanimidad en una
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moción, que como decía al principio, es un tema árido pero que
es muy importante.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández Terrés en nom del Grup
Socialista. Sr. Ferran Piña vol intervenir?

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Gràcies, Sr. President. Visto que las enmiendas se han
presentado in voce y en el mismo espíritu de tratar de conseguir
que la cámara en su totalidad apruebe algo que entiendo que es
una finalidad compartida por todos, solicitaría 5 minutos de
receso, 5 minutos de parada por favor Sr. Presidente para
discutir la segunda enmienda para ver si es posible llegar a un
texto de completo consenso.  En principio los puntos primero
y tercero, con las enmiendas primera y tercera, parece bastante
fácil, quisiera 5 minutos si el Sr. Presidente nos lo concede para
ver si podemos acordar un texto para el punto número 3, o
llegar a la supresión, o mantenerlo como está.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Piña. Efectivament faig ressò de la seva
petició i suspenem la sessió durant 5 minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria al representant de la moció, el Sr.  Piña, si han
arribat a un acord respecte a la transacció plantejada pel Grup
Socialista.

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Gràcies, Sr. President. Sí, gràcies a Déu hi ha un acord i
aquell desig expressat en el darrer moment, en el darrer paràgraf
de la meva intervenció que tots els grups votin a favor de la
millora dels texts normatius per a la seguretat jurídica de la
ciutadania ha estat escoltada. En conseqüència acceptam bona
part d’allò que ha plantejat per part del grup esmenant i salvo
error por mi parte la moció quedaria de la següent forma i si em
permet Sr. President, la llegiré perquè en quedi constància al
Diari de Sessions.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a: primer, que es prenguin les mesures
adients per millorar l’edició del Butlletí Oficial de les Illes
Balears i la difusió més ampla possible de la normativa de les
Illes Balears. Segon, que s’estableixi un mecanisme adient per,
en cas de produir-se errors o haver-se produït en la publicació
d’un text, s’apliqui a la seva correcció el més estricte control de
la seva legalitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Piña. Estan d’acord? Aleshores podem
entendre aquesta moció aprovada per unanimitat? 

Queda aprovada per unanimitat la moció 1713 presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a control de la qualitat
dels texts normatius en els termes que consta en el Diari de
Sessions.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 419/02, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
una nova ubicació per a la macrodepuradora de Sant Jordi.

Passam al següent punt de l’ordre del dia que és la
proposició no de llei 419 presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la nova ubicació de la
macrodepuradora de Sant Jordi. El Sr. Buele, en nom del Grup
del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula per defensar la
proposició no de llei. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com a
representant del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista he vengut aquí dalt a defensar aquesta iniciativa
parlamentària del Grup Parlamentari del PSM-Entesta
Nacionalista, una iniciativa parlamentària molt simple i senzilla
que intentaria presentar uns cinc punts molt breus. Volem
donar suport a una iniciativa ciutadana que consideram que és
d’interès general. Volem demanar i exigir que es compleixi
estrict ament la legislació i la normativa vigent, ens volem
adreçar a diverses administracions públiques que hi estan
implicades i volem tractar d’una nova ubicació alternativa a
aquesta gran instalAlació que comporta i representa la
macrodepuradora en el pla de Sant Jordi.

És una iniciativa parlamentària que prové del nostre grup,
el PSM-Entesa Nacionalista, és una proposició no de llei que
vàrem presentar el passat mes de febrer, com tots vostès saben
i conté un punt únic que reclama una nova ubicació alternativa
per a la macrodepuradora de Sant Jordi i el contingut d’aquest
punt també el coneixen vostès, però m’agradaria fixar-lo de bon
principi perquè en ell deim que el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de l’Estat que reconsideri la ubicació de la nova
depuradora projectada al pla de Sant Jordi, dins el terme
municipal de Palma i que en cerqui una altra d’alternativa que
respecti la distància mínima de 2.000 metres dels nuclis de
població més propera. Vostès es poden demanar per què es
presenta una proposició no de llei d’aquestes característiques,
jo els vull dir que crec que aquest Parlament i des del nostre
grup parlamentari això ho intentam promoure, té entre altres
coses la tasca de donar suport a iniciatives ciutadanes que
siguin considerades d’interès general i aquesta n’és una, és
una iniciativa ciutadana que està duita a terme per entitats
veïnals, socials i culturals de Sant Jordi, de S’Aranjassa, La
Casa Blanca que constituïren una plataforma, la Plataforma en
defensa del prat i que s’adreçaren un parell de vegades a
diverses instàncies públiques locals, autonòmiques, estatals,
fins i tot europees, no estam parlant de l’opinió d’un grapat de
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4 persones, estam parlant del GOB de Sant Jordi, de
l’Associació de Veïnats del pla de Sant Jordi, de l’Associació
de Veïnats de S’Aranjassa, de l’Associació de Joves, Coral prat
de Sant Jordi, de l’Ampa S’Aranjassa, APA Sant Jordi, del Club
prat de catí i la Plataforma per a un creixement mesurat. Tot són
entitats i associacions que intenten arreplegar l’opinió de la
ciutadania.

Varen manifestar la seva oposició a la ubicació prevista
d’una depuradora d’aigües residuals que consideraven que era
massa propera a aquells nuclis de població. Varen valorar la
necessitat d’una nova ubicació alternativa per a una futura font
de males olors i de renous molests, una contaminació química
d’un sòl que ja està molt malmenat, com tots nosaltres ja sabem,
per instalAlacions com l’Aeroport de Son Sant Joan o l’actual
depuradora, un impacte visual i paisatgístic molt negatiu,
sobretot si tenim en compte la grandària d’aquesta instalAlació
que està projectada, una amenaça d’una major proliferació
d’insectes que poden ser portadors de gèrmens causants de
malalties a la població més propera. No només ho varen fer des
del mitjans de comunicació i amb els recursos de què
disposaven, sinó que també varen fer arribar al mateix President
del Govern de les Illes Balears aquesta problemàtica que
consideraven que comportava aquesta construcció, no convé
oblidar que són 3, 4 anys seguits d’intensificar aquesta
actuació. Es varen adreçar també a tots els grups polítics
municipals de l’Ajuntament de Palma i els varen demanar el
suport a les seves reivindicacions i la colAlaboració en la
paralització de la construcció d’aquesta macrodepuradora. Es
varen adreçar també a la Presidència de la Comissió de
Peticions del Parlament Europeu i varen demanar la protecció
d’un medi ambient que consideraven malmenat amb aquella
macroinstalAlació. Varen presentar preguntes a la comissió del
Parlament Europeu allà on es va explicar que el Ministeri de
Medi Ambient del Govern de l’Estat espanyol no havia fet cap
estudi d’impacte ambiental d’aquell projecte de construcció de
la macrodep uradora. Varen solAlicitar a la Comissió de Peticions
d’aquest mateix Parlament perquè estudiés el cas i perquè hi fes
de mitjancer i bé davant aquesta iniciativa ciutadana que
nosaltres creim i consideram que té un interès general per a
bona part de la població de Mallorca instalAlada dins el terme
municipal de Palma, nosaltres creim que val la pena insistir que
la legislació i la normativa vigents han de tenir un compliment
estricte, sobretot quan es tracta d’unes administracions
públiques que són les que hi estan afectades. 

Per tant, ens mostram a favor del compliment de l’article 4
del Decret 2414/1961 sobre activitats molestes, insalubres,
nocives i perilloses que determina una distància mínima de
construccions d’aquest tipus de 2.000 metres com a mínim dels
nuclis de població. Per tant, ens mostram a favor d’un canvi en
aquesta instalAlació que està prevista perquè no es troba a més
800 metres de distància del nucli de població més propera. És
clar que no solament queda afectada una sola Administració
pública, sinó que són diverses, hi ha d’una banda l’Ajuntament
de Palma que l’any 1998, és a dir fa 4 anys, a través de
l’empresa municipal Emaya va projectar construir aquesta nova
depuradora a la zona del pla de Sant Jordi, però també és el
Consell de Mallorca que a través de la Comissió Insular
d’Urbanisme li correspon vetllar per el compliment estricte de

la normativa en matèria urbanística, o el mateix Govern de les
Illes Balears que a través de la Conselleria de Medi Ambient,
fins i tot, ha mantingut contactes amb les parts implicades per
tal de trobar una solució que resultés més acceptable i no en
parlem ja del Govern de l’Estat que a través de tècnics
competents del Ministeri de Medi Ambient n’ha manifestat, fins
i tot, la disposició a fer aquells canvis que es considerin
necessaris perquè una nova ubicació de la planta faci possible
un acord satisfactori.

Amb tots aquests preàmbuls nosaltres entenem que s’ha de
potenciar, impulsar, donar suport a la ubicació alternativa d’una
macrodepuradora en el pla de Sant Jordi, terme municipal de
Palma, no podem oblidar que es tracta d’una zona que ja està
supersaturada de grans equipaments i instalAlacions d’interès
públic i general. En funcionament hi ha el macroaeroport de Son
Sant Joan, hi havia prevista la construcció de la macropresó a
Son Binissalom, que gràcies precisament a la insistent
persistència d’aquestes entitats a les quals ja he fet alAlusió en
un principi, sortosament es va poder construir a un altre indret
i ara en aquests darrers anys és en projecte la construcció de la
macrodepuradora del pla de Sant Jordi, una macrodepuradora
les obres de la qual ja han començat, ho sabem bé, però també
sabem que és una instalAlació que requereix d’uns 70.000 metres
quadrats de superfície per poder ajustar-se als requeriments
que el Ministeri de Medi Ambient hi té marcats. Una
macrodepuradora ben al costat de l’actual i molt més gran que
aquesta, una macrodepuradora que romp la configuració de les
vies de comunicació actualment existents, fins el punt de fer
desaparèixer tot un camí que sempre ha estat obert al pas de
vianants i vehicles, una macrodepuradora que continuarà
concentrant a Sant Jordi instalAlacions de gran impacte i que
impedirà altres usos més beneficiosos per a la zona, com podria
ser la mateixa declaració de bé d’interès cultural, no oblidem, no
passem per alt que dins aquesta zona i amb aquesta
construcció quedarà molt malmenat, existeixen monuments
prehistòrics, cases de possessió documentades al segle XIII,
XVI i XVII, torres de molins, zones d’importància ornitològica.
A mi m’agradaria fer present davant tots els diputats i
diputades d’aquest Parlament que aquesta seria una passa molt
positiva per a aquesta zona de Palma, monuments prehistòrics
com Son Sunyer, Ca’s Quitxero, Es Rafal, Son Fullana, Son
Homs Vell, Ca’n Conet, Ca’n Muro, Son Oliver queden
afectades negativament per aquesta construcció. Estam parlant
de necròpolis pretalaiòtiques formades per cavitats artificials,
estam parlant de trossos de murada talaiòtica, estam parlant de
restes de poblats talaiòtics, estam parlant de naviformes en
cambres geminades, de torres de defensa del segle XIV, de
naveta megalítica ovalada o de jaciments talaiòtics. No estam
parlant de quatres cosetes insignificants, el que passa és que
estan amagades i per ventura poc conegudes. Son Sunyer està
documentat a l’any 1600, Es Rafal l’any 1240, Son Gual l’any
1621, Son Homs l’any 1632, Son Oliver 1589, Son Fullana 1760.
Pensam que tenen una menció especial tots els molins que
caracteritzen aquell paisatge del pla de Sant Jordi, datats en el
segle XIX i en el segle XX. Per acabar creim que també té una
importància ornitològica zones com Ses Fontanelles i Ses
Basses que constitueixen àrees humides d’importància
ornitològica singular.
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Per tot això, consideram que val la pena parar esment a la
formulació d’aquesta proposició no de llei que el Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista presenta a la
consideració d’aquest Parlament, del qual esperam obtenir la
unanimitat per a la seva aprovació.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buele. Grups que volen intervenir? En nom del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la diputada Sra. Amer
per un temps de 10 minuts. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Des
del Grup Parlamentari Socialista anunciam el vot favorable a
aquesta proposició no de llei que ha presentat el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Avui aquest Parlament
es fa ressò d’aquesta protesta dels veïnats, de la Plataforma en
defensa del prat, com ha mencionat el Sr. Buele i també hem
conegut des del Grup Parlamentari Socialista aquest expedient
obert en el Parlament d’Europa en motiu de la pregunta d’un
eurodiputat el Sr. Pere Esteve. Hem de dir que aquest projecte
de construcció d’una estació de depuració d’aigües residuals
és del Ministeri de Medi Ambient i està afectat per la directiva
85/337 del Consell de 27 de juny. 

Recordem que ja la resolució de 17 de juliol del 98 a la
Direcció General d’Obres Hidràuliques i Qualitat de les Aigües
del Ministeri de Medi Ambient aprovà ja el plec de condicions
i l’expedient d’informació pública, que dia 15 d’agost del 98 es
p ublicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, número 105 i
que dia 19 d’octubre del 98, atenció la Directora general de
qualitat i avaluació ambiental del Ministeri de Medi Ambient
declara innecessària l’avaluació d’impacte ambiental. És el 22
d’octubre del 98 que s’aprova l’expedient d’informació pública
per part de la Direcció General d’Obres Hidràuliques i Qualitat
de les Aigües del Ministeri de Medi Ambient i l’11 de novembre
del 98 la resolució de la Direcció General d’Obres Hidràuliques
i Qualitat de les Aigües del Ministeri que anuncia el concurs de
projecte i obra de l’ampliació i remodelació de la depuradora de
Palma I en la seva primera fase. Hem de dir que aquesta
directiva 85/337 estableix en el seu article 2.1 que els estats
membres adoptaran les disposicions necessàries perquè abans
de la concessió administrativa els projectes que puguin tenir
repercussions importants sobre el medi ambient es sotmetin a
una avaluació. En el seu article tercer, estableix que l’avaluació
sobre les repercussions sobre el medi ambient descriurà els
efectes directes o indirectes sobre l’home, la fauna, la flora, el
sòl, l’aigua, l’aire, el clima, el paisatge i també sobre els béns
materials i patrimonials, cosa que també ha fet referència el
portaveu del PSM-Entesa Nacionalista. Segons l’article 4.2 de
la mateixa directiva, els projectes recollits a l’annex 2, allà on hi
figura específicament les estacions de depuració es sotmetran
a avaluació quan els estats membres ho considerin.

A l’article 5.2 ens indica tot un seguit d’informacions que
s’hauran d’aportar per part del mestre d’obres diu, descripció
del projecte, mesures per evitar efectes negatius i avaluació
sobre el medi ambient, aquestes informacions finalment han de
tenir una informació pública, tal i com diu a l’article 5. Aquesta
directiva 85/337 ha estat modificada per la 97/11 de 3 de març
del 97, però en virtut del seu article tercer, allà on diu que les
peticions d’autorització d’abans de 14 de març del 99, com és
aquest cas, es seguirà l’aplicació que disposa la 85/337 que hem
fet menció. Així mateix he de dir que aquesta que ja
correspondria a la modificació, especifica clarament a l’article
4.1 que els projectes com aquest que ens ocupa haurien de
comptar obligatòriament amb l’informe d’impacte ambiental.
Des del Grup Parlamentari Socialista demanam, com ho hem fet
en moltes ocasions en aquest Parlament, lleialtat institucional
al Govern del Sr. Aznar i específicament als projectes que
afecten el Ministeri de Medi Ambient. Però a més d’aquesta
proposta, com ja he dit li donarem suport, hi ha una sèrie de
propostes que s’han expressat amb informes des de la Direcció
General de Recursos Hídrics i que hi vull fer esment perquè hi
ha una sèrie de consideracions que s’haurien de tenir presents
a l’hora de la construcció de la depuradora. En primer lloc dir
que hi ha un nou Pla de residus urbans de Mallorca i que això
afecta per tant, a les instalAlacions previstes de tractament de
fangs que s’hauria de tenir en compte. Una altra consideració
és resoldre els problemes de les males olors, si tenim en compte
que hi ha poblacions en el seu voltant, directament derivats
d’una concentració important de sulfurs i per tant, insistesc,
això provoca molèsties amb l’actual.

Finalment dir que ha de ser prioritari el tractament rigorós de
l’eliminació de nitrogen i fosfor, per a tot el tractament del
Palma I i del Palma II allà on es faci i plantejar en tot cas allò que
és important i que ja n’hem parlat en diferents ocasions en
aquest Parlament, el terciari a tota l’aigua tractada en aquestes
depuradores.

Res més. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Amer. En nom del Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Llamas per un temps de 10 minuts.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. He
escuchado atentamente la exposición de los dos grupos
parlamentarios, no sorprende para quien les habla las
intencionadas omisiones en el discurso con referencia a la
depuradora del pla de Sant Jordi. Seria conveniente recordar
brevemente algunas fechas para entender el largo proceso del
que estamos hablando para posteriormente desenmascarar cual
es la verdadera intención de esta proposición no de ley. El dia
28 de febrero de 1993, a través del Real Decreto Ley 3/93 se
declaró de interés general entre otras el saneamiento y
reutilitzación en la Bahía de Palma, posteriormente el Consejo
de Ministros en su reunión de día 17 de abril del 95 aprobó el
Plan nacional de saneamiento y depuración de aguas residuales
urbanas, cuyo objetivo principal fue fijar las directrices de la
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financiación para conseguir garantizar la depuración y vertidos
de aguas residuales, de acuerdo con las exigencias dictadas por
la directiva 91/271 de la Comunidad Económica Europea y la
aportación del ministerio de un 25% de las inversiones totales
previstas. 

El 27 de abril de 1995 se firma el convenio sobre actuaciones
del Plan nacional de saneamiento y depuración de aguas
residuales, entre el entonces Ministerio de Obras Públicas y
Medio Ambiente y la Conselleria de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, comprendiendo algunas obras a
financiar por el ministerio, entre las que se encuentra el EDAR
de Calvià, Llucmajor i Palma, que como saben están todas
ejecutadas, excepto la de Palma. Para no extendernos más, creo
que esto ya es un exceso de datos que ya hemos tenido en
cuenta. En noviembre del 98 se publica la resolución de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas por
la que se anuncia el concurso del proyecto, construcción,
ampliación y remodelación de la depuradora de Palma en la que
no se formulan alegaciones, no se formulan alegaciones. En
cuanto a algunos temas técnicos que vamos a comentar,
porque me gustaría incidir más respecto al tema de los 2
kilómetros que dicen que son necesarios, no estamos de
acuerdo evidentemente. Sobre la falta de evaluación de impacto
ambiental, hay que decir que en octubre del 98 el órgano
competente, es decir, la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, tras
haber examinado la documentación medioambiental del
proyecto y la declaración correspondiente para las zonas
sensibles formulada por la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza, declara que la ejecución de la obra no llevaba
impactos ambientales significativos y que, por lo tanto, en base
a un decreto, el 1131/98, el proyecto no debería someterse a
evaluación de impacto ambiental.

Esto es..., no entramos en política, estamos entrando en
temas de orden legislativo.

En cuanto al cambio de ubicación yo imagino que ustedes
son conocedores de lo que dice la Ley de contratos del Estado
y cómo se regulan las causas de resolución. Saben también que
un cambio en la ubicación podría dar lugar a la resolución del
contrato por considerarse una alteración sustancial del
proyecto, debiendo reiniciarse otra el vez el procedimiento
administrativo y nueva información pública. Imagino también
que saben que la Comisión Europea señala que el grueso de las
obras se debería realizar entre el día 28 de julio del 98 y 30 de
diciembre del 2003. Éstos son datos que han salido y que
ustedes son conocedores de ellos.

Entonces, ¿qué es lo que pretenden? ¿Què se pretende? Es
evidente que la única pretensión es la pérdida de una
infraestructura importante para Palma -como hemos dicho antes
dentro de aquel plan tanto Calvià como Llucmajor estan
ejecutados- y digo que es importante para Palma y para su
entorno, pues no solamente recoge aguas de Palma, recoge
también de Marratxí y Buñola, y también es importante la
financiación europea, estamos hablando, entre el ministerio y
la financiación europea, de unos 4.000 millones de pesetas que
ustedes, evidentemente, están tratando de rechazar.

En cuanto a la distancia a los núcleos de población no
quisiera empezar a hacer incapié, primero, Sr. Buele, ha estado
hablando constantemente de una nueva depuradora. Hay que
hace incapié en que se trata de una ampliación de la depuradora
ya existente; allí existe ya una depuradora que se amplía; más
grande o menos grande pero existe una depuradora, existe un
uso de depuración de aguas, está clarísimo, está claro, creo que
está claro, está en su sitio y se plantea como una ampliación de
dicha depuradora. La distancia a los núcleos urbanos más
próximos no se ha puesto en tela de juicio con la depuradora
existente al día de hoy, nadie ha dicho nada al respecto. Luego
hablamos de un uso ya existente en la zona. 

Además de ello, y en cuanto a la posible ilegalidad que se
manifesta con respecto al incumplimiento del artículo cuarto del
Reglamento de actividades, en relación a la distancia mínima de
2.000 metros han obviado claramente, que yo creo que es de
una simple lectura, yo desde luego me he informado
técnicamente también, han obviado que sólo se refiere a
actividades insalubres y peligrosas, que el concepto de
insalubre está dirigido a las actividades que den lugar a
productos perjudiciales para la salud y el concepto de
p eligrosas a productos susceptibles de originar riesgos de
explosiones, combustiones o radiaciones, de acuerdo con el
artículo 3 del mismo reglamento, que los aspectos como olores
y ruidos a los que se alega en la proposición no de llei,
subsanables por procedimientos técnicos, hacen referencia al
concepto de actividad molesta y que, por lo tanto, no le es de
aplicación el artículo 4 en el que ustedes basan, fundamentan
toda su proposición no de ley. Es decir, que si alguien huele
será molesto, pero nunca será ni insalubre ni peligroso, para
que quede claro en ese sentido.

Además de lo que les he comentado, lo anteriormente dicho,
existen excepcionalidades en los artículos 15 y 20 del mismo
reglamento que ustedes tampoco han querido tener en cuenta
después de toda la legislación que nos han aplicado en la
proposición no de ley. No han tenido en cuenta tampoco los
artículos 15 y 20, ni tampoco aclaraciones que sobre dicho
artículo se han publicado en la comisión central de saneamiento
en una circular del día 10 de abril del año 68, que se podrían leer
además, si les interesa, para no entrar más en temas, algunas
resoluciones jurisprudenciales del Tribunal Supremo.

Por lo tanto, bueno, sí, comentaremos, haremos algún
pequeño comentario también sobre lo que finalmente cómo
queda, porque ustedes no han dicho cómo ha quedado la
conclusión de la petición que hicieron con la Comisión del
Peticiones del Parlamento Europea; el día 27 de septiembre del
2001, intentando que esta decisión pudiera retrasar lo más
posible la ejecución de las obras, se abre un proceso de
investigación sobre la posible ilegalidad de este proyecto
después de la necesaria petición de información sobre la
aplicación de una directiva sobre la evaluación de las
repercusiones en el medio ambiente. La Comisión decide
archivar la queja. Europa decide archivar la queja que ustedes
estaban proponiendo para retrasar efectivamente toda esta
inversión. Se demuestra claramente que el proyecto se ajusta a
la normativa ambiental, tanto española como comunitaria,
relativa al tratamiento de las aguas residuales, que se incluyen
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todas las medidas necesarias para proteger el entorno y evitar
ruidos, malos olores e impactos visuales, condiciones exigidas
por la Unión Europea para financiar su construcción a través de
los fondos de cohesión, que el diseño de la depuradora no sólo
ha tenido en cuenta el proceso de tratamiento del agua y del
fango generado, sino que ha cuidado al máximo los factores
medioambientales cubriendo las zonas en dónde se producen
procesos que puedan ser causantes de malos olores e
incluyendo un tratamiento de desodorización del aire, así como
la ubicación de todos los equipos electromecánicos alojados en
salas insonorizadas y la adecuación paisajística al entorno.

La petición queda archivada en Europa. Ustedes esto no lo
han dicho, han dicho que efectivamente, el Sr. Buele ha hecho
un repaso de todo lo que ha pasado pero esta petición ha
quedado así.

Señoras y señores diputados, en conclusión yo creo que
anunciar nuestro posicionamiento en contra porque
consideramos que está vacío de razones y de contenido, lo que
ha quedado suficientemente demostrado, y que no es más que
una vil excusa del PSM para fomentar su enfrentamiento con el
Estado, con el Ministerio de Medio Ambiente y con el ministro
Jaime Matas. Así viene a ser constantemente en esta cámara en
cualquiera de las intervenciones y en cualquiera de sus
proposiciones. Aquí la finalidad, señores, no es la ubicación de
la depuradora, ni la distancia a los núcleos de población, ni los
olores ni los ruidos, y ustedes lo saben. Esto es lo que menos
importa. No piensan ni en los pueblos ni en los ciudadanos que
se puedan sentir beneficiados, cuyo interés general de la
depuradora viene en este sentido. Es absolutamente vital esta
infraestructura y los beneficios que pueda producir tanto a los
ciudadanos como a la agricultura de la zona. Aquí, repito, se
juntan dos factores, que desde luego excitan todos sus
instintos políticos: por un lado, que el proyecto se refiere al
municipio de Palma, objectivo a abatir gobernado por el Partido
Popular, i por otro lado la intervención del ministro Jaime
Matas, suficientes motivos para que ustedes puedan ejercer
una oposición enfermiza y paranoica. Están más preocupados
por hacer trabajos de oposición y usurpar alcaldías de
municipios que se olvidan de que forman parte de un gobierno.
¡Qué poca credibilidad, señores del PSM!

Muchísimas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Llamas. Gràcies, Sr. Llamas. Ara per
contradiccions té la paraula el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades,
senyors diputats, vull començar aquesta breu intervenció de
cinc minuts agraint la intervenció favorable i les aportacions
que ha fet la diputada portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
la Sra. Mercè Amer, com també el vot favorable que s’espera de
la resta de grups parlamentaris que conformen el pacte de
progrés.

També vull agrair la intervenció del diputat portaveu del
Grup Parlamentari Popular per les aportacions que ha fet, tot i
que, com era d’esperar i gens estrany, ha manifestat el seu vot
contrari a aquesta proposició no de llei que presenta el Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, i dic que no podia
ser d’altra manera perquè el Grup Parlamentari Popular no ha
tengut altre portaveu per fer pujar a aquesta tribuna que
pràcticament aquella persona que va estar més al front
d’aquesta planificació.

Efectivament, Sr. Llamas, és un llarg procés, vostè ho ha
reconegut, que comença l’any 93, vol dir que fa nou anys que
som en aquesta tasca, nou anys amb uns plans de depuració
d’aigües residuals de la Badia de Palma i que estam com estam,
en la situació en què ens trobam. Si anam a Sant Jordi podem
veure que s’han començat a remoure les terres per fer la
depuradora devora l’altra; això nou anys després, es comencen
a moure les terres. Què vol que li digui? Trob que és un procés
que, precisament per la seva urgència i la seva necessitat
implicava molta més diligència en l’actuació de cara a la
construcció efectiva d’una instalAlació que resolgués els
problemes que té el municipi de Palma en matèria de depuració
d’aigües residuals.

Vostè manifesta i diu que té tota una sèrie de documentació
en la qual se li fa veure la manca de necessitat d’estudis,
d’impactes ambientals i d’altres punts i aspectes que vostè
utilitza per dir que el que s’ha fet s’ha fet legalment bé, i jo no
li he posat en dubte res de tot això, res del procediment
administratiu que s’ha seguit no s’ha posat en dubte. El que sí
s’ha posat en dubte és que un decret que estableix una situació
mínima d’una instalAlació que provoca molèsties no es
compleixi, i no és que sigui un cas únic, n’hi ha hagut d’altres.
El mateix Sr. Matas, al qual vostè ha fet tanta referència i jo no
n’hi he feta gens, va inaugurar no fa gaire una estació
depuradora, com vostè sap molt bé, que el Tribunal Superior va
declarar ilAlegal, una sentència del Tribunal Superior de Justícia
valencià que va ser dictada el passat dia 15 de gener;
constatava que la depuradora valenciana es trobava massa a
prop del nucli urbà enfront dels 2 quilòmetres que exigeix la llei,
la qual cosa en principi obligaria la seva demolició, i això va
néixer d’una queixa que havia fet una associació de veïnats que
havia alAlegat que incomplia el Reglament d’activitats molestes,
insalubres, nocives i perilloses, la mateixa que vostè diu que no
afecta per a res aquesta macrodepuradora que es fa a Sant
Jordi.

Pèrdua d’infraestructura. De cap manera. El Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista en cap moment està
en contra del fet que s’hagin de construir estacions
depuradores allà on facin falta; molt manco que s’hagin de
perdre els fons que puguin venir d’Europa per a la construcció
d’aquestes instalAlacions. En allò que sí està en contra és que
els responsables de la construcció d’aquestes instalAlacions
hagin de tardar un any, i dos, i tres, i quatre per posar-s’hi, i
que en lloc d’atendre les iniciatives i els suggeriments de la
ciut adania en el primer moment esperin i deixin passar el temps.

Contra el Sr. Matas, en aquest cas concret, no hi tenim res.
S’ha equivocat, Sr. Llamas, no hi tenim absolutament res, en
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aquest cas concret; per què?, per una simple raó: els tècnics del
Ministeri de Medi Ambient, en reunions precisament
promogudes per l’interès manifestat pel Govern de les Illes
Balears a atendre aquesta demanda ciutadana, els tècnics del
Ministeri de Medi Ambient justament són ells els que han
manifestat la seva disposició a fer canvis en la ubicació
d’aquesta planta que facin possible un acord, mentre que són
uns altres els que s’hi oposen. No és el Ministeri de Medi
Ambient, en aquest cas, que s’hi oposa, són els representants
del mateix Ajuntament de Palma, amb la presidència de
l’empresa municipal EMAYA, aquells que insisteixen que això
ha de continuar així com a única excusa per no perdre els
recursos públics europeus si no s’inicien prest les obres.
Doncs ja era ben hora que s’haguessin iniciat; no ara, com li
acab de dir, que l’únic que s’ha fet ha estat començar a remoure
una miqueta de terra.

No voldria qualificar mèdicament cap de les intervencions
que faci cap diputat en aquest parlament, i molt manco el
portaveu del Grup Parlamentari Popular. El que sí li he de dir, Sr.
Llamas, és que no ens ha sorprès gens ni una mica que voti en
contra d’una reubicació d’una macrodepuradora un grup
parlamentari que és precisament qui l’ha promoguda.

Moltes gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, per la seva intervenció en nom del
Grup PSM-Entesa Nacionalista en torn de contradiccions, i per
tant el debat està substanciat i procediríem a votar aquesta
proposició no de llei.

Deman a les senyores i als senyors diputats que poden
procedir a votar.

Vots a favor, 30; vots en contra, 27. En conseqüència queda
aprovada la proposició no de llei 419, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la nova
ubicació de la macrodepuradora de Sant Jordi.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 1003/02, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió mixta
(societat de la informació).

Proposició no de llei 1003, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a comissió mixta societat de la informació. Sr.
Crespí, té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Perdoni, Sr. President. Bé, aquesta serà una intervenció
curta perquè és la sisena proposició que gira entorn d’un mateix
tema, que és important el tema en el seu conjunt, però que la
importància del tema en el seu conjunt ja ha estat molt debatuda
i defensada en altres intervencions que ha duit aquest mateix
diputat o altres diputats del Grup Parlamentari Socialista.

Certament des que es va presentar aquesta proposició no
de llei, dia 6 de març de l’any 2002, a avui han passat una sèrie
de mesos i s’ha de dir que durant aquests mesos no tot el que
ha passat ha estat dolent. En aquest cas concret s’ha produït
un fet jo diria que positiu, tot i que simplement és un inici, un
inici de càntic en el temple però un inici. S’ha constituït la
comissió mixta que nosaltres demanàvem que es constituís; per
tant, fet positiu, la cosa pareix que comença a posar-se en
condicions de, si hi ha voluntat que continuï, es produeixin
alguns efectes que per primera vegada comencin a ser
beneficiosos per als ciutadans d’aquestes illes pel que respecta
a les compensacions en matèria d’insularitat.

Aquesta reunió es va constituir i es va decidir la creació de
tres grups de treball, que siguin aquells que analitzin les
propostes, els temes que afecten aquesta comunitat en relació
al contingut de l’article 28 de la Llei 30/1998, i en aquestes
comissions ja s’ha produït la proposta o el nomenament dels
representants que per part del Govern de la comunitat
autònoma n’hem de formar part, i per tant nosaltres creim que
ja es donen les condicions per començar a produir alguns
efectes en els tres aspectes que contemplen aquestes
comissions de caire tècnic: la d’informació i telecomunicacions,
la que fa relació al parc tecnològic i la que afecta el sector
aeronàutic.

I un dels temes que nosaltres creim que és important pel que
afecta la despesa dels ciutadans d’aquestes illes i que es va
posar també ja damunt la taula, encara que no de manera formal
a través de les comissions, però que podria ser un primer
element que fes creure als ciutadans d’aquesta comunitat que
aquesta llei estava pensada per ser complida i per ser complida
cobrint alguns -jo diria- dèficits produïts pel fet insular, i és el
tema del cost de les comunicacions entre aquestes illes i la
península, i la nostra petició i esperam que vostès amb aquest
caire l’aprovin. No sé si avui serà així, no sé si la Sra. Castillo es
la que defensarà la postura del Partit Popular, però en tot cas jo
demanaria que aquell que l’hagi de defensar es posicioni com
la Sra. Castillo es va posicionar el dia que vàrem tractar el tema
sanitari.

Jo crec que el fet de considerar un cost zero a les
comunicacions per la distància entre la costa de Mallorca,
Menorca i Eivissa i la península, és a dir, com si les Illes Balears
no fossin illes sinó que fossin un territori adherit al territori
peninsular, seria un fet que d’una manera clara faria
desaparèixer des del punt de vista d’imputació cost a cridada
telefònica, faria desaparèixer la insularitat, nosaltres seríem com
un tros més de la península ibèrica. Jo crec que aquesta és una
quantitat suportable per a una companyia operadora que, si bé
és cert que els seus resultats en borsa no són gaire
espectaculars darrerament, però sí és cert que els seus comptes
de resultats sí que ho són, curiosament, coses de l’economia.

Per tant, i no m’estendré més, nosaltres demanaríem que
com en el cas, encara que fos una singularitat en l’espai temps
de la política del Partit Popular, per a nosaltres va ser
enormement positiva, avui també donassin suport a aquesta
proposta.
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Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, per la seva exposició presentant
aquesta proposició no de llei. Grups que vulguin intervenir? El
Sr. Camps, en nom del Grup Popular, té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, una vegada
més el Grup Parlamentari Socialista ens presenta avui una
proposició no de llei perquè instem el Govern de la comunitat
autònoma i el Govern de l’Estat perquè es creï la comissió mixta,
en aquest cas, de la societat de la informació prevista en el REB,
proposició no de llei curiosament signada dia 6 de març del
2002, un dia després que el govern Antich -absent- que tant li
interessa el REB i tant reivindica la insularitat, signés un
conveni de cooperació amb n’Anna Birulés, ministra de Ciència
i Tecnologia del Govern central, que possibilitava tot un seguit
d’accions que anaven dirigides a l’I+D i a la societat de la
informació.

Per tant, com a mera...  A més vostès haurien de saber,
senyores i senyors diputats socialistes, que els objectius
d’aquest protocol són fomentar la investigació i el
desenvolupament tecnològic, incrementar la quantitat i qualitat
de recursos humans dins l’àmbit de l’I+D i facilitar la
transferència al camp sobretot del món empresarial. Però, a més
a més, vostès haurien de saber, senyores i senyors diputats
socialistes, que hi ha un compromís per ambdues parts perquè
hi hagi un intercanvi d’informació i una base adequada de
coordinació per les respectives actuacions en matèria política,
científica i tecnològica, i també totes unes línies de finançació.

Podem enumerar, sense ser exhaustius, l’estadística I+D
incloent directoris de centres i d’empreses, prioritats nacionals
i de la comunitat autònoma en aquells projectes que tenguin un
component importantíssim d’investigació i d’innovació,
accions finançades per cada part, projectes concrets que es
puguin dur a terme, accions de formació de personal
investigador, grans instalAlacions científiques amb projectes de
cara al futur que es poguessin presentar, cooperació
internacional, que vostès tant reclamen, per dur endavant i que
pogués ser a la nostra comunitat autònoma punt de referència
d’altres comunitats i altres zones europees... I açò aniria
destinat a cinc grans àrees, la primera de les quals seria la
societat de la informació i del coneixement, l’altra el
desenvolupament del turisme sostenible i oci; ciències de la
salut, que tant pot interessar a la consellera de Sanitat, absent;
ciència de la societat de l’educació, cultura i llengua, que tant
pot interessar al conseller de Cultura, absent; medi ambient,
ciències de marina, litoral, deixalles i biodiversitat, recursos
hídrics, que tant pot interessar a la consellera de Medi Ambient,
absent; i aquest és el gran interès que el REB motiva i estimula
en aquest govern d’esquerres tan reivindicatiu amb Madrid.
Tot açò, el que he dit ara, per aconseguir i complir els dos
objectius: el del Pla nacional i també el del Pla d’I+D de les Illes
Balears, que en moltes coses coincidim, com no pot ser d’altra

manera, i que agraïm la seva presència en aquest hemicicle, del
conseller d’Innovació i Energia.

El Grup Parlamentari Popular creu sincerament que aquest
acord marc entre el Ministeri de Ciència i Tecnologia i el Govern
de les Illes Balears és un bon protocol perquè aquest govern
d’una vegada, en lloc de plorar tant, presenti projectes d’I+D,
que en presenti d’una vegada.

Però mentrestant, què fa el Grup Parlamentari Socialista? El
Grup Parlamentari Socialista fa un exercici de deslleialtat
institucional. Dia 5 de març, que el Sr. Antich signava un acord
amb la ministra del Govern central, l’endemà el Grup Socialista
amb traïdoria dóna entrada en el Registra a aquesta proposició
no de llei. Com hem de qualificar, idò, aquest fet si no de
fellonia? 

Però li diré més. Com vostè molt bé ha dit, Sr. Crespí, el dia
5 d’abril es va constituir la comissió mixta entre el Govern
central i el Govern autonòmic en matèria d’innovació
tecnològica, aeronàutica i societat de la informació, creada com
molt bé diu la proposició no de llei a l’empara de l’article 38 de
la Llei 30/98, de 29 de juliol, i és aquesta que precisament
demana la proposició no de llei. Per tant el que hauria de fer
vostè és retirar-la, perquè si ja està constituïda, per què ens
demana, a nosaltres, que instem el Govern de la comunitat
autònoma i al Govern central a crear una nova comissió mixta?

I jo a partir d’aquí els vull fer unes reflexions. Troben,
senyores i senyors diputats, que el Govern, que és un problema
de comissions mixtes, que aquest govern Antich no tengui
idees ni projectes per al desenvolupament del sector quaternari
de les nostres illes? Han perdut tres anys i açò els han fet
propaganda, projectes i fum de formatjada, res més, no han
presentat cap projecte que puguin dir a Madrid per cofinançar.
Resulta evident que, al govern Antich, li manca autoritat
política i moral per reclamar res a Madrid. Un govern que per
transferències rebudes enguany rebrà més de 100 milions
d’euros, i amb una nova línia i un nou acord de pressupost de
finançació de les comunitats autònomes compta actualment
amb un dels pressupostos, inversions incloses, més grans que
no havia tingut mai aquesta comunitat autònoma, i tot gràcies
al govern de José Maria Aznar que presideix el govern de
Madrid. Resulta evident, per tant, que, al govern Antich, li
manca autoritat política i moral per reclamar res a Madrid. 

Aquest govern que presideix el Sr. Antich, malgrat haver
rebut aquesta..., tenir unes bones partides de finançació, no
resol ni ha resolt els problemes que tenen els pobles i els
ciutadans de Mallorca, de Menorca, Eivissa i Formentera, i
vostès ho diuen molt clar: els partits del govern s’han tancat
dintre de la seva pròpia àrea de gestió i res no s’ha fet en
carreteres, en seguretat vial, en transport públic o en
habitatges, en energia d’aigües i en la seva reutilització, res no
sabem del model sanitari que tendrem per a les nostres illes,
quin projecte social i econòmic ens espera, si els nostres fills i
els immigrants tendran feina l’endemà... I què podem esperar
d’un president Antich -absent aquí una vegada més- que, per
por del que diran els altres membres que composen el seu
govern i són d’altres partits, no vol venir a Menorca a banyar-
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se i a commemorar un acte històric com va ser el Tractat
d’Amiens del 1802, pel qual la nostra illa passà a ser sobirania
espanyola, i s’estima més anar a inaugurar un hipòdrom a
Andalusia o a passejar-se per Menorca? A Menorca dissabte
vam sentir la seva absència com sentim la seva absència
normalment en aquest parlament.

Però si nosaltres no assumim el fet diferencial de cada illa,
la nostra pròpia història, mai no serem res, i davant aquesta
mancança de projectes polítics coherents i desídia certa, l’única
cosa que passa pel cap als grups parlamentaris és presentar
proposicions no de llei i preguntes parlamentàries l’objectiu de
les quals és desnaturalitzar aquest parlament i ocupar temps a
l’oposició, robar-nos la paraula, que és l’arma més sagrada que
ens ha donat la democràcia, i és que vostès tenen un greu
problema, tenen un trauma psicològic de síndrome d’oposició;
és una mena d’esquizofrènia colAlectiva que patiu i que amb una
desesperació de voler ocupar tots els espais possibles,
governar, fer d’oposició i no fer res, és una desesperació i tot
s’atura.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
els demana que, per dignitat, retirin aquesta proposició no de
llei i, si no ho fan, sàpiguen que nosaltres votarem en contra.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, en nom del Grup Parlamentari
Popular. Sr. Crespí, per contradiccions supòs que vol intervenir
i té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, el trauma el tenen vostès,
que varen perdre les eleccions, i són aquí. Sí..., varen guanyar.

(Remor de veus)

Idò les pròximes guanyin-les igual, escolti, i moltes més,
totes les que vulguin. Vol que firmem? Idò exacte. El trauma el
tenen vostès, el trauma, Sr. Camps, el tenen vostès. I vostè ha
sortit aquí i del que parlàvem n’ha parlat molt poc, però molt
poc; per què no presenta, miri, per què no presenta vostè una
proposició no de llei demanant la derogació del REB? Si no
serveix per a res, segons vostès. O sigui, un conveni que s’ha
firmat igual que en aquesta comunitat a totes les altres, perquè
correspon a una cosa absolutament i radicalment diferent, vostè
m’ho treu aquí com a substitutori de, per l’amor de Déu, però
no ens vengui a vendre aquestes motos! No ens vengui, això
no té res a veure amb què, a més d’això, hi ha un fet insular, a
més d’això; que és el que correspon a Catalunya, on també la
Sra. Birulés hi ha anat, etcètera, a més això són unes illes. I això
a vostès no sé perquè els costa tant reconèixer-ho. Per què no
canvien el discurs? I una cosa que la podrien utilitzar, en part,
com a mèrit, de dir, no, nosaltres vàrem promoure aquesta llei i
per tant serem els primers defensors, instem els dos governs,
perquè nosaltres no només instam el Govern de Madrid, els
instam tots dos que s’asseguin. És a dir que si els altres

convoquen els d’aquí hi vagin, no sigui cosa que diguin que
no. Per què no, per què no, Sr. Pastor? Coses més rares els hem
vist fer a vostès i encara són vius; a vostès els ho hem vist fer.

Però miri, jo crec que és normal, vull dir, això de la senyora,
no sé si l’han duta a la comissió de garanties del seu partit,
perquè va fer que el grup votàs diferent, perquè totes les
proposicions tracten del mateix, no de què acordin res sinó de
què s’asseguin per acordar; el que els ha hagut de dir al Sr.
Antich, i és vera que seient-se es pot arribar a acords, però és
que aquí no hi ha voluntat de seure-se. Diu: telefonin a Madrid
i ho demanin; però perdoni, on es fa la regeneració d’arenes és
aquí, on ha anat a seure el Sr. Matas és a Barcelona; i nosaltres
hem d’anar a telefonar? Home, per favor! No menys tenguin el
Govern d’aquesta comunitat, el posin a l’altura que li
correspon, governin vostès, governem nosaltres o governi qui
sigui.

Per tant, jo, Sr. Camps, no m’estranya, quan em va estranyar
va ser en el tema sanitari, no m’estranya; ara, el que sí
m’estranya és el que vostè ha tractat de dir, vostè ha tractat de
tirar cortines de fum, d’aprofitar que passava per aquí per dir
aquestes coses.

I d’allò del Tractat d’Amiens, per acabar i no perdre més
temps en aquesta qüestió, miri, vostè creu normal forçar el
protocol amb arma presentada, himne nacional en un ministre
del govern? Jo vaig sentir vergonya de veure aquell espectacle.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la Sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí per la seva intervenció i amb la
seva intervenció queda substanciat el debat. I procediríem a la
votació d’aquesta proposició no de llei.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 30; vots en contra,
26. En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
1003, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
comissió mixta referida a la societat de la informació.

IV. Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, del Projecte de Llei, RGE núm. 1118/02, de taxes
per inspeccions i controls sanitaris dels productes pesquers
destinats al consum humà.

Passam al darrer punt de l’ordre del dia que és el debat del
dictamen del Projecte de llei 1118, de taxes per inspeccions i
controls sanitaris dels productes pesquers destinats al consum
humà.

El Govern presenta el projecte? No. Doncs, hi ha una
esmena, la 1315, de modificació, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, i el Sr. Cardona té la paraula per defensar
l’esmena.
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EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Queda idò només una, a aquesta llei
queda una esmena que es refereix, precisament, als subjectes
passius de la taxa que es vol imposar; i el text legal estableix
que han de ser els subjectes passius els armadors o els
representants autoritzats dels vaixells quan es tracta de
desembarcament de peix o extracció. Nosaltres consideram que
legalment el representant del vaixell, en aquest cas de pesca, és
el capità o el patró i, si bé la major de la flota pesquera de
Balears, podem dir que un 80%, és artesanal, la flota que no és
artesanal, la flota de ròssec o d’encerclament doncs té patrons
que estan empleats, que són depenents de l’empresa, de
l’armador, i consideram que és absolutament injust que sigui
subjecte passiu una persona que és un empleat de l’empresa i
no la mateixa empresa. Per això proposàvem, com a molt més
adient, que el subjecte passiu fos l’armador i, subsidiàriament,
perquè això pot passar, el propietari del vaixell.

I a més hi ha una altra qüestió, que jo crec que és un error
de redacció, i que indueix a confusió, i és la disjuntiva, diu: són
els subjectes passius l’armador o el representant. Això significa
que l’administració a l’hora de liquidar la taxa pot triar entre
l’armador o el patró; i això em pareix també un abús. Per això,
proposàvem, dins la idea que ha guiat la conducta del Partit
Popular en la tramitació d’aquesta llei, per millorar aquesta llei,
per evitar precisament aquestes contradiccions, que els
subjectes passius fossin l’armador, com és natural, i,
subsidiàriament, ho fos el propietari del vaixell.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona, en nom del Grup Popular.
Grups que vulguin mantenir un torn en contra? El Sr. Diéguez,
en nom del Grup Socialista, farà un torn en contra.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Yo en primer lugar y antes que
nada, agradecer la intervención del Sr. Cardona y su interés en
modificar y mejorar, mejor dicho, la presente ley, una ley que
ciertamente nos viene de algún modo impuesta por las normas
de la Unión Europea por un acuerdo existente en la Unión
Europea acerca de las tasas de inspección de productos
pesqueros, y a esta ley sólo se mantiene la enmienda a la que
ha hecho mención el representante del Partido Popular, que
pretende sustituir en el artículo 3 la expresión referida, como
sujeto pasivo, a los representantes autorizados del barco, y
sustituirla por los propietarios. El problema legal que plantea
esta enmienda es que puede ser que el propietario, estamos
hablando de una tasa, quisiera decir en primer lugar, una tasa
que se devenga por un servicio de inspección de productos
pesqueros, que quien se beneficia de esa actividad es aquél
que efectúa la actividad concreta que es el que lleva a cabo la
actividad pesquera, y puede resultar perfectamente que el
propietario del barco no sea quien lleva a cabo la actividad.
Entonces podría resultar que el sujeto pasivo de la tasa sea una
persona que no lleva a cabo la actividad, entonces es difícil

poner una tasa por una actividad a quien no lleva a cabo la
actividad. Otra cosa sería si habláramos de responsabilidades
subsidiarias, pues que podríamos decir que a lo mejor tiene más
garantizado el patrimonio para el cobro de una tasa quien es
propietario que quien no lo es, pero, por exigencia de legalidad,
probablemente sea mucho mejor mantener el criterio de los
responsables, los representantes autorizados del barco, que
esos siempre estarán y siempre serán los que realicen la
actividad, que poner el propietario del barco que no estará y
quien, muy probablemente, no realice esa actividad. Por eso
nuestra posición será en contra.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Cardona, en torn de rèplica,
té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Em preocupa el que he sentit, perquè ja està bé idò que
sigui el representant i que sigui el patró que pagui, perquè si
resulta que és el que exerceix l’activitat el subjecte passiu, rar
és que no hi hagin posat tota la tripulació, representant, patró
i marineria, au vinga, i així segur que cobram. Home, no, no! És
a dir, l’activitat no necessàriament la fa el propietari, per què?
Perquè pot llogar el vaixell i per tant, per això existeix la figura
de l’armador; també existeix la figura del consignatari, que no
exerceix l’activitat i és el representant en el port de
desembarcament del vaixell. Suposem el cas de les barques
valencianes o de les barques estrangeres que puguin venir a
Balears, en aquest cas el representant autoritzat del vaixell és el
consignatari, aquest senyor no surt a la mar o almanco no surt
a pescar.

No, és a dir, el tema és que aquí jo crec que s’han
equivocat; i jo estic que vostè parla que és un acord, és una
directiva el que es fa, s’està transposant una directiva de la
Unió Europea i està bé que la transposin, però la directiva -jo
me l’he llegida, no sé si vostè sí, però jo me l’he llegida- no diu
absolutament res de si ha de ser el representant o l’autoritzat
del vaixell o no. I és més, diu altres coses: per exemple a l’article
4 vostès posen els responsables subsidiaris, només parlen de
societats, clar, no parlen de persones físiques, no parlen
d’armadors, no parlen de propietaris, no parlen de
consignataris, això ho deixen en blanc; amb les reduccions que
permet la llei, vostès en aquest moment, primer que me pareix
un error voler cobrar 1 euro, és a dir, fixar la quota tributària per
llei, perquè només que l’hagin d’actualitzar, no dic ni pujar ni
baixar, actualitzar el preu d’aquesta taxa, s’haurà de tramitar per
llei, i si es fes per reglament i s’aprovàs per decret, això, la
fixació de la quota seria molt més àgil.

Però és que, a més, vull recordar a aquesta Cambra que
autoritzant aquesta directiva, que vostè que transposa i que la
transposen tan bé, resulta que tenim unes baixades, poden
autoritzar unes bonificacions o baixades en aquesta taxa de fins
a un 55%; i si l’estat membre ho proposa i en aquest cas la
comunitat autònoma ho proposa poden, i ho justifica, i crec que
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el cost insular, ara que en parlàvem, ho justificaria, doncs
poden baixar encara més aquesta taxa, d’1 euro per tona, que
aquí no hi ha cap vaixell que desembarqui una tona en la vida,
d’una sola vegada; però bé, això és una altra història. Vostès
baixen el 45, vostès es reserven 10 punts de la possible baixada,
se’l reserven.

I per tant, jo ja li he dit, miri, nosaltres hem intentat des del
primer moment millorar, colAlaborar en la mesura del possible i
millorar aquesta llei, però, i els agraesc que les altres esmenes
les hagin acceptat, però nosaltres mantenim aquesta esmena i
ja els dic que amb aquests errors nosaltres el més que podem
fer és abstenir-nos en la votació d’aquesta llei.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Torn de contrarèplica, Sr.
Diéguez, per tancar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente dos cosas. Bueno, el acto
de contricción que ha practicado el Sr. Cardona aquí me parece
muy bien, porque nos ha hablado de un montón de artículos a
los que no ha presentado ninguna enmienda y que ahora nos
dice que son mejorables; pues, hombre, yo creo que está usted
poniendo en evidencia su propia ineficacia a la hora de plantear
las enmiendas de forma adecuada, puesto que si usted
consideraba que los artículos eran enmendables y mejorables
tenía usted la obligación parlamentaria, supongo que política
también, de presentar las enmiendas que hubieran
correspondido, y no venir ahora a decir es que el artículo 5 ó 6,
al que no hemos presentado enmiendas, ustedes lo han hecho
mal por tal y cual motivo. Hombre, eso no.

En segundo lugar, enhorabuena porque ha tenido mucha
suerte que cuando ha estado hablando de los responsables del
barco, etcétera, no le ha caído una cariátide encima del susto
cuando ha dicho usted que la marinería tenía que pagar también
la tasa. Eso es como si dijéramos que un impuesto sobre la tasa,
un impuesto que grave la actividad de un restaurante tiene que
ir también sobre los camareros y demás, eso es lo que está
diciendo usted. Ni muchísimo menos. El responsable, Sr.
Cardona, el responsable de un restaurante es el explotador del
restaurante y ese explotador no tiene porque ser el propietario,
de la misma forma, en un barco, el explotador del barco. El
explotador del barco es el responsable y no la marinería, y no la
marinería ni muchísimo menos.

Por eso, su enmienda no aporta mucho más, y volviéndole
a dar la enhorabuena por la suerte que ha tenido después de su
intervención, que no le ha pasado nada, pues vamos a votar en
contra.

EL SR. PRESIDENT:

El debat està substanciat, per tant el que procedeix ara és la
votació de l’esmena mantinguda pel Grup Parlamentari Popular.

Deman a les senyores i senyors diputats que procedeixin a la
votació.

Resultat de la votació: vots favorables,...

(Pausa i remor de veus)

Jo demanaria que repetíssim la votació perquè el Sr.
President del Govern en aquests moments no està i
evidentment seria molt difícil que fóssim 31 diputats.

(Remor de veus)

Bé, és igual, resultat de la votació, també el President del
Parlament s’ha equivocat a una anterior votació i tampoc no ha
alterat el resultat de la votació; resultat de la votació: 24 vots
favorables; vots en contra 31. En conseqüència, queda
rebutjada l’esmena mantinguda pel Grup Parlamentari Popular.

No es canvia el sentit de la votació, ni en un cas ni en l’altre
canviava el sentit de la votació.

A continuació, procediríem a la votació de l’articulat en el
seu conjunt, inclòs articulat, disposicions finals, disposicions
addicionals i exposició de motius. Idò, senyores i senyors
diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 30; abstencions, 26.
En conseqüència, queda aprovat l’articulat.

Facultant els serveis jurídics de la Cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que
la llei en qüestió tengui una redacció coherent, declar aprovada,
en conseqüència, la Llei de taxes per inspeccions i controls
sanitaris dels productes pesquers destinats al consum humà.

Declaració institucional  del Parlament de les Illes Balears
en memòria de Marià Villangòmez.

I per cloenda, per cloure, perdó, per cloure aquest plenari,
hi ha una declaració institucional, signada per portaveus de
tots els grups, que el secretari primer de la Mesa procedirà a la
seva lectura.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

"El Parlament de les Illes Balears vol expressar el seu
profund pesar per la mort del poeta i escriptor Marià
Villangòmez i Llobet. Els mèrits d’aquest gran home van fins i
tot més enllà de l’excepcional qualitat de la seva obra, la qual el
situa com l’autor més important de tot el segle XX a les Pitiüses
i un entre dels més significatius de les lletres catalanes que li ha
merescut, entre d’altres distincions, la de la medalla d’or de les
Illes Balears.

La dimensió literària de Marià Villangòmez queda reflectida
en la seva obra poètica, d’una bellesa formal i una profunditat
difícilment superables.
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A més de per la seva obra poètica, Marià Villangòmez
mereixerà ser recordat sempre per la qualitat de la seva prosa, i
per les seves peces i adaptacions teatrals. Per altra banda, la
seva important i acuradíssima tasca de traducció ens ha permès
apropar-nos a la poesia d’autors estrangers de primera fila.

Gairebé en solitari, Marià Villangòmez va omplir un buit de
dècades pel que fa a la producció literària en català a Eivissa i
Formentera i, més tard, va servir de font d’inspiració i estímul a
tota una nova generació de poetes i escriptors joves a les
Pitiüses. El seu absolut compromís cívic amb la identitat
lingüística i cultural de les nostres illes es va demostrar amb els
fets, com ho posa de manifest la seva llarga i fructífera
colAlaboració amb l’Institut d’Estudis Eivissencs. Gràcies a
Marià Villangòmez, molts ciutadans i ciutadanes d’Eivissa i
Formentera van aprendre a llegir i escriure en català, fins i tot en
anys en què la prohibició de l’ús de la nostra llengua abastava
pràcticament tots els àmbits de la societat. Encara avui són
moltes les persones que aprenen el català gràcies al seu Curs
d’Iniciació a la Llengua, del qual justament enguany es
compleixen 30 anys de la seva primera edició.

El Parlament de les Illes Balears vol adherir-se a les honres
fúnebres que tendran lloc amb motiu de la mort de Marià
Villangòmez. A la vegada volem fer una crida a tota la societat
balear per aprofundir en el coneixement i la difusió de la seva
obra, i per honrar la seva memòria treballant més que mai perquè
la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, consolidi
definitivament el seu paper, per l’ús i pel prestigi social a les
nostres illes, com un dels principals signes d’identitat del
nostre poble."

EL SR. PRESIDENT:

S’aprova per assentiment? Queda aprovada la declaració.

(Aplaudiments)

Gràcies, senyores i senyors diputats, s’aixeca la sessió.
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