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LA SRA. PRESIDENTA: Senyores i senyors diputats, començarem la sessió de la
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comissió d’avui i, primer de tot, demanarem si hi ha qualque
substitució.

Sí?

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta, Miquel Ramon substitueix Margalida
Rosselló.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Sra. Presidenta, Maria Binimelis substitueix Miquel
Àngel Jerez.

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 2766/05, presentada pel Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, de mesures específiques per a les illes d'Eivissa
i Formentera en matèria d'ordenació territorial, urbanisme
i turisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Idò passarem al debat de l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui, relatiu a dictaminar la Proposició de llei
RGE núm. 2766/05, de mesures específiques per a les illes
d’Eivissa i Formentera en matèria d’ordenació territorial,
urbanisme i turisme.

Passarem al debat conjunt de les esmenes que es mantenen
al títol i a tots els articles de la proposició, les RGE núm. 5245,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58 i 60/05 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds; les RGE núm. 6546,
47, 48, 49, 50 i 51, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 52/05 del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista; i RGE núm. 6610,
11, 12, 13, 14, 15, 09, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23/05 del Grup
Parlamentari Socialista.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, té la paraula el Sr. Miquel Ramon i Juan, per
un temps de quinze minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, intentaré organitzar-me
perquè m’havien dit, falsa informació es veu, que el debat seria
article per article i ara tot conjuntament la veritat és que no ho
duia preparat, però en vistes que supòs que el resultat de les
votacions serà el mateix, intentarem fer una exposició, també
article per article.

I començam per la primera esmena, la qual és al títol de la
llei i en vista que hi ha una autoesmena del Grup Parlamentari
Popular que ha corregit el propi títol, en el tràmit de ponència,
sense explicació i sense debat, bé, jo proposaria al grup
majoritari una transacció in voce i que el títol es digués qualque
cosa així com Llei per la qual es declara que a les illes d’Eivissa
i Formentera no regeixen ni les lleis aprovades pel Parlament
balear, ni les lleis estatals, ni la Constitució Espanyola, com
veurem a continuació. Crec que seria un títol molt més encertat,
i ja posats que el canviam, doncs el podríem canviar en aquest
sentit, si el portaveu del Grup Popular s’avingués a fer una

transacció d’aquest tipus crec que la cosa quedaria bastant
millor.

Per cert, veig que a l’autoesmena del Grup Popular s’hi ha
inclòs l’especificació de mesures tributària, però me sembla que
se’ls ha oblidat una cosa, perquè crec que s’hauria d’haver creat,
també conjuntament amb aquesta llei i per donar resposta a
aquest fet, l’Agència Tributària d’Eivissa i Formentera. Jo crec
que ara que estan de moda aquestes coses, tal vegada encara
podríem incloure aquesta agència tributària, perquè crec que és
l’únic que falta ja o que faltarà a partir de l’aprovació d’aquesta
llei.

Passant a l’articulat, bé, evidentment a l’article 1, que
simplement és d’àmbit d’aplicació, l’oposició a aquest article és
molt clara; pensam que el Parlament de les Illes Balears ha de
legislar per a les Illes Balears en el seu conjunt i que les normes
bàsiques, l’ordenació del territori que tengui forma de llei, ho ha
de ser per a totes i cadascuna de les illes. Allò altre és una
diferència que jo crec que és inacceptable, els governs insulars,
els consells ja tenen la potestat d’ordenar el territori mitjançant
els plans territorials insulars, el que no creim és que hi hagi
d’haver legislacions diferents en funció de l’illa que sigui, això
no és autonomia insular sinó que és una altra cosa molt diferent
i, evidentment, des del nostre punt de vista, és inconstitucional.
No pot ser que una llei de l’àmbit de les Illes Balears se
sostregui una part d’aquest territori de l’aplicació de la llei.

Passem a l’article 2, la derogació dels efectes retroactius de
la Llei 9/1999. Bé, d’entrada això, aquest títol ja diu una
falsedat, no hi ha efectes retroactius i això ha estat declarat per
sentència. Per tant, en fi, demanaríem que, com a mínim, es
corregís això dels efectes retroactius. En tot cas, es tracta com
tota la llei, d’assegurar que sempre sigui possible d’una manera
o l’altra donar llicències per construir en sòl rústic. I aquí tenim
un curiós article que diu que entre el 13 de juliol i el 13
d’octubre, ambdós del 1999, el que s’hagués tramitat durant
aquest període es pot tornar a tramitar i se li aplicarà ni el que
estava en vigor a partir de l’aprovació de la Llei 9/1999 ni el
que està en vigor ara, sinó el que hi havia en vigor en el moment
d’iniciar la seva tramitació. Realment sorprenent, no se li
aplicarà ni la normativa actual, ja no dic la que establia la Llei
9/1999.

L’article 3 és realment sorprenent, és com aconseguir que
uns terrenys que no són edificables, bé, pocs n’hi ha, però al
final en queda algun que no és edificable, per qualque error de
la planificació, qualque cosa que se’ns ha passat, que no ens
adonàrem i queda qualque terreny inedificable. Idò no, aquest
tampoc és inedificable, perquè computarà si tens qualque
parcelAleta, encara que siguin uns pocs metres de terreny que no
sigui inedificable, computarà, i tot en conjunt permetrem que es
faci un habitatge, ja dic, deixant en absolutament no res la
classificació de terrenys com a no edificables, perquè al final
computen per a l’edificació.

Aquí l’article 3, amb algunes coses curiosíssimes, com les
àrees de protecció territorial de carreteres també computen. Jo
dic, se’ls ha oblidat segurament una altra cosa, podrien dir que
també el domini públic marítimo-terrestre que estigui davant
una propietat per què no el compten aquest també? I a veure si
els hi cap qualque construcció més en sòl rústic. El punt b)
d’aquest mateix article, les àrees de protecció territorial de
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costes en aquest cas, previstes a les DOT, doncs tampoc es
computaran tal com diuen les DOT sinó que farem una reducció
de la seva extensió.

En definitiva, normes totes elles per fer edificable allò que
formalment i oficialment és inedificable, si no ho podem
edificar directament ho computam amb un altre terreny i al final
tot serveix perquè es pugui anar edificant.

Apartat 4, mesures de compensació, inedificabilitat. Aquí hi
ha realment innovació legislativa, hi ha imaginació, d’això no
n’hi falta al Grup Parlamentari Popular a l’hora de burlar les
lleis, la normativa general i establir excepcions. Aquesta
imaginació arriba al punt que finques registrals, existents abans
de l’entrada en vigor de la Llei de sòl rústic, que ara mateix
també són inedificables, doncs es diu que els ajuntaments, coses
tan curioses, que als ajuntaments els compensaran donant-los
terrenys d’aquells de les cessions obligatòries que fan els
promotors de sòls urbanitzables. Bé, això és, com dic, realment
imaginatiu, clar ningú ho espera, sincerament ningú espera que
això s’arribi a complir, ningú ho espera, però queda bé, es posa
així, els crea, traslladam un problema cap als ajuntaments. I en
tot cas, si en qualque cas s’acomplís, que jo crec que no passarà
mai, bé, els ajuntaments no solen, sobretot els ajuntaments del
PP, no solen tenir cap terreny d’aquests del 10% de cessió
obligatòria, perquè en lloc de quedar-se els terrenys el que fan
és cobrar en metàlAlic i per tant no en tenen de terrenys, i si els
en quedàs algun i el destinassin a això seria, evidentment, una
perversió del concepte legal que són les cessions aquestes del
10%, que són per a usos d’interès general, no per a usos
particulars i per compensar suposats drets que s’han retirat a
propietaris de sòl rústic; perquè sembla ser que el propietari de
sòl rústic té un dret a edificar, sigui quina sigui la condició del
seu sòl rústic, i si no li podem donar directament el
compensarem amb qüestions tan imaginatives com aquesta de
què siguin els ajuntaments els que els donin una altra parcelAla.

Per a no seguir massa, passam a l’article 5, agrupació
d’edificacions en sòl rústic. Bé, tota aquesta llei té una gran
obsessió amb els habitatges unifamiliars, és una llei bàsicament
perquè es puguin fer habitatges unifamiliars allà on sigui. En
aquest cas però, allò que diuen rizar el rizo, en aquest cas es
permeten com a habitatges unifamiliars es permeten la
construcció d’habitatges plurifamiliars, o sigui, agrupacions de
quatre o més, o més, si el consell ho considera oportú pot
permetre agrupacions de més de quatre, no posen un límit
absolut, són quatre o més, indefinidament.

Al final què passa amb això? Bé, doncs, que hi haurà
concentracions d’edificacions plurifamiliars, en definitiva blocs
d’apartaments en sòl rústic per la via d’agrupació d’edificació.
Es tracta, al final, que no quedi un sòl metre quadrat sense
aprofitar; i si posam per cas, hi ha una finca que té quatre
vegades la parcelAla mínima per edificar en sòl rústic, hem
d’assegurar que es facin les quatre cases, tot i que sigui
agrupant-les, que se’n facin quatre, no fos que deixàssim
qualque metre quadrat de sòl rústic que li traguéssim rendiment
urbanístic, no rendiment agrari, el que preveu la Llei del sòl, la
Llei del sòl que va fer, per cert, un govern del Partit Popular, el
Sr. Aznar; no, no, s’ha d’aprofitar al màxim tots aquests metres
quadrats, si incita l’agrupació, es poden permetre cases
agrupades, o sigui, en definitiva, plurifamiliars, tantes com ho
permeti dividir el total de la parcelAla per la parcelAla màxima.

I al final, això ja dic que dóna peu a construccions
d’apartaments en sòl rústic, edificis plurifamiliars, no serveix ni
tan sols per evitar la fragmentació i la segregació del sòl rústic,
perquè en principi es diu que això permet l’agrupació per no
haver de segregar, però al final, a posteriori, després d’haver
edificat sí que es podrà segregar. O sigui que podrem tenir
l’apartament construït, el bloc d’apartaments construït, el
terreny segregat i un aprofitament al límit, no, com deia, que no
es pugui perdre absolutament res.

L’article 6, bé, más de lo mismo, són noves mesures, ja n’hi
havia algunes que s’havien incorporat també per sistemes
legislatius no massa ortodoxes, bé, és un altre per reduir les
parcelAles mínimes. O sigui, qualsevol norma que estigui
formalment aprovada i que diu, bé, això és inedificable, aquí hi
ha una parcelAla mínima, doncs no, el que és inedificable resulta
que es pot edificar i el que és parcelAla mínima es pot reduir.
Aquí es diu, s’explica als promotors la manera com han d’actuar
per poder reduir la parcelAla mínima i poder edificar en
parcelAles inferiors a la superfície mínima.

I llavors, a l’apartat 9, que s’ha inclòs via esmena del Grup
Popular, jo entenc que també es donen instruccions de caràcter
imperatiu per als ajuntaments, que evidentment no és molt
respectuós pel que seria l’autonomia municipal, perquè se’ls diu
que això ha de ser necessàriament així.

Article número 7, delimitació de nuclis rurals en àrees de
protecció territorial de costes. No està malament la cosa tampoc,
a veure, els nuclis rurals, els nuclis rurals anomenats així, són,
normalment, petites extensions de sòl que té una consideració
d’urbà però no té tots els serveis ni se li exigeixen tots els
serveis. Els nuclis rurals es creen per legalitzar coses fetes de
manera clarament ilAlegal en sòl rústic, agrupar-los i, en tot cas,
permet a totes aquelles parcelAles que queden lliures dins la
delimitació del nucli rural, permet seguir edificant, fins i tot a
les àrees de protecció territorial de costes. Tractament urbà,
parcelAles amb tractament urbà, grups d’edificacions fetes de
manera absolutament ilAlegal i dins l’àrea de protecció territorial
de costes.

Article número 8, on s’estableixen també aquestes mesures
tributàries via esmena, ja dic que en bona lògica els falta, no ho
sé, tal vegada proposaran una disposició addicional per crear
l’agència tributària d’Eivissa i Formentera. Bé aquesta, es tracta
de legalitzar, una altra vegada, de legalitzar aquelles
edificacions ilAlegals; diuen, això sí, sempre que ja no
procedeixi la seva demolició. I clar, la demolició d’edificacions
ilAlegals per més ilAlegals que siguin a les illes d’Eivissa i
Formentera no ha procedit mai, mai. Els ajuntaments del PP mai
no han fet demolicions, i quan els ho ordenava el Tribunal
Suprem, i això, el senyor portaveu del Grup Popular en sap
bastant, es fa amb la llei d’acompanyament, es fa una trampa
per evitar aquestes demolicions. Bé, ja sabíem que mai hi hauria
demolicions d’obres fetes de manera ilAlegal, no però, és que ara
es recuperen, se’ls dóna aquest caràcter legal, ni tan sols paguen
multa, ho legalitzen a preu de llicència, no paguen multa de les
que preveu la Llei de disciplina urbanística; això sí, diuen que
hauran de donar un 10% del valor a l’ajuntament, que
necessàriament l’ajuntament haurà de destinar a no sé quines
finalitats. Si hi ha qualque ajuntament que ingressi una cosa
d’aquestes, anirà a la caixa comú, com va tot, i s’ho gastaran els
batles en allò que els doni la gana, com han fet sempre.
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Però bé, tenim un darrer punt d’aquest article, el punt
número 5, que diu: i una incorporades a l’ordenació, una vegada
que han legalitzat allò ilAlegal, podran ser objecte d’ampliació;
és a dir que no ens quedem en la ilAlegalitat simple, sinó a veure
si la podem créixer, si la podem ampliar.

Article 9, ampliació d’habitatges existents en sòl rústic. És
incomplet el títol d’aquest article, diu ampliació dels existents
allà on estigui prohibit construir habitatges, com especifica la
lectura d’aquest article. Bé, un altre més, allà on està prohibit,
ara els permetem que es facin ampliacions, no està malament la
cosa.

Article número 10. Diu, de conformitat amb l’article 24 de
les DOT, es fa una cosa que no és de conformitat ni s’hi
assembla perquè el que fan, això no ho permetien les DOT, és
permetre noves categories turístiques en sòl rústic, al marge
d’aquelles que venen determinades, escrites a la legislació
general, noves categories de sòl rústic que pot fixar i fixa el PTI.
Per exemple, una categoria tan important, de tanta qualitat jo
crec, que interessa promocionar, com és servei d’habitació que
poden llogar turísticament dins un habitatge unifamiliar. Això
empara o vol emparar aquest article 10 d’aquest projecte de llei
o aquesta proposició que tractam avui.

Article 11. Bé, com els batles del PP i el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera en mans del PP, excepte un parèntesi de
quatre anys, han permès que s’edificàs a tot el sòl rústic, que
estigui tot ple de casetes, ara volem colAlocar-hi camps de golf
i no ens hi caben, no saben on colAlocam els camps de golf
perquè no tenim la superfície de sòl rústic lliure de
construccions suficient. I permetem, una altra vegada la
imaginació legislativa del Partit Popular, permeten que un
mateix terreny estigui vinculat a l’ús d’habitatge unifamiliar i
vinculat a l’ús de camps de golf, és realment espectacular.

Jo aquí supòs que, senyores i senyors diputats, encara que no
n’hi ha cap que no faci anys que ha deixat l’etapa infantil,
segurament se’n recorden d’una cançó infantil, aquella que diu:
El patio de mi casa es particular, no? Aquí sí, diu, el patio de
mi casa es tan particular que el patio de mi casa pot ser un
camp de golf, pot ser un camp de golf el patio de mi casa amb
aquesta normativa. Llavors, amb una mica més d’imaginació,
tenint en compte que les cases en sòl rústic a Eivissa,
normalment tenen un pou o una cisterna, tal vegada no fa falta
fer tots els forats del camp de golf i també en poden aprofitar
algun d’aquests de l’habitatge per destinar-lo a camps de golf.

Article 12, crec que ja anam acabant, no en queden molts,
revisió dels plans generals d’ordenació urbana mitjançant
normes subsidiàries i complementàries. Bé, els ajuntaments del
PP, clar, algun encara n’hi ha que té en el pla general d’Eivissa
i Formentera, en aquest cas només d’Eivissa, no fa falta que
revisin el pla general, els basten normes subsidiàries, això
només a Eivissa. Dic jo, els batles del PP d’Eivissa són més
curts que els de Mallorca, se’ls ha de fer aquest favor o què
passa? Per què la revisió del pla general pot ser mitjançant
normes subsidiàries únicament a Eivissa? Si aquesta norma és
bona, es podria fer en el conjunt de les Illes Balears, però no,
només per a aquest cas. Són tan incapaços els equips de govern
dels ajuntaments del PP que no saben fer una revisió del pla
general i els hem de permetre que sigui via normes subsidiàries?
És realment sorprenent.

Bé, i anem a la disposició derogatòria. Tampoc es poca cosa
la disposició derogatòria, diu: queda derogada -llegeix
literalment- a l’àmbit territorial de les illes d’Eivissa i
Formentera qualsevol disposició de rang legal o reglamentari de
caràcter urbanístic d’ordenació territorial o turístic que s’oposi
o contradigui el disposat en aquesta llei. Queda derogada
qualsevol disposició de rang legal, inclosa la normativa bàsica
de l’Estat; aquí no es fan distincions i de fet contradiu
flagrantment la Llei del sòl, segurament la Llei de costes i
seguríssimament la Constitució Espanyola, perquè és un text
anticonstitucional. No, no, aquí no queden derogades les normes
d’igual rang, les del Parlament balear, no, totes, totes, les lleis
bàsiques de l’Estat. Vostès que estan preocupats per mantenir
les normes bàsiques de l’Estat, les deroguen amb aquesta llei.

Lògicament, això no pot tenir eficàcia, perquè per més que
aquí s’aprovi no quedarà derogada de fet i es podrà demanar
davant els tribunals el compliment de la normativa bàsica de
l’Estat. Però vostès el que diuen és exactament això, queda
derogada tota la legislació inclosa la bàsica de l’Estat, i ja dic,
la Constitució Espanyola, perquè aquesta norma és
claríssimament anticonstitucional. Tant és així que jo crec que
el Pla Ibarretxe al costat d’això era una broma, aquí se boten
vostès la normativa bàsica de l’Estat, la igualtat de tots davant
la llei i aquí introdueixen unes coses que van contra la
normativa de l’Estat, contra la Constitució i total perquè han de
donar resposta als seus compromisos electorals, a tots aquells
que els ajudaren a guanyar les eleccions, i fos que quedàs un sòl
d’aquests sense dret a edificar a les seves parcelAles.

Jo crec que amb el conjunt de normatives que han fet aquí
és impossible trobar un d’aquests propietaris que a vostès els
ajudaren a guanyar les eleccions, ni un sol que per una via o
l’altra no pugui edificar en sòl rústic, habitatges unifamiliars o
conjunts d’habitatges plurifamiliars encoberts com hi ha aquí,
encara que siguin àrees de protecció, que siguin els espais
suposadament protegits, allà on faci falta. És d’autèntica
vergonya, senyores i senyors del Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, intervé la Sra. Maria
Antònia Vadell, també per un temps de quinze minuts o vint.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del PSM farem un resum, no
utilitzarem tot el temps, el Sr. Ramon ha desgranat article per
article totes les seves esmenes, nosaltres també compartim bona
part de la seva intervenció, per això també hem fet les esmenes
de supressió; el Grup PSM-Entesa Nacionalista hem presentat
un total de quinze esmenes de supressió d’aquesta proposició de
llei als dotze articles i les altres tres esmenes són a la disposició
derogatòria final i a l’exposició de motius.

Bé, els motius pels quals mantenim aquestes esmenes de
supressió són, de manera resumida, els següents: en principi,
primer de tot, perquè és una llei que vulnera el principi
d’igualtat entre els ciutadans d’una mateixa comunitat
autònoma, ja no anam a què vulnerin els principis d’igualtat
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entre diferents comunitats autònomes, com és un tema que ara
s’oreja molt i que se’n parla molt, sobretot des del Partit
Popular, i en canvi aquí es fa una llei que vulnera els principis
d’igualtat entre els ciutadans d’una mateixa comunitat
autònoma.

És una llei discriminatòria, ja que suposa una rebaixa en la
protecció del territori a dues de les illes de l’arxipèlag balear,
que són Eivissa i Formentera, en comparació o en detriment de
la resta d’illes, Mallorca i Menorca. És una llei que minva la
protecció territorial respecte de la legislació anterior, la qual
cosa al nostre punt de vista suposarà una regressió i una pèrdua
en la qualitat territorial, social i turística.

També hem presentat esmenes de supressió a tots els
articles, per l’efecte retroactiu quant a autoritzacions
d’edificació en base a normatives del 1999. Ara no som al 1999
ni abans del 1999, sinó que els temps han canviat, hi ha hagut
tot un seguit de lleis i normes que han superat les normatives
anteriors i per tant no ens podem retrotreure a una realitat que
ja només és virtual, ja és el passat i hauríem d’anar avançant
amb les normatives i sobretot respectar allò que el Partit Popular
i el Parlament balear, amb el Partit Popular al capdavant, va
aprovar en el seu temps.

Aquesta llei també la rebutjam, rebutjam tots els articles,
pels efectes sectaris derivats de les excepcions que contempla
la llei quant a prohibició de construir habitatges unifamiliars, i
també perquè la llei atribueix a terrenys rústics drets adquirits
com si aquests terrenys fossin urbans des de fa estona. Rebutjam
els articles perquè, en lloc de regular la construcció en sòl rústic,
utilitza el concepte “facilitar”; tota la llei està pensada,
dissenyada i redactada per facilitar la construcció a sòl rústic, o
sigui per acabar amb el sòl rústic, i després, a més, empra els
articles per amnistiar les edificacions que estan fora
d’ordenació. Nosaltres creim que és un greuge comparatiu
gravíssims que uns constructors, uns promotors que han
vulnerat les lleis i les normes ara tenguin un perdó com si
haguessin seguit totes les lleis i totes les normativa que altres,
molts d’altres constructors i promotors, han hagut de seguir i
s’han hagut d’adaptar a allò que manava la normativa
urbanística vigent.

També consideram que el tema turístic és gravíssim, ja que
l’article 10 convida a fer turístic tot el territori, o sigui que ja no
hi ha unes zones turístiques, el POOT i la Llei general turística
ja no serveix quasi per a res, sinó que les dues illes es
converteixen en zona turística en tot el seu territori. I a més a
més fomenta la construcció de camps de golf a un terrenys que,
com ja ha dit el Sr. Ramon, pràcticament no hi caben. Els camps
de golf signifiquen una ocupació de territori important; a allà,
a Eivissa i Formentera, no hi ha aquestes extensions sense que
hi hagi cap construcció, o d’habitatge o d’altre tipus, i per això
vol comptabilitzar l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat amb camp
de golf perquè volen tenir camps de golf, no volen quedar
darrere.

Per tant, per totes aquestes raons que he expressat, en el grup
parlamentari pensam que no pot ser que aquestes illes, Eivissa
i Formentera, tenguin una menor protecció territorial i que
mitjançant aquesta llei serveixi per fer urbanisme a la carta,
precisament quan Eivissa i Formentera són les illes que més
pressió urbanística estan patint i precisament per això reclamen

una major protecció i una correcció d’impactes acumulats. És
per això que hem presentat aquestes esmenes i que de manera
resumida he anat justificant article per article.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Sr. Joan Boned,
també per un temps de 15, 20 minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com que l’objectiu que
persegueix el Grup Parlamentari Socialista amb aqueixa llei no
és més que entenem que ha de ser retirada, des de la primera
lletra fins al darrer punt, idò l’opció que teníem a les nostres
mans era el que hem fet: presentar esmenes de supressió a tots
i cada un dels punts que composen aqueixa llei. Jo intentaré ara
fer una petita referència a cada un d’aquests articles, i
evidentment no hi ha ni el temps ni la intenció, tampoc, en
aqueixa comissió d’amollar aquí tots els arguments, que són
molts i de pes, per solAlicitar la retirada d’aqueixa llei perquè
tendrem l’oportunitat de parlar-ne més en el ple del Parlament
en setmanes properes.

Entrant directament en el contingut de la llei, a l’article 1,
entenem que allò que aquí es proposa no és més que..., demostra
que vostès són un tant irresponsables quan pretenen -i quan dic
vostès em referesc, evidentment, al Grup Parlamentari Popular-
quan pretenen fer creure que els ciutadans d’Eivissa i
Formentera són alguna cosa així com uns bitxos rars i a qui no
serveixen les mateixes lleis, les mateixes normes que a la resta
de ciutadans de les Illes de la nostra comunitat autònoma. Per
tant ja crec que començam fort, la primera proposta és gloriosa
i evidentment ja només aquest primer article de per si és raó
més que suficient perquè la llei es retiri des del primer fins al
darrer punt.

L’article 2 és una nova mostra del tractament discriminatori
que el Partit Popular ofereix a unes illes respecte de les altres,
i la derogació que se solAlicita dels efectes retroactius de la Llei
9/1999, de 6 d’octubre, es diu que serà únicament per a Eivissa
i Formentera, quan hem de reconèixer que el supòsit de fet en
aquest cas seria el mateix tant a Menorca com a Mallorca.
Entenem que no té ni cap ni peus.

A l’article 3 hem de dir que la mesura que recull aquest
article va adreçada a permetre la construcció d’habitatges a
finques afectades parcialment per una protecció especial que
impedeixi aquest ús. És a dir, aquells terrenys que a Mallorca i
a Menorca no són edificables, a Eivissa i a Formentera sí ho
seran, i sincerament entenem que això té difícil justificació i ni
tan sols no es justifica per aqueixa suposada particularitat que
el Grup Popular defensa quant a les illes d’Eivissa i Formentera.

A l’article 4 diuen vostès que es permetrà que el
planejament contempli mesures compensatòries per als
propietaris de finques totalment incloses en una àrea o zona on
l’ús d’habitatge unifamiliar resulti prohibit o no apte per ubicar-
hi habitatges, i si bé he de dir que en el fons he de manifestar
que hi estam d’acord, entenem que d’alguna manera sí s’han de
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buscar fórmules que compensin aquests propietaris, per què no?,
perquè són els directament afectats per una situació de protecció
territorial, també creim que de totes les possibilitats existents
per fer-ho han anat a triar potser les més complicades, les més
enrevessades i les més confuses, i tendrem oportunitat en el
temps de veure per què li dic això, perquè estic segur que aquest
article durà cua, perquè és molt fàcil proposar propostes..., fer
propostes de compensació per a propietaris i posar-ho damunt
un paper, però jo a dia d’avui encara vull veure com s’arreglen
els ajuntaments, siguin del color que siguin, tant del PP com
d’altres partits, per fer efectiva aquesta normativa que a dia
d’avui s’aprova o que en un futur no gaire llunyà s’aprovarà
amb tota seguretat en el Parlament.

L’article 5; direm que amb aquest article queda clar que
vostès pretenen directament vulnerar la Llei del sòl rústic, i la
vulneren en la seva determinació d’impedir les agrupacions en
sòl rústic. Aquesta llei de sòl rústic té com a previsió legal que
només sigui autoritzable un habitatge unifamiliar per parcelAla.
Però el que encara és pitjor és que per a vostès el nombre de
cases que podran arribar a conformar aquests nous nuclis
producte de les agrupacions esmentades és pràcticament
indefinit, perquè no hi posen un límit, no es fixa un màxim, i si
llegim el text de l’article l’única limitació que ens animarien a
interpretar aniria en funció de la quantitat de terreny o dels
metres quadrats de què es disposi per part de cada propietari.

A l’article 6 passam ara del que eren agrupacions
d’habitatges a agrupació de finques, però a més a més no de
qualsevol finca, finques en sòl rústic protegit. Aquesta proposta
tan sols té com a objectiu fer edificables àrees protegides fins i
tot quan els terrenys no compleixen la parcelAla mínima, i això
ja és greu. Vagi una... i serveixi com exemple, el que preveu el
Pla territorial a Eivissa, una àrea protegida com una ANEI, on
s’estableix parcelAla mínima, perquè les ANEI a Eivissa i
Formentera són edificables, a diferència del que passa a
Mallorca i a Menorca, idò a Eivissa i Formentera una ANEI
amb 50.000 metres és edificable, però aquest seria el mínim;
però hem de dir que gràcies a aquesta proposta que es fa via
modificació aquest mínim salta pels aires, no existirà aquest
mínim, ja que de manera encoberta o no tan encoberta es
passarà directament al fet que la parcelAla mínima quedarà en
37.500 metres quadrats, i tot això a més a més perquè no tan
sols és el que acab de dir, sinó que, que facin aqueixes
agrupacions, encara se’ls concedirà un 25% de reducció
d’aqueixes parcelAles mínimes, amb la qual cosa, com he dit, els
mínims queden polveritzats.

I aquí faré una petita referència a un text que ha estat
incorporat via esmena pel mateix Grup Popular en aqueixa llei
que redacta i defensa el mateix Grup Popular, i he de dir que -ho
dic en aquesta però podria dir el mateix en totes les altres- tan
sols serveixen per empitjorar el que ja de per si és prou dolent.
Però el que és graciós és que aquí em dóna la sensació que els
fa certa por parlar ja d’agrupació de finques, i com que tenen
una mica de por de parlar d’agrupació de finques diuen
“canviarem el títol d’aquest article perquè d’entrada no sigui tan
visible la bestialitat que proposam, i en lloc d’agrupació de
finques passarem a denominar-ho mesures d’ordenació de
finques”. És bastant més fi però el resultat és igual de
catastròfic.

A l’article 7 vostès pretenen fins i tot de la delimitació de
nuclis rurals a àrees de protecció territorial de costes. Té moltes
implicacions, aquest fet, però una de destacable és que, com a
conseqüència d’això, tendrem que hi ha i es veuran
regularitzades activitats que a dia d’avui en aqueixes àrees de
protecció territorial de costes estan prohibides; via aqueixa
modificació i via que tot val per al Partit Popular passarem que
aqueixes activitats a partir d’aquest moment ja també seran
permeses en aquests nuclis rurals dins àrees de protecció
territorial de costes.

L’article 8, vull recordar una cosa en referència a aquest
article 8. L’any passat ja el mateix Grup Popular va aprovar una
amnistia d’edificacions ilAlegals però, clar, sembla ser que no va
ser suficient, es veu que els quedaren alguns amics sense
acontentar i se’ls havia de fer gust ara un any després, i per això
ara aproven una nova regularització que legalitza allò que
durant molts d’anys s’ha anat construint ilAlegalment a Eivissa
i Formentera i, a més a més, perquè s’ha de compensar d’alguna
manera i com a desgreuge per les moltes molèsties causades tots
aquests anys a aquests pobres propietaris d’habitatges ilAlegals,
se’ls permetrà la seva ampliació perquè així quedin encara més
contents.

A l’article 9, si llegim el títol de l’article és enganyós,
perquè diu “Ampliació d’habitatge existent en sòl rústic”; llegit
així pareixeria que estam parlant de rústic comú, però no, no
estam parlant de rústic comú; aquest article permet ampliació
d’habitatges en sòl rústic on aquest ús està expressament
prohibit, i no contents amb això aquesta ampliació ni tan sols no
s’haurà d’ajustar a les condicions que la Llei de sòl rústic en el
seu article 28 marca quant a superfície màxima edificable i a
percentatge d’ocupació de parcelAla. És fantàstic.

A l’article 10 pareixeria que aquest article tan sols el que fa
és constatar que el Pla territorial podrà fer allò que les DOT
permeten en matèria d’oferta turística a sòl rústic, però la veritat
és que no és tan simple, i darrere això s’amaga una proposta
bastant més maquiavèlica, una proposta que de fet ja està
aprovada en el Pla territorial d’Eivissa i Formentera i que és ni
més ni menys que el lliure ús turístic del sòl rústic. El Pla
territorial permet en sòl rústic la construcció de nous hotels, i no
estam parlant ni d’agroturismes ni d’hotels rurals, estam parlant
de nous hotels. Bastarà ara amb la simple declaració d’interès
general per part del consell, això sí, que el projecte sigui -entre
cometes- d’extraordinària qualitat, i que el nou establiment sigui
de 5 estrelles. Resumint: el sòl rústic passa a ser a partir
d’aquests moments en la seva totalitat d’ús turístic.

A l’article 11 el que es pretén a la pràctica és eliminar o
passar per damunt de la proposta de camps de golf sense oferta
complementària. És una referència que havia quedat fins ara
bastant clara, idò ara ja començarà a no ser-ho tant, clara, i hem
de reconèixer que en qualsevol cas podria ser una jugada
magistral. No es permet la construcció d’oferta
complementària?, molt bé; solució: construir els camps
incorporant terrenys, de propietat o llogats, on ja hi hagi
habitatges unifamiliars, estiguin o no estiguin habitats, que de
fet, una vegada incorporats, idò què impedirà, com es preveu a
la mateixa llei, es facin compatibles les dues vinculacions? Per
tant, qui impedirà que aquests nous habitatges passin a ser una
encoberta oferta complementària? No ho sabem, però aquí
queden les propostes enrevessades que es fan per part del Grup
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Popular. És a dir, article 12, permet la revisió dels instruments
de planejament generals vigents i ho pot fer mitjançant normes
subsidiàries i complementàries. Aquesta fórmula està dins el
previst per la normativa, el cert és que almenys a Eivissa i a
Formentera, fins ara el que ha fet ha estat permetre que alguns
ajuntaments, amb la colAlaboració del consell, que és
indispensable, ha permès, com dic, tapar nombroses i greus
irregularitats urbanístiques. 

Quant a la disposició derogatòria, evidentment i al marge del
que s’ha pogut comentar per part d’algun altre portaveu d’altres
grups, hem de dir que si el que demanam és que es retiri la llei
perquè no estam d’acord en què s’eliminin les vinculacions
d’aqueixes lleis amb Eivissa i Formentera, no podem estar
d’acord en què es deroguin aqueixes parts d’aqueixes lleis que
se suposa que no són aplicables a Eivissa i Formentera. 

A la disposició final està clar que si l’objectiu és la retirada
d’aquesta llei, hem de desitjar que en cap moment entre en vigor
i per tant, si és possible que ni tan sols s’arribi a publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

I el darrer punt, referent a l’exposició de motius, faré una
petita referència, és bastant més extensa d’allò que jo m’hi
referiré, però sí vull fer alguna consideració. Jo crec que
realment si un llegeix l’exposició de motius podrà comprovar,
o l’exposició i després lligada a tots els articles, podrà
comprovar que en realitat no es tracta de mesures legislatives,
ni per garantir un model territorial contingut en un pla
territorial, ni és tan sols una adaptació d’aquesta suposada
legislació balear a la suposada també, idiosincràsia pròpia de les
Illes Pitiüses. A no ser, com ja vàrem dir també en algun
moment, que aquest model territorial, o aquesta idiosincràsia
pròpia d’aquestes illes estigui basada en l’assumpció, o amb la
certesa de què el sòl en aquests territoris no mereix cap tipus de
protecció i que les ilAlegalitats són un fet diferencial, que
realment aquesta sí identifica les illes d’Eivissa i Formentera i
el que s’ha de fer és evidentment intentar regularitzar tot allò
que estava sobre el territori de les illes d’Eivissa i Formentera
com ilAlegal i permetre allò que fins ara estava prohibit.

Crec que he fet, com he dit, una petita referència a tots i
cadascuna de les esmenes de supressió de tots i cada un dels
punts d’aquesta llei. I com he dit abans, crec que queda bastant
clar que l’únic possible a fer amb aquesta llei, per molts de
motius i que tindrem oportunitat d’entrar-hi més a fons en
propers debats, l’únic que podem desitjar és que es retiri perquè
seria el millor per a tots, no només per als ciutadans d’Eivissa
i Formentera, sinó també a la llarga fins i tot per als de Mallorca
i Menorca perquè clarament es produeixen situacions que són
greument discriminatòries per a uns i per als altres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. En torn en contra té la paraula el Sr.
Marí Tur també per un temps de 15 o 20 minuts.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé per aclarir una mica als
companys que estam aquí, voldria dir que els diputats d’Eivissa

i Formentera que estam discutint aquesta llei som gent normal,
perquè d’allò que es dedueix de l’exposició que han fet els meus
companys d’Eivissa i Formentera pareix ser que a Eivissa som
uns bitxos rars que som completament diferents a la resta de
persones de les illes. Vull dir que els que som aquí som una
mostra d’allò que hi ha a Eivissa i Formentera.

Vull dir també i m’agradaria que m’entenguessin, que un
PTI que s’ha fet a Eivissa i les mesures que ara estam tractant
aquí, es tracta d’ordenar social i econòmicament l’illa d’Eivissa
i que respon a una manera de ser, o de tenir fins i tot la propietat
d’aquestes illes i que respon també a un programa electoral que
en el seu moment es va aprovar per millorar aquelles normes
que varen quedar enlaire després d’unes mesures cautelars que
es varen dictar quan es redactaven les Directrius d’Ordenació
Territorial, que es varen fer per llei i només per llei es poden
modificar. Per això aquestes mesures específiques es duen ara
aquí en aquest Parlament perquè puguin ser debatudes i
aprovades i entrin a formar part del PTI. El PTI que es va
aprovar a Eivissa i Formentera ja contemplava aquestes mesures
que estam estudiant aquí, alguns punts eren inaplicables fins que
no s’aprovés per part del Parlament unes mesures específiques
que les aclarissin.

Aquí s’ha de dir en l’exposició de motius que la Llei de
Directrius d’Ordenació Territorial, com he dit abans, i de
mesures tributàries va ser modificada per la Llei 9/1999, de 6
d’octubre, de mesures cautelars i d’emergència, relatives a
l’ordenació del territori i d’urbanisme de les Illes Balears. S’ha
dit també aquí en la discussió que no es podia entrar en mesures
retroactives baix cap concepte i en canvi, sí es va trobar bé quan
varen sortir aquestes mesures cautelars que varen aplicar
mesures retroactives de tots aquells expedients que en el seu
moment estaven presentats i que ara mitjançant aquestes
mesures específiques s’intenta corregir, amb una esmena que
deim, em sembla que era abans del 14 de juliol i el passam al 13
de juliol per una qüestió del Consell Consultiu que en una
consulta a l’Ajuntament de Llucmajor, em sembla, era que no
es podien aplicar per 3 mesos només, sinó que s’havia d’anar a
una data de 3 mesos i 1 dia, només és una qüestió de... Però en
aquella data ja se va fer una mesura que era retroactiva i tots
aquells expedients que es varen aplicar en el seu moment varen
quedar aparcats i ara mitjançant aquesta llei es pretén posar al
dia.

S’ha de tenir en compte i després passaré a l’articulat, la
distribució de les propietats a Eivissa que estan fetes d’una
manera en què el sistema d’herència d’Eivissa suposaven la
cessió, o la donació als hereus de parts iguals de finques
determinades i que figuren moltes finques que estan unes al
costat d’altres, però que són de propietats diferents. Això
comporta una distribució del territori, una possibilitat
d’edificació d’aquests terrenys dins la llei actual, però que al
llarg d’aquestes mesures es prenen mesures perquè l’impacte
ambiental, tot i conservant la propietat d’aquestes finques, es
puguin millorar. Després també es pren en consideració
l’existència d’habitatges, el que a Eivissa en deim cases pageses
que estan distribuïdes en sòls protegits, rústics i no rústics, que
per un costat es pretén conservar i per l’altra si no es donen
facilitats per a aquesta conservació mitjançant la legalització
d’unes possibles ampliacions d’aquests habitatges, farien
inviable que això tirés endavant.



620 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 31 / 26 d'octubre del 2005 

 

En resum, el que tracten aquestes normes específiques són
posar al dia les realitats d’Eivissa i Formentera. Un instrument
urbanístic no és un tsunami que es pugui carregar tot allò que ha
fet d’alguna manera, sinó que el que ha de fer és corregir i
comprendre l’existència real i en base a aquesta existència real
fer el millor urbanisme possible que és el que és pretén fer
mitjançant aquestes normes.

Les determinacions d’aquesta llei que són de mesures
cautelars i d’emergència, provocaren efectes retroactius, com he
dit abans, entre els drets legítims dels ciutadans, els quals i en
base al principi de confiança legítima a les institucions pel que
fa a la normativa aplicable a sòl rústic, varen veure perjudicats
de forma injusta i contrària el principi de seguretat jurídica. Tots
recordam l’aldarull que es va armar a Eivissa quan es varen fer
aquestes normes cautelars transitòries. Cal no oblidar que en
aquesta exposició de motius que la Llei 14/2000, de 21 de
desembre, d’Ordenació Territorial, reconeixia que la
configuració de l’arxipèlag facilita a cada una de les illes que
dugui a terme l’ordenació del seu territori de manera autònoma,
a través de les institucions pròpies i que el Govern de les Illes
Balears esdevengui gran dels aspectes d’ordenació que
transcendeixin l’àmbit insular. Sorprèn aquí que diputats que el
seu partit lidera la política a Catalunya i vulgui fer una política
pròpia i separatista a Catalunya i aquí no permeti que Eivissa
faci una política urbanística diferent a la se pugui fer a Mallorca
o Menorca.

En la mateixa línia la Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució
de competències als consells insulars en matèria d’ordenació
territorial, assenyalava com a objectiu primordial de la regulació
que les institucions pròpies de cada illa puguin desenvolupar a
l’àmbit respectiu un model territorial propi. Aquest model
territorial s’ha fet a Menorca, s’ha fet a Mallorca, s’ha de fer a
Eivissa i estic segur que ara els que defensen aquí que la política
territorial sigui diferent a Eivissa, a Mallorca o a Menorca, no
ho faran en altres qüestions, almanco quan ells diuen de
l’autonomia de les illes, la Llei de consells, etcètera, que
defensen l’autonomia de les illes, no entenc ara com no
comprenen o defensen que cada illa faci la seva pròpia
ordenació urbanística, d’acord amb els criteris que cregui
convenients.

Bé, podria justificar mitjançant qüestions més generals, però
anant a l’articulat en qüestió. Naturalment l’article 1 es fixa per
a les illes d’Eivissa i Formentera, com és natural. L’article 2 es
refereix a la data del 14 de juliol, o del 13 de juliol, quan aquí
es posava el 14 de juliol. I es cita que tots aquells instruments
que s’havien solAlicitat en un moment determinat es puguin
resoldre, d’acord amb la normativa vigent a la data de solAlicitud
de la llicència. O sigui aquest article deroga el règim transitori
de la Llei 9/1999, de 6 d’octubre, que afecta els expedients de
solAlicitud amb llicència, amb tramitació que es presentaren
davant de l’ajuntament a partir del 14 de juliol, fins a l’entrada
en vigor d’aquesta llei de 13 d’octubre. El que fa és a aquells
que ho havien presentant i el consell insular d’aquell moment
governant pel  pacte, va anulAlar totes aquelles llicències i el que
fa és donar el dret a tota aquella gent que havia presentat de
bona fe, d’acord amb la llei i gastant-se els seus sous, la
legalització o la llicència de construcció es varen veure els seus
drets minvats per aquesta transitòria.

L’article 13, determinacions per als terrenys allà on l’ús
d’habitatge unifamiliar resulta prohibit. Aquí s’ha fet una
exposició per part dels que m’han precedit, com si el que
pretengués aquest article era donar llicències de construcció en
terrenys allà on no es permetia la construcció. No, el que fa i
aquí em remet d’allò que deia abans del sistema de distribució
de les finques, és que un senyor que té una finca de 50.000
metres o de 100.000 metres, i respectant la parcelAla mínima
sempre, vigent i registrada, que a més es diu aquí, pugui fer a un
indret allà on la construcció sia possible, la construcció d’un
habitatge comptabilitzant la superfície que té per baix d’aquests
terrenys. El mateix es fa amb l’àrea de protecció de carreteres,
tenc entès que el Consell de Mallorca o el PTI de Mallorca així
ho contempla, que sia computable les zones afectades o el
terreny afectat per l’àrea de protecció de carreteres, fins i tot
amb el tema, em sembla que ho diu el de Mallorca, si aquests
terrenys són expropiats podran comptabilitzar a efectes de la
construcció d’una casa allà on queda fora de l’àrea de protecció,
això és el que pretén fer aquest article, i el mateix pretén fer
amb l’àrea de protecció de costes: aquella gent que té un terreny
que limita amb la costa, que reuneix la parcelAla que és
necessària, en el PTI posava que no comptabilitzàs aquest
terreny dins la superfície total, i aquest diu que si l’habitatge se
situa fora de l’àrea de protecció, es podran comptabilitzar
aquests terrenys, igual aquests 250 metres de costa, a
Formentera són 50 metres, i el mateix passa amb aquelles àrees
que són de protecció d’indrets que són protegits, i que les àrees
que queden dins l’àrea de protecció, ja sia de béns culturals o
d’un altre tipus, puguin edificar fora.

Es manté sempre la categoria en aquest article, es manté,
regula les regles de comptabilitat dels terrenys on part edificable
o no apte per edificar edificacions, per exemple àrees de
protecció de zona 1, i l’altra part permeti aquest ús o sia apte per
ampliar edificacions.

L’article 4, les mesures de compensació, d’inedificabilitat
per l’ús d’habitatge unifamiliar, es compensa d’alguna manera
a l’assignació de terrenys inclòs entre els obtinguts en sòl urbà
i urbanitzable en virtut de cessió obligatòria, aquesta cessió que
es deia aquí per part del Sr. Ramon que de cessions el 10% que
s’havien de dedicar a uns usos determinats, la llei diu que se
cedirà el 10% de la superfície edificable per a aquells destins
que l’Ajuntament pugui fer, és un terreny edificable i
l’Ajuntament en pot fer el que vulgui en aquest cas.

Si es desenvolupa aquest article 4, sistemes d’obtenció de
terrenys per part de l’Ajuntament, que puguin compensar
aquests senyors que se’ls qualifica d’una determinada manera
uns terrenys determinats, i ho desenvolupa al llarg de tot aquest
article en circumstàncies diferents per garantir i per compensar,
com també ha dit el Sr. Boned, d’alguna manera aquells que
tenen la desgràcia que se’ls qualifiqui com a inedificable un
terreny, la possibilitat d’edificar.

El tema de l’article 5, de l’agrupació d’edificacions en sòl
rústic, no és el que s’ha dit aquí ni molt menys, el que es diu
aquí és que, tornat al sistema de finques que hi ha a Eivissa, que
és molt normal que diversos germans, o diversos propietaris, és
igual, tenguin finques confrontants, puguin agrupar aquestes
edificacions, cadascú dins la seva finca, però a un punt allà on
conflueixin, perquè això suposa menys impacte de camins,
menys impacte d’esteses elèctriques, o telefòniques, o de
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sanejaments, o d’altres històries que hi pugui haver, i que
urbanísticament, i així ho consideren tots els que entenen en
arquitectura, hi ha una afecció molt més petita al paisatge quan
aquestes edificacions s’agrupen que no quan aquestes
edificacions es dispersen i cadascuna té el seu camí, cadascuna
té la seva estesa elèctrica.

No és veritat que no es limita, es limita a quatre habitatges,
baix cap concepte, Sr. Ramon, no es podrà convertir això en
apartaments, i molt menys, i es diu que si una vegada es volen
separar per alguna cosa registralment aquests terrenys, a
cadascun d’aquests habitatges haurà d’afectar-se-li la superfície
mínima que regeix subjacent a aquell terreny. Això és el que diu
aquest article, i és el que aclareix d’alguna manera el mateix en
l’article 6.

En l’article 7 la limitació de nuclis rurals a les àrees de
protecció territorial de costes, el que ve a dir aquí és que en
aquells nuclis rurals que limitin amb la costa i que ja estiguin
construïts, i que quedin parcelAles interiors que estan agrupades
dins aquest poblet, que estigui al costat de la costa, dins aquesta
delimitació i sense augmentar l’espai de superfície o l’àrea de
delimitació d’aquesta superfície, es puguin ocupar aquests
terrenys que no estan edificats. 

Es parla després, a l’article 8, de la incorporació a
l’ordenació d’habitatges que necessiten la legalització, i això no
és més que el que deia anteriorment, potser teòricament es podrà
pensar que això pugui ser una qüestió que sigui discriminatòria
o ilAlegal, però la realitat és que a Eivissa, a Menorca i a
Mallorca, i a tot allà on hi ha hagut aquesta evolució de la
construcció en sòl rústic, que hi ha situacions que no poden
arribar a una demolició d’aquestes edificacions, perquè han
prescrit, i és necessari regularitzar totes aquestes situacions. El
que fa això és, permet dins l’àmbit d’aquelles edificacions que
estan construïdes amb anterioritat a una data determinada, que
és amb anterioritat a no m’en record ara quina data, podran ser
legalitzades i incorporades a l’ordenament, i a més hi haurà, i
d’aquí ve també que s’hagi canviat aquest títol, que sien
mesures tributàries també, perquè hi haurà d’haver unes
cessions del 10% d’aquelles edificacions que es construeixin. 

A l’article 9, l’ampliació d’habitatges existents a sòl rústic,
torn al mateix, està, quantitats d’habitatges que actualment estan
en sòl rústic, com són les clàssiques cases pageses, que se’ns
estan caient a Eivissa, si aquesta gent no té la possibilitat
d’ampliar almenys per fer una cambra de bany, o no té la
possibilitat d’ampliar per fer un garatge, per fer una cuina
moderna d’acord amb la situació actual, doncs el que fan
aquesta gent és abandonar aquests habitatges i el que
s’aconsegueix és que perdem un valor arquitectònic important,
i que ens deteriori encara més el paisatge, i això dóna la
possibilitat que aquests habitatges es reformin i s’ampliïn
d’acord amb una superfície determinada, no amb la superfície
que ells vulguin.

La regulació del sòl rústic amb el tema de vinculació de
camps de golf, el que fa aquest cas, i tots coneixem Eivissa, i
tots sabem d’alguna manera la influència que té el golf per la
qualitat turística, i la necessitat que hi ha que a Eivissa, i es
demanda així per la indústria turística, és que es pugui ampliar
l’oferta de camps de golf. A Mallorca n’hi ha no sé quants, a
Menorca no sé quants, i a Eivissa n’hi ha un sol des de fa molts

d’anys, perquè no es pot possibilitar, i el que fa aquesta llei és
que, l’únic que diu és que per aconseguir una superfície
suficient per construir un camp de golf, es podran vincular els
terrenys que estan ocupats per habitatges actualment construïts,
però en cap cas, com s’ha dit aquí, suposa que dins aquests
terrenys es faciliti la possibilitat de construcció de més
habitatges, ni molt menys, perquè si no, i hem de baixar a la
realitat, a Eivissa és pràcticament impossible construir un altre
camp de golf.

El tema de la revisió dels plans generals d’ordenació
mitjançant normes subsidiàries, aquells que han estat a
l’Administració saben la dificultat que suposa la redacció d’un,
i no solament la redacció, sinó el compliment de l’urbanisme
mitjançant un pla general a municipis que són petits, i que no
poden fer un planejament econòmic, com es demana als plans
generals, i que l’agilitat i la facilitat que donen les normes
subsidiàries, fan possible que l’urbanisme es pugui fer, i no
tenen en absolut per què aquests dos instruments de planejament
havent-hi el fi que es pretén, de l’edificabilitat o les normes en
absolut varien, i el que dóna aquesta possibilitat és que això es
pugui fer.

Després, ja crec que només em queda la disposició
derogatòria, que com és natural el que es pretén aquí és que
aquelles normatives que incideixen sobre l’urbanisme, amb el
PTI d’Eivissa i Formentera i aquestes mesures específiques sien
les que regeixin l’urbanisme, i queden amb les competències
que té el Consell Insular per fer l’ordenació, sia el que sia
competent, i sien les normes que regeixin. Com és natural,
aquelles altres normes que prevalguin per damunt d’aquesta
normativa continuaran vigents, com han continuat fins ara, i
com és preceptiu i legal, i com així ha de ser. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí i Tur. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Miquel Ramon per un temps de cinc minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. He deduït de la intervenció
del representant del Grup Popular, que sembla ser que no
votaran a favor de les esmenes de supressió que hem presentat
la resta de grups. Com a mínim he arribat a aquesta conclusió.
Si això és així, i per desgràcia hi ha d’haver-hi una llei
d’aquestes característiques, bé, jo crec que ja no em queden
molts més arguments per intentar convèncer el Grup Popular
que canviïn de política i que retirin aquesta llei. Si volen
continuar mantenint-la, en tot cas, jo els havia fet una oferta de
transacció al títol de la Llei, crec que seria important no
enganyar ningú en el títol i posar el que realment suposa aquesta
llei. Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. En torn de rèplica, té la paraula la Sra.
Maria Antònia Vadell per un temps de cinc minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. També molt breument, només per
contestar alguna referència que ha fet el Sr. Marí. Quant a un
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comentari que jo havia fet, el que és sorprenent és la llei que ha
fet el Partit Popular, és una llei que, com he dit abans,
discrimina i vulnera els drets dels ciutadans d’una mateixa
comunitat autònoma. Estam avesats que el Partit Popular està
predicant, per activa i per passiva, i a més públicament i amb
campanyes, que els estatuts de les comunitats s’han d’adaptar a
la Constitució. Anant davallant els escalons, és normal que els
plans territorials de la comunitat autònoma, de cadascuna de les
illes, s’adaptin a la legislació autonòmica. En aquest cas no és
així, perquè el que fa aquesta llei és modificar la legislació
autonòmica perquè s’adapti al Pla Territorial d’Eivissa i
Formentera. Que jo sàpiga, s’han aprovat també els plans
territorials de Menorca i de Mallorca, i no s’ha tocat cap llei del
Parlament, sinó que han estat els plans els que s’han adaptat a
la legislació urbanística, d’ordenació territorial i turística. I
precisament aquesta llei és el que deroga, tot el que es
contradigui d’aquestes tres matèries; i sorprèn, el que sorprèn no
és que el meu partit digui això que ha dit, sinó que el que
sorprèn és que el Partit Popular digui una cosa i després en faci
una altra. Per tant, hauríem de ser un poc més coherents.

I jo només vull dir també que és d’admirar l’esperança del
Sr. Ramon. Jo crec que és molt d’admirar que fins aquí hagi
mantingut la flama de l’esperança de poder convèncer el Partit
Popular perquè retiràs aquesta llei, però crec que des del nostre
partit ja ho havíem donat per perdut des del primer moment,
perquè sabem que el que interessa al Partit Popular és
precisament donar facilitats per construir, i malauradament
destrossar una illa que és una meravella, i que ja mai serà més
el que ha estat fins ara.

Per tant, esperarem al debat del plenari, perquè mantendrem
les nostres esmenes, i allà tendrem ocasió de tornar a parlar de
tot això. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. El Sr. Boned té la paraula per cinc
minutets.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no som tan optimista com ha set
el Sr. Ramon, però de fet si ho fos, l’únic que li diria és que no
perdi l’esperança, Sr. Ramon, que encara li queda el Ple. Potser
encara al Ple té aquesta capacitat de fer canviar d’idea al Grup
Popular. L’esperança és el darrer que s’ha de perdre, Sr. Ramon.

Miri, referent a la intervenció del portaveu del Grup Popular,
Sr. Marí, la veritat és que si un l’escolta detingudament, ha fet
tal quantitat d’afirmacions que és un compendi d’ilAlegalitats tan
gros, que necessitaríem bastant més de cinc minuts que tenim
per fer referència a totes i cadascuna de les frases que ha anat
expressant el Sr. Marí. Per tant, simplement faré referència a
dues o tres coses, i com he dit abans, ja tendrem oportunitat en
altres debats de seguir-ne parlant.

Miri, diu que els grups de l’oposició afirmam que els
eivissencs som estranys, i els formenterers. No, no, jo crec que
s’equivoca. El que ha de fer, Sr. Marí, vostè llegeixi la seva llei.
Nosaltres l’únic que feim és constatar el que vostès afirmen. Els
que diuen que som diferents, que necessitarem un tractament
diferent als ciutadans de Mallorca i els de Menorca, no som ni

el Grup Socialista, ni PSM-Entesa, ni Esquerra Unida-els Verds;
els que diuen que som diferents i que necessitam un tractament
legislatiu diferent per aquesta suposada idiosincràsia són vostès.
Per tant, qui afirma que els eivissencs i formenterers són
estranys és el Sr. Marí i el Grup Popular, cap altre grup. Això
d’entrada.

Ha fet referència a les moratòries. Miri, jo no sé, perquè
vostè també porta molts d’anys en política, i en temes
urbanístics molts, molts més que jo mateix, i molt més que
segurament bona part dels aquí presents, i jo crec que ja va sent
hora que tenguin aquesta capacitat de diferenciar el que és una
moratòria del que és una modificació legislativa. La moratòria
deixa en suspens temporalment alguna cosa, a l’espera que
pugui ser regulada. Però vostès no fan moratòria, vostès no
deixen en suspens temporalment res. Vostès directament s’ho
carreguen. Vostès modifiquen les lleis: aquí què hem de fer?,
què pensam?, quin ha de ser el criteri que vagi davant de tot?, el
del PP? Doncs adaptem les lleis als criteris del PP, i punt. Ni
moratòries ni punyetes, evidentment. Per què hem d’anar amb
petites coses, moratòries, quan podem canviar la Llei?
Endavant, a canviar la Llei, això és el que fan vostès.

Miri, jo crec que amb la seva intervenció, que ha intentat a
veure si ens sabia ficar dins un ambient de confusió encara més
gran del que podria existir en torn d’aquesta llei, però crec que
el subconscient, Sr. Marí, l’ha traït, i vostè ha dit literalment que
el que es fa és l’adaptació de l’ordenació urbanística de les illes
d’Eivissa i Formentera en base als criteris que es creguin
convenients. Vostè creu que això és seriós? Les adaptacions de
l’ordenació urbanística d’una illa, d’un ajuntament o del que sia,
s’han de fer conforme als criteris que marca la llei, no als que
creguin convenients vostès. El que no poden fer és el que han
fet, aprovar un Pla Territorial que vulnera nou lleis i un decret,
perquè he aprovat una barrabassada que era pèssima. Jo crec
que vostè, sense adonar-se’n, ha dit realment el que estaven
pensant.

Fins i tot ha arribat amb aquesta intenció -bona intenció
supòs- que no ens assabentéssim del contingut real d’aquesta
llei, a inventar algunes definicions que ni tan sols són al text de
la seva pròpia llei. Vostè ens parla de finques de germans, a
l’hora de parlar d’agrupacions. La llei diu finques, i no diu si
són de germans, de cosins, de coneguts o de simples
desconeguts. Però vostè ja posa que són finques de germans.
Mentida, no són finques de germans, Sr. Marí. Quan diu “cases
pageses” a l’hora de les ampliacions, no són cases pageses, són
cases. “Pageses”, no ho diu enlloc. Això ho diu vostè. I diu que
llavors és una ampliació per fer una cambra de bany. No! Com
que per fer una cambra de bany?, si el primer que diuen és que
es pot vulnerar la Llei de sòl rústic en l’article 28 i que passen
per damunt del límit màxim de construcció. Una cambra de
bany? Una cambra de bany o cinc-centes, com hi ha a algunes
mansions, en poden fer les que vulguin, perquè la llei, tal com
vostès la deixaran, els ho permet.

Sr. Marí, jo entenc que és difícil la seva feina d’intentar
defensar el que és indefensable, d’intentar fer veure el contrari
al que és molt clar del text de la llei. Ho ha intentat, però no ens
ho creim, Sr. Marí. Esperam que en algun moment sien més
receptius amb aquestes esmenes. 

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Boned. Per contrarèplica té la paraula el Sr.
Marí i Tur per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Boned, baix cap concepte jo si
li hagués volgut defensar la llei o llegir la llei li haguera exigit
la llei de “pe a pa”, i del principi fins al final. Permeti’m que jo
hagi fet aportacions personals i clarificadores del que jo entenc
de la manera de ser dels eivissencs. I vostè ho entén. Una altra
és el joc polític que vostè ha de fer aquí, o el que he de fer jo.
Però no em corregeixi quan jo vull ilAlustrar la meva exposició
amb casos d’alguna manera que són particulars i que
naturalment la llei no ha de fixar si són germans ni cosins ni
parents, perquè arribaríem si la nostra relació és només
d’amistat o familiar. Vull dir, baix cap concepte aquesta era, ni
molt menys, la meva intenció.

Estranys? Estranys a Eivissa n’hi deu haver almenys el 60%,
quasi el 60% que ha votat el Partit Popular, que va basar el seu
programa electoral en un PTI determinat per fer aquest.
Almenys vostè no és estrany, vostè és un espècimen especial.
L’estrany som jo, que vaig ser el que vaig votar, però almenys
aquest 60%, permeti’m, amb el qual ens presentàrem nosaltres.

Jo duc molts d’anys en urbanisme? En urbanisme no. Jo tenc
una professió que des del principi de la meva professió l’he
compartit amb el Sr. Ramon. El Sr. Ramon i jo treballàrem junts
molt de temps fent aquestes cases que tal vegada ara en
pretenem legalitzar alguna amb això. El Sr. Ramon i jo
començàrem en la mateixa data, no és un dolent dedicar-se a
l’urbanisme, escolti. Vostè ha treballat a un altre banda, jo en
aquest assumpte.

M’havia apuntat, o la Sra. Vadell, el tema de les mesures
cautelars, o la diferència que hi va haver per a Mallorca o per a
Menorca. Jo no record que es dictessin mesures cautelars a les
DOT. Només va ser a Eivissa, només va ser el pacte a Eivissa
i Formentera que a un moment donat va dictar unes mesures, i
que després es varen corregir. I la modificació que es pretén fer
amb aquestes mesures específiques, de veres que pretén ser una
modificació en positiu, d’aclarir d’una manera clara i definida,
una vegada estudiat el PTI, aquelles qüestions que podien haver
quedat enlaire de la interpretació del PTI, i res més. 

Nosaltres, com és natural, continuarem defensant aquestes
normes, que així ha set la voluntat del Consell Insular de
redactar-les, i en el pròxim Ple, com ha dit el Sr. Boned, en
continuarem parlant. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí i Tur. Si el grup que no ha intervengut, que
és el Grup Mixt, el Sr. Nadal, vol fixar posicions... No? Molt bé.

Així, si cap grup no demana votació separada, podem votar
totes les esmenes conjuntament.

Votam, idò conjuntament les esmenes dels tres grups.

Vots a favor de les esmenes? 5

Vots en contra? 10

I cap abstenció.

Ara també votarem tota la proposició de Llei, és a dir, el
títol de la proposició, els articles 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i
12, les disposicions derogatòria i final, i l’exposició de motius.

Vots a favor? 9

Vots en contra? 5

Abstencions? 1

En conseqüència, queda dictaminada la Proposició de llei
núm. 2766/05, de mesures específiques per a les illes d’Eivissa
i Formentera en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i
turisme.

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la cambra, els grups
parlamentaris dins les 48 hores següents a la data d’acabament
del dictamen, en escrit adreçat al Molt Honorable Sr. President
de la cambra, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que, havent estat defensats i votats en comissió i no
incorporats al dictamen, pretenguin de defensar al Ple.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Gràcies.
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