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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui.
Primer de tot demanarem si es produeix alguna substitució.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sra. Presidenta. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Maria
Antònia Vadell.

EL SR. RAMON I JUAN:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. 

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a les preguntes RGE núm. 6235, 6236, 6237, 7367, 7368, 7369
i 7370/05.

Assisteix i ens acompanya l’Hble. Conseller de Medi
Ambient Sr. Jaume Font i Barceló.

Per formular la pregunta 6235, relativa a... Perdoni, vostè
agruparà les preguntes o les fa una per una?

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta. Si no té inconvenient, i el conseller crec
que tampoc no en té, com que són sobre el mateix tema crec que
es podrien agrupar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Agrupar. Molt bé, moltes gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 6235/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a PRUG de ses Salines d'Eivissa
i Formentera.

I.2) Pregunta RGE núm. 6236/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a fondeig de vaixells a ses
Salines d'Eivissa i Formentera.

I.3) Pregunta RGE núm. 6237/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a aparcament de cotxes a ses
Salines d'Eivissa i Formentera.

Així, per formular les preguntes 6235, 6236 i 6237 intervé
el diputat Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, el seu autor. Té la paraula, Sr.
Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquestes són unes preguntes que
es formularen a l’estiu davant la situació de caos, entenc jo, dins
l’àrea del parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera,
tant pel que fa a l’excés de vehicles, aparcaments, com també
pels fondeigs d’embarcacions, i jo entenia que aquest caos es
produïa perquè no es regulen aquests fets perquè no s’elaborava
el pla rector d’ús i gestió, el conegut PRUG, de Ses Salines. 

Com que ara la situació és una mica diferent, d’entrada és
molt diferent la situació en aquell indret perquè ara no hi ha
activitat turística i no hi ha fondeigs ni aparcaments, però
perquè també està a exposició pública el projecte de PRUG de
Ses Salines, idò reformularia una mica les preguntes en el sentit
de veure si aquesta situació que es ve produint any rere any però
que segurament l’estiu d’enguany ha estat el pitjor de tots dins
aquesta àrea de Ses Salines, el PRUG pot servir per resoldre i
que en el futur no passin aquestes situacions. 

I jo, fent una mica de preàmbul, li diria que estam parlant
d’una àrea natural d’una gran importància, però no només la
importància que té com a tal àrea natural; jo crec que les illes
d’Eivissa i Formentera, del 77 cap aquí, que començaren les
mobilitzacions per salvar Ses Salines, no hi ha hagut una altra
qüestió que hagi mobilitzat tanta gent i tantes vegades com és
la protecció de Ses Salines, protecció que s’ha intentat per
diverses vies, diverses vegades varen venir al Parlament balear
projectes de protecció d’aquesta àrea que la majoria
conservadora no va permetre que anassin endavant. També a les
Corts Generals ja l’any 82 el Grup Socialista va dur un projecte
de declaració de parc natural d’aquesta àrea que, veient-lo,
també ens feim una idea que efectivament s’ha aconseguit
salvar la part potser més fonamental de Ses Salines, però també
es veu, en el que eren els límits en aquell moment que es
proposaven, es veu el que s’ha perdut el que s’ha perdut pel
camí, quines àrees ja són irrecuperables perquè s’han dessecat
estanys, s’ha edificat, hi ha petits nuclis urbans dins el que
hauria hagut de ser una àrea protegida que no s’hagués
transformat.

Bé, després de diverses vicissituds es va fer una llei a les
Corts Generals per protegir aquest espai en base a la legalitat



ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 33 / 23 de novembre del 2005 643

 

vigent en el seu moment, que després va ser anulAlada pel
Tribunal Constitucional. I ja el 2001 en el Parlament de les Illes
Balears s’aprova la Llei de protecció de Ses Salines d’Eivissa
i Formentera, que preveu un termini de 3 anys per aprovar el pla
rector d’ús i gestió que, per tant, aquest pla, aquest PRUG,
hauria hagut d’estar aprovat a finals de l’any passat. Això no ha
estat així, no es va elaborar en el termini previst, i la Llei
d’acompanyament de pressuposts, l’última, la de l’any passat,
va donar un any més per a l’aprovació d’aquest PRUG.

Bé, dins aquesta situació hem tengut un estiu jo crec que
absolutament caòtic dins l’espai del parc natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera, una situació de cotxes que aparcaven als
llocs més increïbles, que bloquejaven els veïns de la zona, que
no podien sortir perquè estaven els camins ocupats i tapaven les
sortides; aparcaments sobre zones de dunes, als accessos a les
carreteres..., perquè estam parlant d’un espai que, tot i que està
protegit, oficialment protegit, té una gran pressió d’usuaris tant
per terra com també per la mar. Ja dic, la situació..., aquí tenc
uns retalls de premsa però supòs que el conseller els coneix
perfectament, fins i tot amb fotografies de la zona per veure
com estaven, idò la situació de l’àrea terrestre ha estat molt
complicada, molt dolenta, molt caòtica, crec jo, aquest estiu.

La part marítima, una qüestió semblant: fondeigs
incontrolats, fondeigs sobre àrees molt sensible, sobre praderies
de posidònia que són de les millors de tota la mediterrània, que
fins i tot una part està dins el patrimoni de la humanitat, i cap
tipus de control, fondeigs indiscriminats i massius és el que ha
passat aquest estiu dins l’àrea de Ses Salines. Fins i tot amb una
situació que el conseller de Medi Ambient va fer unes
declaracions en el seu moment, que deia que no era possible
regular els fondeigs perquè això era una competència del
Govern central. Veig que afortunadament s’ha rectificat perquè
el projecte de PRUG de Ses Salines sí que veu la possibilitat o
sí que ordena en part els fondeigs dins la part marítima, la part
litoral d’aquest parc natural.

Ara bé, en principi el PRUG que està a exposició pública jo
crec que difícilment podrà solucionar tots els problemes perquè,
si no es modifica en base a les alAlegacions que suposam que es
faran des de diverses entitats, pensam que difícilment resoldrà
aquests problemes perquè, pel que fa a accessos de vehicles, es
preveu la possibilitat de fer nous aparcaments dins el PRUG; sí
que s’estableix una sèrie de limitacions que en tot cas serà
complicat fer-les complir si no hi ha vigilància suficient, però
ens preocupa que hi hagi la possibilitat de la construcció de
nous aparcaments dins l’àrea protegida. I pel que fa als fondeigs
veim que es regula, que se situen boies a uns indrets molt
determinats, molt concrets, però que a la gran majoria de l’espai
marítim l’única limitació que s’estableix és dir que sota la
responsabilitat del patró de l’embarcació no podrà tirar l’àncora
en els llocs on hi hagi posidònia i haurà de ser sobre fons
arenosos, i això afectaria aproximadament el 90% d’aquest
espai, el que no queda emmarcat dins les boies; aquesta qüestió
no es pot deixar en mans de la responsabilitat dels patrons de les
embarcacions, que faran cas d’aquestes recomanacions i no
tiraran les àncores sobre praderies de posidònia. El sistema de
senyalització de situació de boies i d’exclusió de zones de
fondeig sembla ser que seria insuficient per resoldre tots aquests
problemes.

Per tant, i agrupades les preguntes, en realitat allò que
m’agradaria saber -jo crec que no discutirem molt sobre el fet
que aquest estiu passat ha estat complicat i hi ha hagut
problemes- és si podem tenir la seguretat de cara a la pròxima
temporada i a les que venguin després que, en base a l’aprovació
del PRUG, en base també als mitjans que posi la conselleria per
fer complir les seves indicacions, aquesta situació de
massificació, de caos, de vehicles estacionats quasi a qualsevol
indret del parc, i de vaixells també fondejats a zones molt
sensibles, si podem tenir qualque tipus de garantia, de seguretat
que això no tornarà a passar les pròximes temporades. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller de Medi Ambient, Sr. Font.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Portaveu d’Esquerra Unida i Els Verds, hi ha una dita que
diu “no és el mateix receptar que prendre”, i a vostès, els
d’Esquerra Unida i Els Verds, els ha encantat sempre receptar;
prendre molt poc. Perquè això ho varen receptar la passada
legislatura però no varen prendre el medicament cap vegada.

L’any 2001, com vostè ha dit, es va iniciar el PORN, es va
aprovar el PORN del parc natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera i, per mandat, aquest PORN deia que en el transcurs
de tres anys s’havia d’aprovar el pla rector d’usos i gestió. Jo
vaig entrar de conseller dia 1 de juliol del 2003, dos anys en
clau després de l’aprovació del PORN i del mandat del PRUG.
Jo li puc dir que perquè el PRUG estigui fet una de les qüestions
més importants és començar a contractar els estudis, fer la
contractació, llançar la contractació dels estudis per poder fer el
PRUG. Dia 1 de juliol del 2003 no hi havia un sol contracte
iniciat per començar els estudis, amb la qual cosa el retard no és
per causa d’aquest govern. Això és una qüestió de contracte, és
una qüestió que té data de contracte, registre, on jo no el puc
enganar; és una qüestió que no hi ha dubte que era estam dins la
Sala Verda del Parlament, és a dir, no estam dins la Sala Groga,
estam dins la Sala Verda.

Molt bé. Si vostès tenien tres anys per fer-ho, efectivament
es va contractar l’any 2003 i l’any 2004; es va solAlicitar amb
llei d’acompanyament del 2004 que es donàs un any de pròrroga
i, efectivament, si no hi ha res de nou, aquest mes de desembre
s’aprovarà definitivament el PRUG. S’haurà complit el mandat.

Fins a aquesta data hem funcionat amb el PORN, que vostè
sap que és un dels PORN més mal fets que hi ha hagut mai, ho
sap, n’és conscients, perquè és un PORN distint a molts d’altres
perquè, feines que toquen ser del Pla d’ordenació de recursos
naturals, les delega al PRUG. No discutesc la lluita que vostè
m’ha volgut comentar, fins la història des del 82, i jo crec que
em parlava vostè dels cotxes del 2005, del 2006 i del 2007, però
com que el Pisuerga passa per Valladolid, vostè aquelles ganes
de continuar defensant allò que defensaven fa molts d’anys ho
ha hagut de dir, la qual cosa respect i crec que és molt legítima.
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Refonent les preguntes, vostè em demana quan s’aprovarà.
S’aprovarà aquest mes de desembre. Li he de dir que acaba
l’exposició pública dia 30 de novembre, com supòs que sap, i
avui mateix s’ha publicat al BOIB el període d’audiència als
sectors afectats. Després hi haurà la resolució d’alAlegacions i
després el Consell de Govern aprovarà el PRUG.

L’altra qüestió: els fondeigs, el tema dels fondeigs. Vegem,
els fondeigs que hi hagut enguany al parc natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera són els que hi ha hagut sempre, no
parlem de manera indiscriminada, perquè jo li demanaré si els
va comptar cada dia, a quina hora, matí i horabaixa. La gent ha
continuat fondejant als mateixos llocs d’abans. Vostè no té cap
document científic que em digui que han fondejat més, i si el té,
tregui’l. Primera qüestió. Vostè funciona a nivell de base de full
de diari, la qual cosa és molt respectuosa perquè jo també hi he
funcionat, eh?, és a dir, això no està malament; però centrem les
coses: els fondeigs que hi ha hagut són els que hi ha hagut
sempre. 

En canvi el PRUG el que fa és ordenar això en gran part. I
també, a part del PRUG, una altra cosa que vostès aprovaren
l’any 2000 amb nocturnitat i traïdoria, que varen ser els LIC de
les Illes Balears i que no varen publicar, i que serà interessant
rascar aquests pròxims dies, perquè vostès avui tenen una
proposició no de llei que tenen a veure amb S’Estanyol, i
estaven molt preocupats pels LIC, però haurem de començar a
mirar els LIC ja aprovats i ports de les Illes Balears de la
passada legislatura, a veure si tothom va fer el mateix. Em pens
divertir molt, molt, molt.

En segon lloc, a part del PRUG, el que hem fet són els plans
de gestió dels LIC, que haguessin pogut estar fets i no estaven
fets, amb la qual cosa hem fet el PRUG, que està a exposició
pública, i hem fet els plans de gestió dels LIC maldament encara
Europa no hagi aprovat la xarxa Natura 2000 i que tots els
partits assumim, com s’ha vist amb allò de S’Estanyol, que
maldament no estigui aprovada definitivament i pugui tenir
errades o correccions, l’acceptem com a bona; i com a prova, un
botó: el Govern balear no ha esperat que s’aprovi i ha creat el
comitè de la xarxa Natura 2000. Ho dic perquè els fondeigs no
han d’estar tan sols regulats pel PRUG sinó que han de complir
amb la xarxa Natura 2000.

I amb això hem ficat un altre projecte, el projecte Life
Posidònia -que, per cert, m’han dit que una companya de grup
avui matí m’ha posat madur a una roda de premsa-, un altre
projecte, Life Posidònia, amenaçat de mort per part de la
comissió dient que es cancelAlava, i jo no sé si encara el
salvarem, quan vàrem entrar -tres cartes hi ha dirigides a
l’anterior consellera-, que concentra tota la inversió que té a les
Pitiüses en un total de 150 boies a la zona del parc natural de
Ses Salines d’Eivissa i Formentera, i regula i no deixa a zones
meravelloses, increïbles, de posidònia, úniques a la
Mediterrània, com pot ser el caló de s’Oli i altres a l’entrada de
sa Torre, que queden totalment balisades a uns llocs on es podrà
fondejar i a altres que, si es vol fondejar, haurà de ser a una
d’aqueixes 150 boies. Tot això, Sr. Ramon, és un feiner que
tocava estar fet, tant el primer PRUG, com l’ordenació del LIC,
com el Life Posidònia, les tres coses que afecten el parc d’allò
que vostè avui em parla, la passada legislatura. 

Si no hi ha res de nou aquests fondeigs seran operatius
aquest estiu que ve, i a la vegada hi haurà dues embarcacions en
el cas del parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera
amb quatre persones. Ho dic per la ridiculesa que vostè volia
dir: “la recomanació és dir que no tirin el ferretó dins l’alga,
dins la posidònia”; no, hi haurà més, perquè aquestes persones
estan per fer l’educació ambiental necessària en aquesta qüestió.
Per cert, demà donam a conèixer en roda de premsa la
instalAlació de tots els fondeigs del Life Posidònia però a nivell
de totes les Balears.

I anem a la darrera qüestió... -els fondeigs a Formentera han
estat exactament igual que abans, i a Eivissa- i anem a la tercera
qüestió que és el tema de l’aparcament. Jo crec que m’engana
un poquet, aquí, jo crec que vostè no em parla de la zona de
Formentera, de com s’ha aparcat. Jo crec que vostè em parla de
la zona de Sant Josep; em bastaria amb el cap, per assentiment,
que em digués que sí, per jo poder-li contestar bé o malament,
perquè la seva pregunta és per quin motiu ha consentit el
conseller de Medi Ambient que aquest estiu els cotxes
aparcassin de manera indiscriminada dins l’àrea protegida de
Ses Salines d’Eivissa i Formentera, i jo crec que vostè -perquè
ha dit que anava amb els retalls- m’està parlant de la zona de
Sant Josep, de la zona d’Eivissa, del parc natural d’Eivissa i
Formentera, Ses Salines. 

Perquè si feim referència a Formentera, sense tenir PRUG,
sense tenir PRUG, fa dos anys seguits, l’any passat i enguany,
que aquest conseller que li parla allò que ha fet ha estat establir
un tema de guarda a l’entrada del parc, a la zona dels
aparcaments de Formentera, cosa que no em toca, i aqueixa
preocupació que té de la capacitat de càrrega que pugui tenir
aqueix espai, la seva preocupació no li dic que no sigui molta,
però no és més que la meva; en tot cas un empat. I a partir
d’aquí les proves es demostren amb fets. Digui’m, de l’any
2003 al 2001, quantes vegades es va establir un sistema de
control d’aparcament a Formentera en el parc que realment es
pugui demostrar que hi va ser. Va començar l’any passat i
enguany s’ha intensificat, i s’han posat fins i tot tres vigilants a
l’entrada que tenien el nombre clar de cada lloc de la zona de
Formentera -per això li dic que la pregunta jo crec que té trampa
i vostè em parla de Sant Josep, que ara l’hi contestaré-, s’han
posat a l’entrada del parc i tenien l’horari els vigilants de 10 del
matí a 6 de l’horabaixa en els tres casos; el que passa és que dos
vigilants varen fer feina de 15 de juliol a 30 de setembre, i un
vigilant va fer feina de dia 1 d’agost a 31 d’agost. Això no havia
passat mai; és a dir, més que mai que la zona del parc natural de
Ses Salines d’Eivissa i Formentera en allò que fa referència a
l’illa de Formentera, mai, mai, mai no havia estat tan controlat
com ara. Fins i tot quan estava ple es posava una barrera i es
deia: “Ara no hi cap ningú més”. Més que mai.

En canvi si vostè em fa referència a la zona de Sant Josep,
jo el que li puc dir és que allò que he fet a Formentera aquests
dos anys ha estat sense PRUG i en fase experimental. Nosaltres
l’any que ve també controlarem la capacitat de càrrega perquè
ja tendrem el PRUG de la zona de Sant Josep, i en aquests
moments ja tenim l’acord amb l’Ajuntament de Sant Josep, ja
hem parlat amb ells, perquè no bastam nosaltres tot sols. Hi ha
un tema, com ha dit molt bé vostè, de veïns que viuen allà dins
i que necessiten poder sortir i poder entrar, amb la qual cosa
també tenim un tema d’ordenació de trànsit municipal. Acabant
i resumint: més que mai s’intenta ordenar l’aparcament i, de



ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 33 / 23 de novembre del 2005 645

 

passada, es fan els deures, que havien d’estar contractats i no hi
estaven. 

I vostè quan ha fet la dissertació respecte a la defensa i la
lluita per la declaració de parc ha donat a entendre que en aquest
impasse de temps de lluites hi va haver una sèrie de
construccions que es varen fer. Jo li vull dir més: el PORN que
varen fer vostès a segons quines zones permet construir
habitatges; en canvi això no ho han dit mai, vostès. El PORN
que varen aprovar vostès dins el parc natural, hi ha zones on es
poden construir habitatges, i això és bo que la gent ho sàpiga,
perquè si això fos el Partit Popular que ho hagués fet així
haguessin dit que fan un parc i a la vegada n’urbanitzen una
part; però, clar, es troba primer un mentider que un coix i és
evident que en temes mediambientals vostès amb aquest govern
ho tenen complicat. Sap per què?, perquè vostès ja han
governat.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Ramon i Juan per un temps de 5 minuts; bé... Té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. No se m’enfadi, Sr. Conseller. Jo
he intentat fer una intervenció tranquilAla i suau i positiva. Jo
crec que és bo reconèixer que els problemes dins aquesta àrea
vénen de molt enrere, que s’agreugen any rere any, que jo crec
que aquest any passat han estat pitjor que l’anterior, i
segurament si no es fa res l’any que ve seran encara pitjor, i per
tant s’ha d’actuar.

Bé, vostè diu que el govern anterior ho va fer tot malament;
segurament va fer moltes errades, segurament, perquè es va
posar a treballar, perquè si no fos pel govern anterior no hi
hauria protecció a Ses Salines; si no hagués estat perquè el 95
les Corts Generals varen aprovar una protecció s’hauria
desenvolupat tota una sèrie de plans parcials previstos d’una
gran extensió dins aquesta àrea, que això es va deixar de fer
perquè aquesta gent tan inútil, així, de l’esquerra, intenta que no
s’edifiqui, perquè clar, aquí tots els que havien donat els
permisos per urbanitzar aquelles àrees no eren precisament
d’esquerres, eren del seu partit. Però ara mateix, miri, em fa una
certa peresa posar-me aquí a discutir. Podríem parlar també de
quins interessos hi havia...

No, jo simplement, miri, m’agradaria que vostè em digui si
està en condicions de dir que entre el PRUG i les altres mesures
que vostè posarà, perquè vostè em diu que ja en va posar
algunes; és que efectivament, efectivament, el PRUG arriba
amb retard. Vostè pot tenir una excusa perquè arribi amb retard,
hi pot haver uns motius, però això és un instrument fonamental
però no és l’únic. Vostè té altres mitjans i ja ha dit que n’havia
posat en marxa. Jo crec que enguany, sincerament, bé, per la
simple evolució lògica de les coses si no s’hi posa remei, ha
estat pitjor, bàsicament a Eivissa però també a Formentera, eh?,
també a Formentera. Jo li citava coses especialment d’Eivissa,
tenc també un retall d’aquests i unes declaracions on parla del
personal que tenia allí. Venia en el diari: “Los informadores que
trabajan en Ses Illetes tienen muy clara cuáles son sus

fuciones; algunos de ellos explicaban que, a pesar de su
esfuerzo, algunos conductores no les hacen caso, y cuando les
indican que no pueden aparcar, que no está habilitado”,
s’aparca també. 

S’han fet coses, jo li ho reconec, Sr. Font, no tenc cap
inconvenient en reconèixer-ho, però no han estat suficients. I
segurament..., i no li dic que les culpes siguin seves, hi ha altres
administracions que hi intervenen, no només vostè. D’acord, idò
a allò que anam: a veure si podem assegurar que l’any que ve,
que si no s’actua la mateixa inèrcia de les coses durà al fet que
sigui pitjor, idò les coses estan millor.

Em diu sobre fondeigs que ha estat igual que sempre i si jo
tenc algun estudi científic. No, no tenc cap estudi científic, i
supòs que vostè tampoc però, en fi, l’observació fa que..., és una
cosa lògica: cada any n’hi ha més, d’embarcacions, allí i a una
altra banda, si no es posen mitjans. Cada vegada hi ha més
pressió. Per tant s’han de posar mitjans, i això ha sortit
especialment recollit als diversos mitjans de comunicació
perquè ha estat una evidència i perquè no s’elaborava el PRUG
ni es feien moltes coses. Algunes sí, però evidentment no
suficients.

I, bé, Sr. Font, vostè està en condicions de dir que en el futur
això no passarà?, que el PRUG i els mitjans que vostè posi, o els
que negociï i acordi amb altres administracions, serà suficient?
I, sobretot, aquesta qüestió del PRUG, que em sorprèn que es
permetin, encara es prevegin noves zones d’aparcament en
compte d’optar -dins l’espai del parc- en compte d’optar potser
per buscar aparcaments dissuasius fora i sistemes de transport
públic; allí el PRUG en permet de nous. No sé si seran vostè i
les altres administracions capaços de controlar que, a més, en
els actuals no se sobrepassi la capacitat i no s’aparqui per altres
bandes. És un tema preocupant.

I en el tema dels fondeigs, de les senyalitzacions, jo li expòs
una preocupació que no és únicament meva, diverses
organitzacions l’han expressada, que es regula una part però que
queda una gran majoria de la zona marítima del parc sense
regulació.

I a més, una altra cosa que m’ha cridat l’atenció que jo li
volia dir, si ara està en fase d’informació pública i per tant de
fer alAlegacions, és de suposar que s’estudiaran i es podrien
recollir, en el tema dels fondeigs tenc el dubte de si vostè estaria
disposat a fer modificacions que poguessin millorar la situació
en el cas de rebre alAlegacions motivades que aconsellassin un
altre tipus de regulació. Ho dic perquè el mateix dia, exactament
el mateix dia en el BOIB en què es publica el tràmit
d’informació pública del PRUG també es publiquen acords de
la Comissió Balear de Medi Ambient, els quals validen l’estudi
d’impacte ambiental i d’alguna manera donen per bo que ja les
boies seran aquestes, quedarà tal com ve en el projecte. Per tant,
no sé si el període d’alAlegacions realment pot servir, perquè si
es fan alAlegacions suficientment motivades, es tenguin en
compte o el fet que surti el mateix dia en el mateix butlletí
oficial aquestes dues qüestions indica que estam davant un
tràmit que és obligatori per llei, però que les decisions estan
preses i que això no es modificarà, que quedarà talment, perquè
ja dic que és bastant sorprenent que es publiqui aquest acord de
la Comissió Balear de Medi Ambient el qual valida aquesta
delimitació concreta que fan el PRUG.
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Doncs, crec que això és tot i m’agradaria que m’aclarís els
dubtes, que no són, crec, dubtes únicament meus, que jo
transmet aquí i bé, si li pareix, un altre dia feim un debat de qui
és més defensor del medi ambient, però ara que vostè és el
conseller jo estic aquí a l’oposició, he de controlar la seva feina
i li deman que faci les actuacions més adients per tal que això
funcioni d’una manera raonablement correcta de cara al futur.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Conseller, Sr. Font.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Jo primer de tot li vull agrair que vostè reconegui que hem fet
coses ben fetes, li agraesc que ho reconegui, li agraesc, i que
consti en el Diari de Sessions, crec que és bo que consti, la qual
cosa li vull agrair. Li reconec que me reconegui que no té
estudis respecte dels fondeigs, li reconec, perquè clar, si els
tengués jo l’estaria enganant, com li he fet contrari, amb la qual
cosa jo no l’he enganat quan li he dit que és igual que els altres
anys, li agraesc, dues ja a favor meu.

Tercera qüestió. No he vengut aquí a discutir del PRUG
perquè cap de les tres preguntes és què diu el PRUG, sinó quan
s’aprovarà el PRUG, ho dic perquè sense voler ens desviam cap
al PRUG i tal vegada l’actualitat ens du a això pel que vostè ha
dit quan hem començat la compareixença, respecte que aquestes
preguntes estaven fetes a l’estiu i ara han passat (...), la qual
cosa li reconec. Tal vegada estaria bé que poguéssim parlar un
dia del PRUG, no estaria malament.

L’altra qüestió. Jo estic molt tranquil i molt suau, és a dir no
hi ha cap problema, però la meva vehemència, lògicament,
aquesta mon pare i ma mare me la varen donar i jo no me la puc
llevar; vostè ha aclarit a la seva segona intervenció que parla de
la part de Sant Josep, vostè ha aclarit aquesta qüestió, que era el
que jo visualitzava amb el meu equip, aquesta pregunta té
trampa perquè funcionarà aquest senyor diputat amb els
documents del diari que fan referència als sistemes dunars de
Sant Josep i no hi pot fer en cap moment referència perquè no
hi ha estat a la zona de Formentera; que vull agrair a la direcció
general, a la Demarcació de Costes de les Illes Balears, al batle
de Formentera i al seu equip i miri que ara no governen ni a un
lloc ni a l’altre el Partit Popular, però que hem estat capaços de
seure-nos i fer un acord entre les tres administracions perquè
arribàssim a un acord de com havíem de gestionar l’espai.

I jo defens, i no som qui per defensar ni l’Ajuntament de
Formentera ni la Demarcació de Costes ni el Ministeri de Medi
Ambient, defens que més que mai l’ordenació al pàrquing, a les
zones d’aparcament del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i
Formentera, que és un tema compartit al 33% ha funcionat més
bé que mai. En aquest cas defens la gestió del PSOE i la gestió
del pacte a l’Ajuntament de Formentera i la gestió del Govern
balear per la part que li toca. Ho dic perquè això són coses que
no m’agafa amb una discussió amb l’Ajuntament de Formentera
ni m’agafa amb una discussió amb el Ministeri de Medi

Ambient i que qui realment ha posat els doblers i el personal
hem estat nosaltres, la Conselleria de Medi Ambient, però és ver
que he tengut la colAlaboració per part seva.

Respecte de Sant Josep, li avanç, l’any que ve aquesta
mateixa prova que hem fet aquí, si n’és l’Ajuntament de Sant
Josep, que ja n’és, encara no n’he parlat amb el Ministeri de
Medi Ambient, que estic convençut que també en serà, com ha
estat enguany allà, també en aquella zona, que s’ha d’ordenar
perquè és un desastre, no enguany, sempre, i per salvaguardar
també la gent que ha d’entrar i sortir que viu en aquella zona,
també s’arbitrarà el mateix.

Vostè me demana, vostè me pot garantir que això ...? Miri,
jo estic fent tots els deures perquè hi hagi els instruments per
poder-ho controlar, els mateixos supòs que fa el Ministeri
d’Interior i el Ministeri de Justícia perquè realment no passin
segons quines coses que, desgraciadament, passen a les societats
i que no anomenaré. Però jo estic fent això, jo aprovaré el
PRUG, aquest Govern aprovarà el PRUG. El mandat del
president Jaume Matas és clar: necessitam el PRUG de
Formentera; i això m’ho diu damunt dia 26, 27, Santa Anna o el
dilluns de Santa Anna del 2003, així de clar.

L’altra qüestió, bé, no vull entrar ja a segons què, moltes
errades, que varen fer moltes errades, supòs; però vostès, quan
s’equivoquen, són errades, i nosaltres quan ens equivocam, són
interessos. I això és la diferència entre la dreta i l’esquerra i
nosaltres hem nascut per sofrir això, però jo, maldament hagi
nascut per sofrir això, no ho consentiré, barra de cap trobarà
qualsevol partit que als seus interessos els vulgui dir errades i
als nostres, a les seves equivocacions els digui errades i a les
nostres els digui interessos, ben alerta. I ja demostraré d’aquí a
final de legislatura els interessos en aquest tema de LIC i ZEPA,
que són clars, es varen aprovar els LIC i les ZEPA en Consell
de Govern abans de l’aprovació del PRUG, del PORN, a altres
qüestions de ports, que ja li donaré a conèixer en el seu dia, i no
es varen publicar perquè els ciutadans no ho sapiguessin i tal
vegada la Comissió Balear de Medi Ambient va atorgar qualque
concessió de qualque port i hi havia LIC i ZEPA, ja en
parlarem, amb informe favorable. Ho dic perquè lliçons de
segons quines en podem tenir, però han de tenir consistència.

I per anar acabant, jo intentaré que no passi, li assegur i
vostè me coneix i tenim una bona relació i la mantendrem molts
anys i estic convençut, jo li assegur que hi pos tot l’interès, la
mostra és que vostè mateix ha reconegut que funcionam millor.

Després, noves zones d’aparcament; les marca, però també
el que diu és que hi ha d’haver transport públic alternatiu i no
contaminant. Hem d’acabar de llegir tot el que parlam del
pàrquing, i tenc ganes d’aprovar el PRUG perquè presentarem
una cosa bastant nova que esper posar en marxa amb la
consellera d’Obres Públiques i Transports damunt aquest tema
en el parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

I les alAlegacions i el tema de per què el mateix dia que surt
això del PRUG surt la Comissió Balear de Medi Ambient que
aprova les avaluacions d’impacte ambiental del Life Posidònia
dels fondeigs. Sr. Ramon, veig que vostè no domina el Life
Posidònia, és que hauria d’estar fet fa un any i mig i encara
potser que perdem els doblers d’Europa, ho ha de saber això. No
té res a veure, perquè els fondeigs del Life Posidònia el primer
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que han hagut de fer són els plans de gestió dels LIC, que és un
tema que està per damunt, perquè és Xarxa Natura 2000, que és
el que hem d’acomplir, per damunt el que el PORN i el PRUG
diguin respecte d’això.

I jo només faig posar en el lloc que vaig trobar que ho havia
de posar quan vaig entrar a la conselleria que estic, la qual cosa
no té res a veure una cosa amb l’altra. I si el PRUG troba que ha
de ser més restrictiu, doncs en podrà posar menys; i si el PRUG
troba que n’ha de posar més en podrà posar més. El que accepta
el PRUG és el que el Govern, a la passada legislatura, va
acceptar en aquest espais, perquè és a l’únic lloc que no hi ha
hagut retall, i en canvi hi ha hagut altres zones de Menorca i de
Mallorca que han quedat sense boies perquè entenen que el parc
natural hi han d’anar les 150. I si vol jo el convit a venir a la
conselleria i ho veurà tot, és així, no pensi que és altra cosa.

I per acabar, jo, què m’agradaria de vostè, vostè que ha
quedat aquí com illot independent amb la gestió aquesta del
parc. Jo el que li demanaria, ja que ens preocupa la construcció
i en aquest cas el GOB de les Pitiüses està d’acord amb la
proposta que ha fet el Govern balear de comprar per part del
Ministeri Ca Marí, del càmping, el GOB i el Govern balear
estan d’acord amb la proposta, vostès que donen suport al Sr.
Zapatero i que tendran la possibilitat d’esmenar, com ha fet
Esquerra Republicana, per comprar finques en el litoral de les
Illes Balears, li digui al Sr. Llamazares, posi doblers per
comprar Ca Marí i no es construirà i així farà un favor al parc
natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

(Remor de veus)

És igual, és les Pitiüses, aquí, miri, el moviment només es
demostra d’una manera, caminant.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Abans de debatre el següent grup de
preguntes, li volem agrair la seva presència avui amb nosaltres.
Gràcies, Sr. Font.

Passam al debat de les següents preguntes, les RGE núm.
7367, 7368, 7369 i 7370/05. Assisteix, ens acompanya l’Hble.
Consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports Sra.
Margalida Isabel Cabrer i González i ve acompanyada de
l’IlAlm. Sr. Carles Jover, director general d’Obres Públiques i
Transports i del Sr. Joan Suau que és el cap d’Expropiacions.

I.4) Pregunta RGE núm. 7367/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a expropiacions a l'illa d'Eivissa (I).

Per formular la pregunta RGE núm. 7367/05, relativa a
expropiacions a l’illa d’Eivissa, intervé el diputat Sr. Joan
Boned i Roig del Grup Parlamentari Socialista i autor de la
mateixa.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sra. Presidenta, una qüestió prèvia, que sí faré aquesta
primera pregunta i les altres tres, com que són totes relacionades

i totes referides a expropiacions directes de terrenys i per no
avorrir, repetint arguments en el debat d’una pregunta rera
l’altra, les agruparé i faríem un sol debat, si a la Sra. Consellera
li va bé i la presidència ho permet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, sí, a la consellera també li va bé, doncs, estupend,
agruparem les tres següents. Gràcies.

EL SR. BONED I ROIG:

Molt bé, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, referent a aquesta
primera pregunta, Sra. Consellera, crec que coincidirem si
opinam que quan feim referència a tot el que són expropiacions
és un tema que no és fàcil perquè sempre estàs tocant drets,
propietats, de vegades per a un és un simple paper però per
l’afectat de vegades toques històries familiars i toques moltes
altres coses, i per tant crec que coincidirem, com dic, en què
s’hauria de ser molt respectuós i estricte en el compliment de la
normativa en aquests casos. I això crec que s’hauria de donar
per fet, la normativa hi és per aplicar-la, però també hi ha altres
qüestions que jo crec que són remarcables i que són dignes de
fer-hi referència.

En aquest cas, la pregunta va dirigida precisament a una
d’elles, no em referiré a declaracions fetes ni per la consellera
ni per alguns càrrecs o alts càrrecs de la seva conselleria, però
sí que hi he de fer referència perquè hi ha hagut un càrrec de
responsabilitat del seu partit, en aquest cas la consellera de Vies
i Obres del Consell d’Eivissa, que li he de dir així, de vegades
es converteix en portaveu de la seva conselleria a Eivissa i
Formentera, això sí, portaveu fixa i discontínua, perquè tan aviat
creu tenir dret a opinar com no ho fa i reenvia qualsevol
pregunta o consulta al Govern i a la seva conselleria, però bé,
quan es permet fer declaracions, de vegades o en aquest cas sí
que ha fet qualque afirmació que crec que no coincideix
exactament amb el criteri que maneja la seva conselleria o, si
més no, alguns dels responsables de la seva conselleria.

I vull dir amb això, que la Sra. Matutes, consellera de Vies
i Obres del Consell d’Eivissa i Formentera a un moment dat va
prometre i assegurar a alguns propietaris que es veurien afectats
per les expropiacions de les carreteres d’Eivissa, que en el cas
que tenguessin les cases, com era en alguns casos, que havien de
ser enderrocades, aquestes cases serien reconstruïdes a un altre
punt de la seva finca o dels seus terrenys i que seria el Govern
qui es faria càrrec de la reconstrucció d’aquestes cases en tots
els aspectes. La sorpresa d’aquests propietaris, primer alegria,
evidentment, perquè dins el dolent que és que m’expropiïn una
propietat i a més si resulta que és l’habitatge habitual, doncs és
una alegria d’entrada suposar o pensar que el mateix govern
s’encarregarà de reconstruir-ho. A més a més, fa ser més precisa
en la seva oferta, va dir que aquesta reconstrucció en qualsevol
cas es faria sempre abans que s’iniciàs l’enderrocament del seu
habitatge que havia de ser expropiat.

Però bé, aquesta sorpresa dels propietaris sorgeix quan
intenten fer gestions directament amb la conselleria i el que
se’ls diu, per part de qui els atén en aquells moment, és que tal
afirmació no és certa, que de fet la llei ni té prevista tal proposta
ni tal mesura ni tenen intenció de fer-ho efectiu; que, tal com
preveu la Llei d’expropiacions, el que es farà serà fer la
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corresponent remuneració en funció del valor que s’hagi decidit
que té el seu terreny, incloent-hi la seva edificació, i que això
serà tot el que es podrà fer.

Jo crec que és un tema que ha estat preocupant, no pel fet en
si sinó per l’esperança creada a un primer moment, incomplerta
més endavant, i això fa que dins la desesperació de tots aquests
propietaris, que veuen com desapareixen els seus terrenys i les
seves cases, encara sigui més cru el tema de les expropiacions;
que quan un fa obra pública, no entrarem ara a valorar,
evidentment tots coneixem que el punt de vista seu i nostre
quant al tema dels projectes que motiven aquestes expropiacions
és completament diferent, no entraré a valorar ara aquest tema,
sinó que em voldria limitar al que és un greu problema per a un
grup de persones que, per les raons que sigui, es veuen afectades
sense haver-ho previst i que, per suposat, afirmacions com
aquesta i valoracions com les que s’han fet no ajuden a resoldre
el problema, sinó que encara l’agreugen una mica més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Per contestar, té la paraula la consellera
Sra. Mabel Cabrer.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, li he de dir que aquesta conselleria aquesta legislatura
ha afrontat un gran nombre d’infraestructures a Mallorca, a
Menorca i a Eivissa i que en totes aquestes infraestructures que,
com diu, moltes, la gran majoria han duit en marxa un gran
procés expropiatori, com mai no s’havia duit a terme en
aquestes illes; doncs, des del Govern amb tots aquests projectes
sempre hem cuidat al màxim, perquè sempre ha estat la nostra
premissa de la conselleria, tot el procés expropiatori, perquè jo
crec que si qualque partit ha demostrat el seu respecte cap a la
propietat privada ha estat el Partit Popular, i creim que quan no
queda més remei, en ares de l’interès general, que expropiar una
persona, idò, almanco que se li pagui a preu de marcat i que se
li pagui per anticipat. Aquestes eren les primeres premisses que
ens vàrem marcar. I per això, vàrem instaurar aquesta pràctica,
que no vull recordar que nosaltres no vàrem trobar, no ens
vàrem trobar precisament aquesta pràctica instaurada de pagar
per anticipat el 80% a les actes prèvies d’ocupació i de no
començar cap obra si no s’havien pagat i s’han ocupat.

Dir que, en concret, a l’illa d’Eivissa, i vull agrair
especialment la colAlaboració de la consellera d’Obres Públiques
del Consell d’Eivissa, perquè no és que sigui de vegades o no
portaveu del Govern, sinó que jo crec que té tot el dret perquè
els consells són els competents en matèria de carreteres, i a totes
les obres que ha fet el Govern a totes les illes els consells
coneixen i han participat en tot el procés, i efectivament, tal
vegada Mallorca, com hi ha l’equip de la Conselleria, doncs
falta que siguin portaveus per a Menorca i del seu partit el
conseller de Carreteres, quan ha de dir qualque cosa de la ronda
sud o del que sigui, fa declaracions sense cap problema, i jo crec
que les relacions són fluïdes amb els tres consells i per tant vull
agrair especialment a la consellera d’Obres del Consell

d’Eivissa tota la seva colAlaboració, perquè nosaltres no som a
Eivissa i de vegades és més difícil poder atendre totes les
solAlicituds de tots i és la que ja ha fet una feina i un esforç
important i ho fa cada dia.

Efectivament, des del Consell d’Eivissa se’ns va demanar la
possibilitat que determinats propietaris havien manifestat el seu
interès què es procedís a una reconstrucció dels seus habitatges
si fos possible. I tant el director general de Carreteres, com el
cap del Departament de Carreteres i després el cap
d’Expropiacions, doncs varen tenir reunions personalitzades en
el Consell d’Eivissa amb tots i cadascun dels propietaris que hi
varen voler acudir i ens varen precisament demanar si era
possible aquesta reconstrucció, i nosaltres en aquelles reunions
ens vàrem comprometre que el Govern, evidentment, aquelles
persones que ho solAlicitin farà tota la seva colAlaboració,
aportarà totes les seves eines perquè això es produeixi i es faci
la reconstrucció de l’habitatge de qui així ho manifesti a les
actes d’ocupació; qui vulgui simplement la indemnització,
doncs se li pagarà i punt; i que tengui aquesta opció, nosaltres,
dins la normativa legal, ens comprometem evidentment a ajudar
a aquest propietari que no tengui cap problema en aquesta
reconstrucció, evidentment els doblers són seus, però nosaltres
prestarem aquesta i jo crec que no hi haurà cap problema.

Dir-los que en aquest moment, clar, de la carretera del nou
accés a l’aeroport les actes d’ocupació es fan la setmana que ve,
tota la setmana que ve es duen ja totes les indemnitzacions
preparades per pagar i serà el moment en què aquells propietaris
de les edificacions afectades que, a més ja, a resultes finals
moltes de les inicials ja no queden afectades, o sigui que parlam
que de l’accés a l’aeroport hi ha previstes unes devuit
edificacions, no cases, edificacions, de vegades són edificacions
que hi viu gent, però d’aquestes devuit per ventura seran menys,
però que serà el moment en què ho manifestin la setmana que
ve, fins ara ho han manifestat oralment en reunions, però
formalment.

I la d’Eivissa-Sant Antoni, doncs ara tramitam el pagament,
la intervenció, però hi ha tres edificacions afectades, o sigui que
tampoc, parlam efectivament de persones i tot és important per
a cada persona, però el nombre per ventura de reconstruccions
que haurem de fer, doncs tampoc és una cosa tan immensa que
no sigui assumible per la conselleria. Nosaltres ens vàrem
comprometre, es va comprometre no només la consellera del
Consell d’Eivissa, sinó la Conselleria d’Obres Públiques, i així
ho farem. I evidentment som els primers que procurarem que
almanco aquestes persones que han hagut de patir aquest procés
expropiatori, doncs es quedin el més satisfetes que puguem des
del Govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la paraula el
Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, en aquest cas li he
de dir que estic content de saber o de sentir que d’alguna
manera, i en el segon torn de preguntes tendrem l’oportunitat
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d’entrar en el diàleg, o en el debat, sobre el tema concret del
procés d’expropiació i per tant també d’aquestes actes prèvies
d’ocupació; però sí que m’agradaria que, quan ha dit ara que les
actes d’ocupació de la carretera de l’aeroport s’iniciaran la
setmana que ve, es refereix a totes o es referia en aquest cas tan
sols a aquestes devuit que diu que tenen edificacions? Un petit
aclariment tan sols, si fos possible.

Quan ha parlat també a l’inici de la seva intervenció
d’aquest gran procés expropiatori, com cap altra s’havia fet fins
ara, jo li he de dir que té raó, té raó, però també és cert que és un
gran procés expropiatori motivat per l’execució d’unes grans
obres o macroprojectes amb els quals podem o no estar d’acord
si són necessaris i, per tant, si discutim la necessitat dels grans
projectes, també seria discutible la necessitat del gran procés
expropiatori. Evidentment, no podem estar en contra de què
com més aviat es faci efectiu l’import de l’expropiació al
propietari millor per al propietari, evidentment, i si vostès ho
fan immediatament, enhorabona, no discutirem sobre aquest
tema. 

Ara, jo no me referia precisament a això, al moment del
pagament i tot el que vostè ens ha contat, que repetesc que està
molt bé, jo me referia al fet puntual i concret de qui té una casa
i li han d’enderrocar i a aquestes declaracions i a l’afirmació,
per un costat, i a la negativa posterior per part de la conselleria,
perquè li puc assegurar que els propietaris sí estigueren en
contacte amb la conselleria i se’ls va dir que no era cert, que no
somniassin truites que no es farien; jo no, evidentment tampoc
no li diré els noms, no els sé, però sí que li puc assegurar que
alguns propietaris estaven realment preocupats perquè el que
havia passat era això, primer els havien dit que sí i llavors els
havien dit que no.

Per això li deia també que estic content de sentir que a
qualque moment tendran la possibilitat de reclamar això. Ara
bé, jo crec que llavors en podrem parlar, però és preocupant el
fet que si es comencen a fer algunes feines i fins i tot s’han
intentat fer a terrenys no expropiats, o els propietaris no han
firmat l’acta d’ocupació prèvia, jo entenc la preocupació que
tenen aquests propietaris quan veuen que d’entrada, potser sense
ni tan sols haver firma l’acta d’ocupació prèvia, consideren que
està en una situació realment de perill el seu habitatge, jo entenc
la preocupació.

També entenc que vostè defensi la consellera de Vies i
Obres del Consell d’Eivissa i Formentera, ara, també li he de dir
que no sempre exerceix de portaveu, quan seria desitjable que
ho fes i de vegades en situacions que són, per dir-ho d’alguna
manera, poc desitjables. No és permissible que qui, com vostè
diu, té les competències i que, per tant, i vostè mateixa li atorga
aquesta potestat que sí s’erigeixi en representant de la seva
conselleria, no és permissible que a reunions on de vegades,
amb converses amb els afectats, quan se li reclama veure
qualque projecte o algunes dades concretes del projecte que
afecta directament la propietat d’alguns dels afectats, la resposta
sigui: si vostè ho vol veure vagi a Palma. Jo crec que, ja que
defensa la consellera, no hi seria de més que li proposàs que si
ha de fer de portaveu ho faci sempre, que no unes vegades sigui
la portaveu i altres vegades digui que se’n preocupi Palma que
jo no en vull saber res, perquè no és competència, i així ho ha
dit, del consell insular.

I jo crec que, sobretot, i la resolució -potser- final a la
resposta que vostè ens acaba de dar la tendrem ara quan entrem
en el proper debat, però simplement vull ressaltar, com he
manifestat anteriorment, la preocupació que tenen aquests
propietaris i evidentment el seu desig és que allò que se’ls havia
assegurat acabi complint-se, i que ja que han de veure com
enderroquen el seu habitatge, si poden veure la possibilitat que
abans de perdre’n un tenguin l’altre, idò seria realment
desitjable per a tots.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de contrarèplica té la paraula la
Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, vostè, clar, em diu que
quan criden a Palma se’ls diu... Jo els he de dir que aquest
senyors que estan aquí han estat físicament amb els propietaris,
i algun d’ells ha anat casa per casa perquè ens ho varen demanar
a Eivissa i vàrem dir que sí, i és l’única illa on s’ha fet
l’expropiació in situ, perquè ens ho varen demanar, perquè no
hi estàvem obligats legalment, ni ho ha estat mai
l’administració. 

Però a mi sí que em preocupen les mentides que s’han dit a
molts de propietaris, i a mi em preocupa perquè jo tenc, i la
meva conselleria, la consciència ben tranquilAla del que pagam,
del que informam i de com tractam els propietaris, però jo crec
que des dels partits d’esquerres a Eivissa haurien d’estar
preocupats del que han dit a molta gent perquè no firmàs,
perquè aquesta gent no cobrarà la setmana que ve perquè no ha
comparegut, i així altres tendran els seus doblers i podran
reconstruir la seva casa o anar-se’n, però hi ha gent que vostès
hauran de respondre de tot el que li han dit. Que consti que
l’administració estarà amb les portes obertes per fer aquest acte
i pagar aquesta gent, i pagar com pagam a preu de mercat. 

Per tant vostè diu que diuen que cridin a Palma. Jo li dic, i
això sí que es pot veure pels mitjans de comunicació, que
aquests senyors han estat a reunions particulars en el Consell
d’Eivissa i després casa per casa explicant i parlant amb cada un
dels propietaris, i per tant el compromís és aquest perquè ho
hem fet nosaltres. La resta, idò jo li he de dir que són
informacions que vostè té però que no coincideixen amb la
realitat, i crec que no li han dit la veritat, o almanco jo tenc
aquesta informació.

Li he de dir que la setmana que ve no només es fan les actes
definitives d’ocupació, perquè es varen fer les actes prèvies i ara
es fan les actes d’ocupació de totes les finques, de totes,
efectivament, i si vol les dades, perquè crec que és important,
del terme municipal de Sant Josep, del nou accés a l’aeroport
d’Eivissa, varen comparèixer 123 propietaris, un 74,80% del
total, i no varen comparèixer 26 propietaris, un 25,20%, tenint
present que allò normal en carreteres és que hi hagi un 20% que
no compareix per errors de cadastre; això és habitual a
Mallorca; o sigui que a Sant Josep varen anar molt bé les actes
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prèvies. En el terme municipal d’Eivissa capital, actes firmades
amb compareixença del propietari varen ser 68, un 53%; actes
sense comparèixer el propietari, 60, un 46%. Per tant en aquesta
carretera es fa la lectura clara que les actes han anat molt bé
llevat d’on hi va haver una obstrucció intencionada de
l’Ajuntament d’Eivissa, que no ens ha passat amb cap
ajuntament, que no complís les seves obligacions legals de
comparèixer simplement a les actes d’ocupació, que vàrem
haver de repetir, sense cap problema i a més no vàrem voler cap
tipus d’enfrontament amb l’ajuntament, però creim que no va
procedir com pertocava. Però, bé, aquestes 60 persones que no
compareixen i que nosaltres depositarem els doblers a la Caixa
General de Depòsits, o sigui, no és que aquests doblers no hi
siguin, els doblers d’aquesta gent es depositaran i estaran
depositats a la Caixa General de Depòsits i nosaltres ocuparem
el seu terreny però no li donarem els doblers perquè no va voler
comparèixer; seran vostès que hauran de respondre davant
aquests ciutadans del que els varen dir i advertir, que no
cobrassin res, que els estaven enganant per part del Govern de
les Illes Balears, i que jo lament profundament.

Li he de dir que, bé, jo li he de dir que la consellera d’Obres
Públiques del consell dubt aquestes respostes també que vostè
diu de “vagi a Palma”. És una consellera que precisament està
permanentment demanant-nos que anem a Eivissa a informar...,
o sigui, jo crec que en aquest sentit està vetllant per tot el procés
expropiador amb una diligència exquisida, i li ho he dir. També
li he de dir que determinades persecucions o determinades
actuacions, o fins i tot pedregar la gent, no és agradable i en
aquest sentit nosaltres des del Govern donam total suport a la
seva actuació. Sempre és la nostra portaveu exactament que ho
és a Menorca, i si a Menorca, per exemple -i pos el cas de
Menorca perquè és l’altre consell i a més és d’un altre color
polític-, determinades coses no les han pogut contestar, idò el
mateix: ens ho demanen a nosaltres i nosaltres informam,
perquè efectivament no és fàcil per a un conseller d’una illa
menor no tenir els expedients, no tenir els funcionaris i haver de
donar i respondre tot allò que es planteja, i moltes coses,
efectivament, en el moment no té armament com sí té de les
seves pròpies carreteres del consell, que ho té tot, efectivament,
que pot respondre al moment i pot tenir la informació
momentània.

De totes formes, ja li dic, a nosaltres el que ens ha preocupat
en tot moment és la persona, l’expropiat, a totes les
infraestructures que hem fet. Hem fet molts de projectes a la
vegada, s’ha fet una feina per part dels funcionaris de la direcció
general en matèria d’expropiació que he d’agrair sincerament
perquè, bé, tots els processos que hi ha hagut oberts a Mallorca,
a Menorca i a Eivissa, a més anant casa per casa, que per a
nosaltres la prioritat és que abans d’ocupar el terreny que és seu,
que és d’aquesta persona, li paguem, aquesta és la prioritat i és
el que feim; a més li pagam el 80%, és a dir, pràcticament tot,
el romanent queda per al tancament definitiu, i efectivament
aquells que ara a les actes d’ocupació ens manifestin la seva
voluntat de reconstrucció es farà per part del Govern, es donaran
totes les eines a aquella persona perquè procedeixi a la seva
reconstrucció i, en qualsevol cas, per a totes aquelles persones
que aquesta setmana que ve no cobrin, si volen, efectivament,
firmar les actes, la conselleria efectivament els ho farà, i crec
que seria el millor perquè si no els causaran un perjudici jo crec
que innecessari, perquè el pagament, que és allò important, està
adequat a la realitat del mercat i jo crec que en aquest sentit

sortiran perdent aquests propietaris que, des del nostre punt de
vista, han estat mal assessorats.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 7368/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a expropiacions a l'illa d'Eivissa (II).

I.6) Pregunta RGE núm. 7369/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a expropiacions a l'illa d'Eivissa (III).

I.7) Pregunta RGE núm. 7370/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a expropiacions a l'illa d'Eivissa (IV).

Ara per formular les preguntes RGE núm. 7368, 7369 i
7370/05, relatives totes elles a expropiacions de l’illa d’Eivissa,
intervendrà també el diputat Sr. Joan Boned, del Grup
Parlamentari Socialista i autor de les mateixes. Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, com li havia dit
abans la primera pregunta era d’un tema molt concret, era
reconstrucció d’habitatges que havien de ser enderrocats, i en
aquestes tres sí que volia plantejar d’alguna manera un debat
entorn al tema d’expropiacions o la forma utilitzada per la
conselleria en els processos d’expropiació de terrenys per les
obres d’autovia de l’illa d’Eivissa.

Per informacions que tenim, evidentment nosaltres no
disposam de xifres tan concretes com les que segurament pot
disposar vostè, però per la informació que ens havia fet arribar
és molt alt el percentatge d’actes prèvies d’ocupació que s’han
tirat endavant sense la firma dels propietaris afectats. De fet vull
recordar que tot aquest procés comença ja de per si amb el peu
canviat, i crec que implícitament i amb el seu canvi d’actitud
vostès mateixos ho varen demostrar i ho varen reconèixer
canviant el sistema de notificació als afectats. Li he de recordar
que inicialment les expropiacions es notificaven via simple
anunci per convocar conjuntament tots els propietaris a un lloc
concret, en alguns casos a un ajuntament, i allí estava previst
que se’ls notificàs i es tengués preparada l’acta prèvia
d’ocupació perquè la firmassin. Això va ser motiu de protestes
i que provocàs que molts d’aquests propietaris no es personassin
al lloc que segons aquell anunci se’ls convocava.

He de recordar que, quan vostè ha dit que estaven molt
preocupats, o que havíem d’estar preocupats des dels partits
d’esquerres del que se li deia a la gent, bé, jo li diré dues coses,
d’entrada: els afectats, tots ells, tenen la seva representació
legal, que és la que els aconsella en cada moment quines són les
passes que han de donar. Evidentment si aqueixa representació
s’equivoca assumirà el que hagi fet i aconsellat. Per part dels
responsables polítics, si s’entén que el procediment que se
segueix és incorrecte i s’anuncia o es critica aquest
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procediment, no s’està fent més que allò que cadascú entén que
és la seva funció dins aquest marc polític, uns gestionar i els
altres controlar aqueixa gestió, i si entenen que es fa malament,
reprovar-la i criticar-la, si es dóna el cas, i crec que és el que
s’ha fet.

Ara bé, acurats ho hauríem de ser tots, perquè quan feia
aqueixa convocatòria a tots els propietaris, via anunci i
convocant-los tots a un punt concret, alguna representant, i en
aquest cas tornam a la mateixa consellera d’abans del consell
insular, es va permetre el luxe - en aquest cas sí que actuava de
portaveu- de públicament amenaçar els propietaris dient-los que
si no es presentaven el dia i l’hora que marcava l’anunci i en
aquell ajuntament, el que faria seria perdre l’indemnització que
li corresponia. Així ho va dir. Per tant jo crec que si hem de
mesurar les paraules ho hauríem de fer tots, uns i altres, i
cadascú assumiria i assumirà el que li toca.

He dit que es deu haver produït o es deu haver reconegut
algun indici que les coses no anaven exactament molt bé perquè,
de fet, es varen repetir les notificacions a molts d’aquests
propietaris que primerament havien estat convocats via aquest
anunci, i llavors sí que es varen començar a fer les coses d’una
manera més adequada, tal com marca la Llei d’expropiacions,
i que diu clarament que sobretot en aquests casos, com és
aquest, que parlam d’obres que han estat declarades d’urgència
i per tant les expropiacions també són declarades urgents, el
procés a seguir és molt clar: s’ha de notificar al propietari no via
un anunci publicat a un diari ni a un taulell d’un ajuntament ni
de cap altra administració, sinó directament; fins i tot la llei diu
que si no hi és ell en el moment de notificar s’entregarà la
notificació a qui es trobi en el lloc a expropiar, s’ha de fer amb
una antelació que són 18 dies, també, i s’ha de seguir tot un
procés que vostès han intentat -i dic que han intentat perquè no
en tots els casos ho han aconseguit- que fos tal com deia. 

Una de les condicions que marca, i vostè mateixa també la
reclama, és que a la presentació en el moment de l’acte de la
convocatòria al propietari, en els seus terrenys que li seran
expropiats, no a l’ajuntament, s’ha de presentar també l’alcalde
o el regidor delegat que decideixi aquest alcalde, i aquí és quan
entra la crítica seva a allò que ha decidit l’Ajuntament
d’Eivissa, que jo ara no hi entraré, es tracta d’una altra
administració on jo en aquests moments no tenc cap
responsabilitat, però que estic ben segur que si la regidoria
corresponent i els serveis jurídics d’aquest ajuntament decidiren
que això era el millor, dubto molt que en qualsevol cas
estiguessin incomplint la normativa o estiguessin fent alguna
cosa que no poguessin fer. En qualsevol cas repetesc que no és
un fet de la meva incumbència perquè no tenc competències en
aquest ajuntament en aquests moments, si bé és cert que n’hi he
tengut en algun altre moment.

Però, com dic, està clar que es va reconèixer d’alguna
manera que les coses no havien començat amb bon peu, es va
rectificar, almenys s’intentà rectificar i algunes coses s’han anat
fent d’una manera diferent.

És desitjable que se segueixi escrupolosament, com he dit
abans, perquè estam llevant a gent les seves propietats, que se
segueixi escrupolosament allò que preveu la normativa, i que
quan una persona arribi el moment que, com diu vostè, de
manera immediat se li hagi de fer efectiu l’import del que li

correspon pels terrenys o per l’habitatge que se li llevaran, això
s’hagi fet com toca i no de qualsevol altra manera, i crec que
aquí és la crítica principal. Una altra de les coses que es diuen
és que -i això ho ha dit, sí, algun dels seus tècnics que s’ha
personat a Eivissa per tramitar aquests processos expropiatoris-
que, com vostè mateixa ha dit, a Eivissa resulten molt més
complicades les expropiacions del que estan essent a Mallorca.
Bé, potser ens hauria d’explicar...; vull entendre que la
normativa aplicable és la mateixa a una illa que a l’altra, perquè
és cert que han fet algunes modificacions específiques de
normativa territorial i urbanística que només afecten l’illa
d’Eivissa, però de moment que jo sàpiga la Llei d’expropiacions
encara és la mateixa per a uns i per als altres, perquè aqueixa
crec que no l’han tocat, o almenys no ho han intentat encara. Per
tant m’agradaria que m’explicàs també com i per què els
processos d’expropiació a Eivissa són molt complicats i a
Mallorca són molt més fàcils.

Una altra de les preguntes era a què es deu aquest alt
percentatge d’incompareixença a l’hora de les citacions. Em diu
que hi ha errors de cadastre i que s’han d’assumir. La meva
pregunta també seria, primer, preguntar a què es deuen, però jo
li preguntaria també si no creu que seria desitjable que, abans de
procedir a l’estricte expedient d’expropiació amb aquestes actes
prèvies d’ocupació, d’alguna manera s’hagués revisat aquest
cadastre, aquest llistat de cadastre, i s’hagués comprovat que
efectivament els propietaris que allí figuren són els que són,
perquè si no vostè mateixa acaba de dir que el procediment
continuarà a pesar que no s’hagin personat o presentat en el
moment que s’havien convocat aquests propietaris, quan resulta
que potser alguns dels que han estat convocats fins i tot eren
morts o, d’altres, per altres motius o raons ja no eren els
propietaris, tampoc, i per tant el propietari real no ha tengut
l’oportunitat de decidir si es volia presentar o no, i això és un fet
que és constatable i que potser s’hagués pogut solucionar amb
una comprovació prèvia d’aquest llistat a fi de no entrar en
polèmiques con aqueixa.

No puc passar de fer referència a una afirmació que ha fet la
consellera a la seva intervenció prèvia, quan ha afirmat que no
es podia permetre que es pedregàs la gent; que jo sàpiga fins ara
no s’ha pedregat ningú. Que a un acte de la plataforma
antiautopistes hi hagués muntat un joc, és cert que hi era, amb
unes fotos de càrrecs públics als qual es llençaven pilotes per
tombar els pots, sí; vostè era una d’elles, efectivament. Crec que
entra dins el seu sou, tots hem estat en algun moment exposats
a això, però si això és criticable, i per algun alt càrrec del seu
partit que té competències de govern en aquests moments en el
Consell d’Eivissa, que ha criticat aquest fet d’aquest joc, jo li
preguntaria o li preguntaria a vostè també què li pareix que en
algun moment aquest mateix alt càrrec instàs molta gent amb
garrots i amb pedres picant amb els garrots i amb els pedres el
vidre del consell perquè un conseller del pacte estava aprovant
una moratòria que afectava els seus terrenys; si instigar la gent
que realment es presenti al consell, i ho feren, a pegar amb
garrots als vidres, a pegar amb garrots a les portes, s’han de
sentir més amenaçats que vostès, que en aquest cas tan sols
corria risc la seva foto. Jo crec que no té color, Sra. Consellera.
Per tant, comentari que sobra i que està de més.

M’haurà d’explicar això que la llei no els obliga a fer el que
estan fent o el que estan intentant fer, i que això és una decisió
seva que estan intentant en bé dels propietaris. Jo crec que en bé
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dels propietaris s’ha de fer -ja l’hi he dit abans- de tot, però no
ho vesteixi de voluntat seva. És l’obligació, la Llei
d’expropiacions els obliga a seguir aquest procediment, no se
l’han d’inventar, està reglat, i han de ser escrupolosos en el
compliment, perquè si no qualsevol incompliment d’un sol
precepte dels que marca la Llei d’expropiacions autoritza el
propietari a no sentir-se afectat, a no sentir-se notificat i, per
tant, a partir d’aquell moment tampoc s’ha de sentir obligat a
segons què. Jo crec que és evident que sempre que se segueixi
escrupolosament passa a passa allò que marca la llei podem
estar d’acord o no podem estar d’acord, però s’ha de complir.
Allò que és reprovable és quan es duen a terme determinades
situacions sense seguir escrupolosament aquest sistema que
està, com dic, reglat. I aqueixa és la protesta. 

I no li vull recordar quan aquest estiu mateix, vostè em diu
que ho faran la setmana que ve, les actes d’ocupació definitives,
però li recordaré que aquest estiu, sense que hi hagués acta
prèvia d’ocupació firmada pel propietari, amb aquell “teatrillo”
que varen muntar a la carretera de l’aeroport dient que anaven
a començar l’obra, que llavors no començaren, que era un
simple aplanament de terrenys d’un propietari que sí que
accepta que li siguin expropiades les seves propietats i, per tant,
que per allí també hi passi aqueixa autovia, el que varen fer va
ser entrar dins els terrenys d’un propietari que no hi estava
d’acord i que a més no havia estat notificat ni tan sols en temps
i forma i, per tant, no eren terrenys de la conselleria, ni tan sols
presumibles terrenys de la conselleria en aquell moment. Per
tant va ser una altra irregularitat que vostès cometeren i les
màquines entraren als terrenys d’aquest propietari, concretament
a Sant Jordi, i allí ningú no li va dar ni una sola explicació.
L’explicació que es va dar va ser: “Potser ens hem equivocat”
o “va ser un tema del conductor de l’excavadora, que lliurement
va entendre que podia entrar pertot, per allà on li semblàs i va
entrar-hi”. Jo crec que són coses que s’han produït, s’han
d’evitar i s’ha de ser escrupolós. Les expropiacions són legals
sempre que es facin de manera legal; jo crec que és allò que
hem de reclamar i fer tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Per contestar té la paraula l’Hble.
Consellera d’Obres Públiques, Sra. Mabel Cabrer.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, començant pel final nosaltres vàrem començar el nou
accés a l’aeroport d’Eivissa a un terreny on hi havia un mutu
acord amb el propietari; per això podíem començar. A nosaltres
no ens consta la invasió a un altre propietari, però si ho va fer la
constructora ho va fer sense autorització i demanant disculpes,
perquè li he dit que nosaltres no ocupam cap tipus de terreny si
no el tenim pagat. Per tant si la constructora no va mesurar o
va..., idò demanam disculpes perquè només tenia autorització
per començar les obres a una finca concreta d’un propietari on
hi havia mutu acord perquè poguéssim començar les obres.

Jo efectivament li he posat allò de pedregar simplement
perquè, clar, la fustigació cap a una consellera i la persecució i
els insults que ha hagut de patir perquè després se li digui si és

portaveu o no, i que ho facin els grans defensors dels drets
individuals i després l’exemple sigui això, idò simplement ho he
posat de manifest, res més, o sigui... Entra en el sou,
efectivament, cap problema, però bé, els grans defensors sempre
dels drets individuals idò que es dediquin a fomentar i a
visualitzar aquests actes a nosaltres no ens va parèixer bé, i en
concret idò els insults, a més, familiars i particulars que s’han
fet cap a una consellera d’Obres Públiques a l’illa d’Eivissa.

Jo li he de dir que vostès van molt equivocats amb la
normativa d’expropiació forçosa, li ho dic sincerament. O sigui,
les actes prèvies es publiquen en el BOIB, es publiquen a tres
diaris d’Eivissa, tres diaris que hi hagi a la província o a la
localitat de major tirada, i després particularment amb carta
certificada i acusament de rebut. Això es fa amb les actes
prèvies, i després les actes d’ocupació ja es fan directament
perquè ja està comprovat que la direcció es correcta, que tot és
correcte, idò per carta particular i certificada. I se cita la gent a
un lloc determinat que sol ser l’ajuntament, i cap ajuntament no
s’ha negat mai a aquesta actuació; fins i tot l’Ajuntament de
Campanet, que està en contra de l’autovia Inca-Sa Pobla, ens va
cedir les dependències municipals, hi va haver un representant
municipal i va complir amb la seva obligació, que és
simplement que hi hagi un representant; no ha de fer res, no ha
de firmar res, però és la seva obligació, que marca la Llei
d’expropiació forçosa perquè és una llei antiga i així està
previst.

Per tant no hi ha cap obligació d’anar casa per casa, no n’hi
ha hagut mai, no ha fet mai cap govern això d’anar casa per
casa. Li diré més: no ho fa el Ministeri de Foment; digui al
Ministeri de Foment que quan expropiï per fer les autovies,
l’AVE, que vagi casa per casa i jo sé el que li contestaran,
perquè allò que hem fet a l’illa d’Eivissa, perquè ens ho han
demanat i voluntàriament ho hem fet amb els funcionaris, ha
estat un tractament privilegiat, perquè ens ho varen demanar des
del Consell Insular d’Eivissa, perquè no ho hem fet ni a
Mallorca ni a Menorca, i no ho farem si no ens ho demanen, i sé
cert que no ho farà cap govern d’aquestes illes si no li ho
demanen, perquè ha estat una feinada dels funcionaris anar casa
per casa i no estam obligats. Per tant vostès van equivocats,
nosaltres hem fet aquest bon gest perquè ens ho varen demanar
i vàrem voler fer aquest gest cap als propietaris, però sempre,
tota la vida, totes les administracions de tota Espanya, de tots els
ajuntaments, de tot l’Estat, de totes les comunitats autònomes se
cita la gent a les dependències municipals.

I li he de dir, perquè vostès diuen si l’administració..., que
la primera compareixença que s’havia de fer a Eivissa capital hi
havia d’haver un representant municipal que no va assistir-hi.
Vostè diu que no hi vol entrar; jo sí que hi vull entrar, perquè és
el procés expropiatori d’aquest govern que va demorar la
carretera per culpa d’aquesta actuació, perquè nosaltres vàrem
demanar un informe jurídic de quines actuacions es podien
prendre contra l’Ajuntament d’Eivissa, i es podien prendre
moltes actuacions, i la consellera no va voler prendre cap
actuació: més val deixar-ho córrer, deixar-ho estar i fer-ho, i
teníem efectivament una altra citació ja prevista, què passava si
no compareixia el responsable, i estava tot perfecte i si no
hagués comparegut, que després crec que sí que va comparèixer,
a la segona, però era la seva obligació i podíem prendre
actuacions contra l’actuació d’aquest ajuntament, que va dur
despesa innecessària, perquè ho he de dir, despesa innecessària
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de tots els administrats, de tots els ciutadans, i que era la seva
obligació.

I ha de saber aquesta cambra que hi havia un regidor, hi
havia un regidor en aquestes però estava amb la plataforma; o
sigui, mentre el cap d’expropiacions estava expropiant casa per
casa i estava allà amb tots els propietaris, que la plataforma
encenia, ho dic perquè les coses s’han de saber, i l’ajuntament
no havia comparegut i la gent estava preparada perquè sabia que
se l’havia d’expropiar perquè varen causar perjudicis a aquells
propietaris, que estaven esperant perquè se’ls havia citat i per
ventura havien demanat un dia lliure a la feina, per ventura
havien d’haver colAlocat els nins, no ho sé, però estaven esperant
i no es va produir perquè no va comparèixer l’ajuntament, i en
canvi hi havia un regidor de l’Ajuntament d’Eivissa amb la
plataforma. Jo crec que realment el “paperillo” i la manca de
seriositat s’ha de dir i ha de constar, no perquè sigui una altra
institució, sinó perquè és un procés expropiatori de les
carreteres que correspon fiscalitzar a aquest parlament de les
Illes Balears.

Li he de dir que, per tant, les expropiacions han estat igual
a totes les illes quant a la normativa i hi ha hagut un tracte
especial a Eivissa perquè ens ho varen demanar. I dir que
malgrat tot el que vostè me diu, el representant legal d’aquests
senyors respondran, és que és un representant legal de la
plataforma que ha fet que determinats senyors, perquè hem de
xerrar clar, normalment a l’expropiat se li ha posat aquest
representant legal que els ha dit “no firmeu”, molt bé. Els
particulars efectivament estan en el seu dret de fer el que
vulguin. El que jo opín i nosaltres opinam és que han enganyat
a la gent i que ara cobraran uns determinats i uns altres no
cobraran i bé, cadascú efectivament és lliure de fer el que
vulgui, només faltaria. Però malgrat tot això, ho dic perquè
vostè clar, ara no ho ha mencionat, diu que hi va haver un 90%
d’incompareixences i això no és així. 

Les compareixences, malgrat tot això, han anat bastant bé.
En concret per..., ja li he dit el nou accés de l’Aeroport
d’Eivissa. Pel que fa a Eivissa-Sant Antoni, en el terme
municipal d’Eivissa vàrem 5, un 62% i no varen comparèixer 3,
un 37%. En el terme municipal de Santa Eulàlia en varen
comparèixer i firmar 12, un 75% i no varen comparèixer 4, un
25%. I en el terme municipal de Sant Antoni en varen
comparèixer 122, un 57% i no varen comparèixer 91, un 42%.
I al desdoblament de la ronda, encara que ja estigui
pràcticament acabada la carretera, del terme municipal d’Eivissa
varen comparèixer 55, un 66%, no en varen comparèixer 28, un
33%. I en el terme municipal de Santa Eulàlia, els 3 que hi havia
varen comparèixer, per tant, un 100%.

Per tant, malgrat tot el que s’ha muntat..., jo entenc que els
partits d’esquerra d’Eivissa no estiguin d’acord en els
carreteres, ho entenc, és legítim i només faltaria. Però realment
no estar d’acord amb les carreteres no crec que pugui dur a què
s’obligui a gent particular, afectada per una expropiació, que no
firmi unes actes. Jo crec que no estar d’acord amb el procés
d’expropiació perquè no s’està d’acord amb les carreteres és un
error, és un error de partida i s’involucra a gent, gent que per
ventura els aniria millor tenir aquests doblers i no tenir aquest
embull jurídic amb l’administració, sobretot perquè estam
pagant correctament i perquè el pagament s’accepten perquè són
els preus del mercat i estan ben valorats i per això sempre

volíem pagar com pertocava a totes les illes i les valoracions
que s’han fet a totes les illes són a preu de mercat i per això no
hem tengut cap problema. Només allà on hi ha hagut aquesta
contaminació, aquestes amenaces i fer por a la gent, però
realment tampoc ha estat un desastre, com vostès han volgut dir
en els mitjans. Jo crec que el nombre de propietaris que han
signat és bastant correcte, és una xifra que està bé. I ja dic,
lamentar l’altre posicionament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. President. Bé, començaré pel darrer que ha dit
la Sra. Consellera. Quan s’insta els propietaris a no firmar actes
s’està cometent un error, quan el procediment que es segueix en
l’expropiació de terrenys no és el que marca la llei, qui està
cometent un error i qui s’equivoca no és el propietari que no
firma, qui està cometent un error i s’equivoca és l’administració
que executa un expedient d’expropiació indegudament. Posem
cada cosa en el seu lloc, no li donem la volta a la truita que és
molt fàcil de vegades, però no sempre surt bé.

Diu a més que “s’enganya a la gent” per part de la
plataforma, dels partits que estan en contra d’aquestes
carreteres, d’aquests projectes, que s’enganya a la gent. Jo li
preguntaria qui enganya la gent? Les plataformes que diuen que
això no és correcte, que això no es fa bé i els partits que estan en
contra d’aquests projectes, o la mateixa administració quan els
propis propietaris ni tan sols saben què se’ls expropiarà? Quan
els propis propietaris no han pogut majoritàriament veure quin
és el projecte definitiu que s’ha d’executar. Quan els propis
propietaris no saben quin tros de les seves finques s’ha
d’expropiar per executar el projecte que desconeixen? Quin està
enganyant a qui? O fins i tot quan els tècnics es presenten a la
seva finca, complint la normativa per aixecar acta prèvia
d’ocupació, de vegades amb alguns plànols, quan es presenten
amb aquesta documentació no coincideix en molts de casos amb
els darrers plànols que se’ls ha mostrat a aquests propietaris. Li
torn preguntar, qui enganya a qui Sra. Consellera?

Vostè diu que jo li he dit que no volia entrar a fons amb el
tema de la incompareixença del regidor, del batle de
l’Ajuntament d’Eivissa que vostè critica. Però bé, ja que vostè
ho ha fet, jo també li comentaré alguna cosa. En el moment en
què vostè diu que podria emprendre accions contra l’ajuntament
per no haver complit la normativa, jo només li diré una cosa la
mateixa normativa que li dóna a vostè dret a emprendre accions
contra aquest regidor, o contra aquest ajuntament per
incompareixença és la mateixa que l’obliga a vostè a aixecar
aquesta acta d’ocupació prèvia en els terrenys del propietari i no
a l’ajuntament. M’agradaria saber per què aquesta llei és bona
per intentar acusar un ajuntament d’incompliment de la
normativa, però quan aquesta normativa la s’han d’aplicar a
vostès resulta que no és aplicable, ho fan perquè a vostès els va
bé i perquè quasi han vist la llum. 



654 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 33 / 23 de novembre del 2005 

 

Sra. Consellera, això no, la normativa que és exigible per a
unes coses, també ho és per a les altres i no me pot dir que no
tenen l’obligació de fer les coses d’una manera que marca la
Llei d’expropiacions, concretament l’article 52, que en el seu
punt 3 diu: “en el día y hora anunciados se constituirán, en la
finca que se trate de ocupar, el representante de la
administración, acompañado de un perito y del alcalde, o
concejal en que delegue. Y reunidos con los propietarios y
demás interesados que concurran levantarán una acta.” Crec
que és clar.

I allò que me deia d’un cas concret que no es va presentar a
l’Ajuntament d’Eivissa, però hi havia un regidor que estava a la
plataforma. Em tornaré a remetre a la llei.  La llei diu:
“...alcalde, o concejal en que delegue”. Si aquell regidor no era
el que expressament havia estat delegat per al batle, que fos
aquell i 5 més, no servien per res perquè ha de ser regidor
expressament delegat per part del batle. Per tant, tornam a la
normativa que de vegades val i de vegades no val i quan a
vostès els interessa s’aplica i quan a vostès no els interessa no
existeix. I les coses no es fan així. 

Per acabar perquè tampoc tenc intenció d’estendre-me molt
més. Ha tornat a fer referència a com n’és de reprovable aquell
joc que s’inventaren a la plataforma amb una concentració de
tirar boles a uns pots amb les fotos de càrrecs públics, entre elles
vostè, és veritat. Jo només li diré una cosa, això no és per fer
por, allò que fa por és veure algun càrrec, que ara s’escandalitza
i que ara critica perquè s’ha vist a una foto d’un pot, que alguna
altra vegada com li he dit, no només instigava a aquests que
duien els garrots, sinó que a més a més per celebrar la victòria
de l’ensurt que sí realment havien donat a algun conseller en
aquell moment, no les tenia totes, els convidava al bar per
celebrar això. Això tal vegada sí els fa gràcia a vostès, però a
aquest mateix conseller que ara protesta llavors li pareixia tot
molt graciós. Així que s’apliqui el conte perquè sigui també
graciós ara i no s’enfadi tant i assumeixi, com vostè ha dit, allò
que no ens agrada però que entra dins el càrrec. I això és una
broma al costat del que li va passar a algun conseller del pacte.
Li ho puc assegurar Sra. Consellera.

Però en qualsevol cas i per acabar, només dir-li això, l’únic
que li deman i li desig, en benefici de tots, d’uns i dels altres i
sobretot dels propietaris afectats de terrenys que han de ser
expropiats, ja que s’ha de fer, que siguin escrupolosos amb el
compliment de la normativa. I repetesc, no en serveix que em
digui que no estan obligats. Si hi ha una Llei d’expropiacions
que els obliga a seguir un procediment i aquest és el que han de
seguir. Que resulta que els dóna més feina, també entra dins
això. De vegades les coses podrien ser molt més fàcils, fent-les
al marge de la llei i això és veritat que hi ha molta gent que ho
fa, però jo crec que l’administració no ha d’actuar al marge de
la llei, sinó que ha de ser escrupolosa en el compliment de la
llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de contrarèplica té la paraula la
Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i
González):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, jo li he de dir que quan les coses no se diuen amb
veracitat, si hi va haver plànols diferents o no durant un
període..., varen treure dos projectes diferents d’Eivissa a Sant
Antoni, el varen canviar, varen fer dues informacions públiques.
Vàrem intentar consensuar, però la realitat és que no els
interessa consensuar, aquesta és la realitat i un ho prova amb
aquest projecte, vàrem veure la recepta. Quan s’intenta
consensuar un projecte, se canvia, se fa una altra informació
pública, se canvien els passos a nivell per rotondes..., tanmateix
la finalitat real és que no se facin. Aquesta és la sensació que he
tengut sempre a totes les infraestructures que estam duent a
terme.

Per tant, si en un moment donat hi va haver plànols diferents
era per aquest motiu, però el plànol definitiu és el que surt a
informació pública i després surt la citació i surten edificacions
o no, els metres quadrats a edificar, si és urbà, si és rústic, surt
perfectament. I per això després se fan unes actes prèvies amb
els propietaris i per això després se fan unes actes d’ocupació i
se fan les coses en regla, està claríssim i tothom sap
perfectament el que li afecta o no. Després per això se reserva
una part final de l’obra perquè per ventura no s’ha hagut
d’ocupar al final tot. No se paga tot al 100%, se reserva un final,
precisament per fer la compensació definitiva. Així se fa ara i
durant tota la vida. És que clar, que el cap d’expropiacions està
a expropiacions i mai ha anat casa per casa, mai, ni ho fa cap
comunitat autònoma, ni ho fa cap ajuntament, ni ho fa el
Ministeri de Foment, ni el Ministeri de Medi Ambient, ni
qualsevol altre. 

Ens ho han demanat a Eivissa i ho feim? Sí, però ja he dit
que la llei no ens obliga perquè si fos així s’hauria de fer per a
tothom i li he de dir que els nous processos d’expropiació que
haguem de fer i que ens ho demanin no ho farem, no només jo,
cap conseller ho farà. Aquesta és la realitat, sempre s’ha fet amb
els ajuntaments, amb els representants dels ajuntaments, els
veïnats i mai hi ha hagut cap problema i se compleix
estrictament la legalitat perquè tot Espanya estaria en una
ilAlegalitat permanent. Per tant, deixi de dir que estam
incomplint la llei perquè això no és vera. Però és igual, ens ho
vàrem demanar i vàrem dir ho farem, ho hem complit, hem anat
casa per casa a aixecar les seves actes prèvies d’ocupació.

Dir-li que jo no m’enfad..., tampoc es fàcil (...). El que passa
és que fa gràcia que sempre els defensors dels drets individuals
se dediquin a mostrar aquest exemple. Però bé, no m’enfad i no
sé si hi ha hagut altres moments a l’illa d’Eivissa, en el consell,
ho desconec o no me’n record si hi ha hagut altres situacions.
Però realment volia dir que fa gràcia aquesta situació. 

Respecte a l’Ajuntament de Vila. Simplement dir-li que
efectivament el regidor que hi havia, com que no estava delegat,
no se varen aixecar les actes prèvies. Ens varen cridar els
funcionaris a veure què feien, vàrem consultar els serveis
jurídics, varen dir no se poden aixecar les actes prèvies. Vàrem
molestar tots aquells propietaris i els vàrem dir: “lo
lamentamos, os volveremos a llamar”. Vàrem fer uns informes
jurídics (...) a la conselleria, les actuacions que se podrien
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emprendre contra l’ajuntament i un altre per tornar citar què
passava si no tornava a l’ajuntament i vàrem tornar les actes a
la gent, advertint que per ventura no compareixeria l’ajuntament
i que se podria procedir legalment. Vàrem perdre temps, doblers
i molestar la gent innecessàriament. 

L’únic que he dit és que era surrealista, perquè la llei és una
llei molt antiga, pre-constitucional figura que hi ha d’haver un
representant municipal perquè antigament eren els representants
que hi havia, no hi havia democràcia, etcètera i està contemplat
que hi siguin, però no han de firmar ni fer res, simplement hi
són, estiguin o no d’acord. Li he posat l’exemple de
l’Ajuntament de Campanet, un ajuntament totalment contrari a
la infraestructura que estam fent en aquests moments d’Inca a
Sa Pobla i que en canvi va complir perfectament en la legalitat
i ens va cedir les dependències municipals. Jo he dit que era
surrealista que hi hagués un regidor com a plataforma, que la
gent ho ves i que era un espectacle. Aquesta és la meva opinió.

Li repetesc, una cosa és estar en contra dels projectes
d’infraestructures viàries, nosaltres la veritat és que estam
orgullosos de què Eivissa adquireixi el grau de seguretat i el
grau de necessitat perquè si una illa és del tercer món en
infraestructures viàries, si una illa està encapçalant els morts a
les seves carreteres és l’illa d’Eivissa. Aquesta és la realitat i ho
podem comparar amb la carretera d’Eivissa a Sant Josep, des de
què està feta o des de què no està feta i una illa que necessita
millores viàries, una illa allà on no se pot circular és l’illa
d’Eivissa. Nosaltres ens sentim orgullosos dels projectes que
hem fet, Eivissa-Sant Josep, el desdoblament de la ronda i hem
de començar el nou accés i Eivissa-Sant Antoni. Però ja dic, una
cosa és no estar d’acord, ho respectam i només faltaria i una
altra cosa és intentar, des del nostre punt de vista, treure profit
d’uns propietaris que efectivament se troben en un procés
d’expropiació per part de l’administració, allà on per la nostra
part intentam la màxima informació i ajudar-los en tot. Però jo
crec que s’ha volgut treure profit precisament perquè interessa.
Però bé, jo crec que el temps posarà a cadascú en el seu lloc i
seran vostès que hauran de respondre davant d’aquests
propietaris i que amb el representant legal de la plataforma ha
fet que no firmessin i que estan, repetesc, només faltaria, en el
seu dret de fer el que vulguin i que nosaltres continuarem oberts
a aclarir totes les actes que haguem de fer.

Molt bé. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

Abans de debatre el segon punt de l’ordre del dia, volem
agrair a la consellera d’Obres Públiques que hagi vingut a la
comissió avui i també agrair en els seus acompanyants que
hagin estat aquí.

Gràcies.

II. Proposició no de llei RGE núm. 7807/05, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, PSM-Entesa
Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
ampliació del Port Esportiu de s'Estanyol.

Passam a continuació al segon punt i darrer punt de l’ordre
del dia d’avui, relativa a la proposició no de llei RGE núm.
7807/05, presentada conjuntament pels grups parlamentaris
Socialista, PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a l’ampliació del port esportiu de S’Estanyol.
Per a la seva defensa per part del grups parlamentaris, tenen un
temps de 10 minuts i s’ho repartiran en 3 minuts per hom. 

Molt bé, té la paraula la Sra. Rosselló. 3 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. President. Com que efectivament tenim poc
temps i per no repetir arguments, aquesta proposició no de llei
va en una línia molt clara. I és que el projecte d’ampliació del
port esportiu del Club Nàutic de S’Estanyol de Llucmajor, el
projecte que se va presentar l’any 94 i que a més va ser anulAlat
pel Tribunal Superior de Justícia, s’ha tornat posar en marxa,
bàsicament per solucionar un procediment que és l’avaluació
d’impacte ambiental.

Nosaltres creim que aquest projecte és un projecte que
suposa un creixement desmesurat, amb una gran infraestructura
i vulnera tot un seguit de directives i que jo no entraré a
concretar, ho faran els meus companys. Ara bé, sí vull aprofitar
avui per dir que hi ha una resposta de la Unió Europea,
concretament del Sr. Dimas de la comissió, en data de 16 de
novembre del 2005, allà on una petició que vàrem fer a través
de..., jo com a diputada, però un eurodiputat del Grup Verds
d’Europa i que diu ben clar que la comissió no tenia cap notícia
de què hi hagués una consulta pública sobre aquest projecte. Per
tant i per aquest sentit, ha requerit el document al Govern de les
Illes Balears. I en aquest sentit per tant, clarament ja hi ha un
incompliment clar perquè quan s’afecta una zona LIC, que està
coberta per la Xarxa Natura 2000 i directiva 92/43 de la
Comunitat Econòmica Europea, s’ha de dir a la comissió i no
s’havia dit. 

I en segon lloc perquè també des de la resposta d’Europa se
diu que com que hi ha un Projecte Life que precisament té com
a objectiu la protecció de la posidònia i ja que aquest projecte
d’ampliació de S’Estanyol afecta de manera directe perquè
destrueix una part de la posidònia que “suposadament” s’ha de
protegir. I se demana que el Govern actuï per tal d’evitar-ho, en
cas contrari se li pot posar una sanció i rompre l’acord del
Projecte Life i per tant, demanar els doblers que ha posat la
Unió Europea.

Jo dic això perquè crec que confirma tot un seguit
d’arguments que en aquesta proposició no de llei i no tant altres
arguments que nosaltres ja deim. Aquest projecte té deficiències
i a més vulnera moltes normatives i per això creim que s’hauria
de retirar i amb això demanam que se denegui aquest projecte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Té la paraula per...

(Remor de veus)

Molt bé. 
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Per part del PSM té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquest és projecte del
qual n’hi ha que fa molts d’anys que hi lluitam perquè no es
faci, en contra d’altres que sí voldrien que se fes, crec que deu
fer 14 o 15 anys que en parlam. A part de tots els problemes
ambientals i territorials que des del PSM i des dels altres grups
que presenten aquesta proposició no de llei sempre hem
defensat, hi ha tot un seguit d’impediments legals que ja vàrem
exposar en el moment de fer alAlegacions en el projecte quan
estava a exposició pública i sobre els quals veim que tenim la
raó perquè tan la Conselleria d’Obres Públiques, com la
Conselleria de Medi Ambient, tot i que encara no han dit la
darrera paraula que és quan se dóna, s’autoritza, o se denega
l’ampliació, ja han manifestat que és inviable. Fins i tot el batle
de Llucmajor, persona molt estimada per mi, però que en aquest
tema i en altres, pensam contràriament, ja ha dit que estava a
favor del Govern. Per tant, que no se faria aquesta ampliació.

Per tant, durant molt de temps tan el Partit Popular, com els
càrrecs públics del Partit Popular s’havien manifestat a favor de
l’ampliació. Ara hi ha càrrecs públics que la consideren inviable
i en aquest moment, en vista que tots els grups que no són el
Partit Popular dins aquesta sala, n’hi ha un que no hi és,
demanam la retirada d’aquest projecte, que la conselleria
denegui aquest projecte. Ens agradarà veure quina és la postura
del Partit Popular. Els demanam, amb tot el coratge del món,
que donin suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Partit Socialista té la
paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo no voldria reiterar els
arguments que ja hem exposat una i una altra vegada en relació
a la inconveniència d’aquest tema, la inconveniència de què el
Govern aprovi aquesta ampliació i procedeixi per tant, a
l’adjudicació de la concessió. 

Les vulneracions legals són evidents, són flagrants, per a mi
la més flagrant de totes és que envaeix, l’ampliació del port, una
zona que és Àrea Natural d’Especial Interès, quan la Llei
d’Espais Naturals determina clarament la impossibilitat de què
això se produeixi, fins i tot la llei impossibilita que hi hagi un
confrontament entre una instalAlació d’un port i el propi ANEI.
En aquest cas no és que hi hagi confrontament, hi ha una clara
invasió. Per tant, a partir d’aquí i a partir de moltes altres
determinacions també de caràcter mediambiental, a les que s’hi
han referit les dues diputades que m’han precedit en l’ús de la
paraula. O altres elements, com l’afectació a una instalAlació
pública que queda absorbida, sense que s’hagin fet els
mecanismes de desafecció, etcètera. Crec que està clar que no
té cap viabilitat aquesta ampliació, les vulneracions legals, com
dic, són flagrants. Les conseqüències socials són molt negatives
i les conseqüències mediambientals també són absolutament
inassumibles.

Jo crec que el Govern ja se n’ha donat compte de tot això i
la veritat és que nosaltres ens volem felicitar de què
efectivament hi hagi un canvi de voluntat per part del Govern i
esper que així sigui també per part del grup parlamentari
majoritari en aquesta cambra i s’arribi a una conclusió adequada
perquè efectivament, aquesta macroampliació tan negativa per
a les nostres illes, per a l’illa de Mallorca i per al litoral de
Llucmajor en concret, no se dugui endavant.

Per tant, voldríem esperar la nostra satisfacció esperançada
de què això tengui lloc i que per tant, aquesta macroampliació
no se vegi i que tots consideram que això és un triomf de tots,
de la societat civil, dels polítics, de la democràcia, un triomf per
a la preservació del nostre país.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per fixar posició té la paraula per part
del Grup Parlamentari Popular el Sr. Font. 

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. Corria l’any 1994
quan el Club Nàutic de S’Estanyol de Llucmajor va solAlicitar
l’ampliació del port esportiu de s’Estanyol. El 18 de maig de
l’any 1995 el Consell de Govern del Govern de les Illes Balears
va acordar atorgar la concessió d’ampliació del port de
s’Estanyol. Aleshores cap partit polític es va manifestar en
contra, no se va presentar cap alAlegació, ni tampoc se va
recórrer mitjançant un contenciós administratiu. No obstant
això, una vegada el Govern de l’Estat va donar el vist i plau,
aquell acord del Consell de Govern sí que se va recórrer als
tribunals.

El 9 d’abril del 2002, 7 anys després de la concessió, el
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va declarar
disconforme amb l’ordenament jurídic l’acord, mitjançant el
qual el Consell de Govern havia concedit a favor del club nàutic
de S’Estanyol l’ampliació del port. La deficiència que feia
observar la sentència 348, de 9 d’abril de l’any 2002, del
Tribunal Superior, era la falta d’un estudi d’avaluació d’impacte
ambiental i un altre estudi de la influència sobre la costa del
projecte d’ampliació. Això repetesc, succeïa el 9 d’abril de l’any
2002.

El Govern del pacte de progrés decideix, 7 mesos després,
concretament dia 15 de novembre de l’any 2002, aprovar una
moratòria de 3 anys, per atorgar concessions per construir i
explotar ports esportius i instalAlacions nàutiques a tot el territori
balear. 

El passat 21 de juny del 2005, el Parlament de les Illes
Balears va promulgar la Llei de Ports, la Llei 10/2005. Aquesta
llei acabava amb la moratòria del pacte de progrés, 5 mesos
abans que la moratòria vencés els 3 anys de vigència. Era per
tant, la primera oportunitat que el promotor de l’ampliació del
port, del Club Nàutic de s’Estanyol, tenia per tornar activar
l’expedient administratiu, un expedient aturat, primer per estar
subjugat fins l’any 2002. Segon, per una sentència judicial que
declarava que li faltaven dos informes tècnics. I en tercer lloc,
per una moratòria de 3 anys.
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El passat 5 d’agost se reactiva l’expedient mitjançant escrit
del club nàutic al Govern balear i ho fa presentat els dos
informes tècnics que li faltaven, segons la sentència judicial
esmentada. Per tant, se reactiva el procediment, un pic resoltes
les deficiències detectades pel Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, a la sentència 348, ja alAludida. Per tant, el
Govern s’ha vist obligat, repetesc, s’ha vist obligat a continuar
l’expedient administratiu amb l’objecte d’atorgar-li, o no, la
concessió per a l’ampliació del port de S’Estanyol.

Ahir vèiem als diaris com la Conselleria d’Obres Públiques
s’havia pronunciat al respecte. Obres Públiques qüestiona la
viabilitat del projecte, ja que el projecte incideix molt
negativament en aspectes mediambientals de gran importància.
Fa unes setmanes l’informe del Consell Insular de Mallorca
rebutjava el projecte perquè, en la seva opinió, l’actual
ampliació del port vulnerava la Llei d’espais naturals i el Pla
territorial de Mallorca. Ahir el comitè de xarxa Natura 2000 va
dictaminar que el projecte afectava de manera considerable el
LIC.

De totes maneres qui té la darrera paraula, és a dir, l’òrgan
on resideixen les competències per dictaminar si un projecte és
viable o no mediambientalment és la Comissió Balear de Medi
Ambient, que encara no ha emès el seu dictamen; sembla ser
que ho farà la setmana que ve. Per això Obres Públiques li envià
la setmana passada el projecte, l’estudi d’avaluació d’impacte
ambiental, les alAlegacions que han anat arribant durant el
període d’informació pública i els informes institucionals de
caràcter preceptiu, tant els del Consell Insular de Mallorca com
els de l’Ajuntament de Llucmajor. Sembla, però, que els
pròxims informes aniran en aquest sentit, en el mateix sentit que
han anat els informes a què ja he alAludit anteriorment, és a dir,
en el de rebutjar l’ampliació de S’Estanyol.

Amb tot el respecte que al Grup Parlamentari Popular ens
mereixen els dictàmens de la Comissió Balear de Medi Ambient
i sense cap ànim d’influir, pressionar o coaccionar la decisió que
pugui prendre la Comissió Balear de Medi Ambient la setmana
que ve, una decisió que en última instància és tècnica i no
política, repetesc, és tècnica i no política, el Grup Parlamentari
Popular votarà a favor d’aquesta proposta; amb tot el respecte
cap a la Comissió Balear de Medi Ambient -repetesc- i amb
totes les reserves que mereixen a aquest diputat els termes en
què està redactat l’acord d’aquesta proposició hi votarem a
favor.

Sí que ens agradaria substituir l’acord, els termes de l’acord,
per un altre que aproximadament, més o manco, seria el
següent: “El Parlament de les Illes Balears recomana al Govern
de les Illes Balears prendre una decisió segons els criteris de
l’informe que finalment emeti la Comissió Balear de Medi
Ambient”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Per contradiccions...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sra. Presidenta, li demanaríem una mica de temps per
proposar un altre..., un altre acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, 5 minuts, molt bé.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Si vol l’hi llegeix. Li basta que l’hi llegeixi o l’hi mostr?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, miri, 5 minutets, o si en 2 ho tenen aclarit... Molt bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tenen la paraula o..., si la volen. No fa falta? Idò d’acord.
Té la paraula la representant del PSM, Sra. Mascaró.

(Conversa inaudible)

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

..i per llucmajorera. Pel (...) i pels de Llucmajor.

En aquest moment no som representant del PSM, Sra.
Presidenta, sinó de tots els tres grups que l’hem presentada i, en
certa manera, també una mica del Partit Popular, perquè el
portaveu m’ha dit que hi estava d’acord. Una mica, jo també no
vull ser gaire... No fos cosa, sí senyor.

Bé, l’acord en el qual pareix que tots estam d’acord és: 

“El Parlament de les Illes Balears rebutja el macroprojecte
d’ampliació del club nàutic de S’Estanyol perquè contravé la
legislació vigent.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a recollir
en la tramitació i resolució de l’expedient aquest rebuig, i a
mantenir la més escrupolosa vigilància i consideració de les
negatives conseqüències ambientals que se’n deriven”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passam a votació. Entenem que és per unanimitat.

Molt bé, així queda aprovada la proposició no de llei
7807/05, relativa a l’ampliació del port del port esportiu de
S’Estanyol. I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca
la sessió.

Bona nit.
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