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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, el primer punt de l’ordre del dia
consisteix en el debat de les preguntes amb sol Alicitud de
resposta oral davant ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 3112/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de les ajudes destinades als cultius de
fruits secs que es troben pendents.

La primera pregunta RGE núm. 3112/03, relativa a pagament
de les ajudes destinades als cultius de fruits secs que es troben
pendents que formula l’Hble. Diputat Sr. Josep Mayans i Serra
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. La pregunta és per a la consellera
d’Agricultura. Quines són les previsions de la seva conselleria
en relació a fer efectiu el pagament de les ajudes destinades als
cultius de fruits secs que es troben pendents? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Idò miri, el Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació té previst el pagament de l’ajuda de 120,75
euros per hectàrea als productors de fruits secs que han acabat
el pla de millora i deixa que les comunitats autònomes puguin
pagar una quantitat igual. Per poder fer aquest pagament es
necessita l’autorització de la Unió Europea i es tracta d’una
ajuda d’Estat. Per tal d’aconseguir aquesta autorització es va
dur a dos consells de ministres i Dinamarca va votar en contra
i no es va poder aprovar.

Per solucionar el problema el ministeri va decidir dur la
proposta en el comitè de gestió de prima única, passant després
a la comissió. Com aquí basta la majoria no hi haurà problema
per aprovar aquesta ajuda. Per tal d’agilitar el pagament del
ministeri es va publicar dissabte una ordre, dia 15, condicionant
el pagament a la decisió positiva de la Comissió Europea. La
Conselleria d’Agricultura i Pesca té previst per fer el pagament
d’aquesta quantitat màxima autoritzada, o sigui el 120,75 euros
per hectàrea, cosa que suposarà un total de 2.342.000 euros per
part de la comunitat i aquesta mateixa quantitat per part del
ministeri. Per pagar aquesta quantitat en breu es publicarà una
ordre de la conselleria per donar suport legal a la subvenció i el
termini per demanar la subvenció acaba el proper dia 3 de
desembre i es farà tot el possible perquè s’abonin aquestes
quantitats abans d’acabar l’any.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vol intervenir?

I.2) Pregunta RGE núm. 3113/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a iniciatives en matèria de formació del sector pesquer.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 3113/03, ajornada a
la sessió anterior, relativa a iniciatives en matèria de formació
del sector pesquer que formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver
i Mut del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. A la seva compareixença la consellera
d’Agricultura i Pesca va mostrar la seva preocupació per la
formació dels joves agricultors. I nosaltres des del Partit
Popular avui li demanam, ens agradaria saber a veure què pensa
el Govern del sector de la pesca i a veure quines iniciatives
pensa dur a terme, si en pensa dur algunes, en referència a la
formació del sector de la pesca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Miri, la conselleria en aquests
moments i per primera vegada ha inclòs una partida
pressupostària per dur a terme els cursos de Formació
Professional d’adults per patró local de pesca i patró costaner
polivalent. Fins ara s’havien impartit utilitzant el Fons Social
Europeu, en un conveni amb la Conselleria de Treball i
Formació, però va originar moltes dificultats de gestió, sobretot
en relació al lloc on es podien impartir i els mesos en què es
podien realitzar. Per això els cursos s’impartiran el més prop a
la demanda en horari i compatible amb la feina i en temporada
baixa d’activitat pesquera, com és la tardor o l’hivern.

Li puc avançar que en aquests moments ja es fan uns
cursos a Eivissa, hi ha dos cursos de formació bàsica i un de
prevenció de riscs laborals. Tot això per a pescadors
professionals i en actiu. Això s’està fent ja a Eivissa, però
també tenim prevists a Formentera 3 cursos, un de patró
costaner polivalent a mòduls comuns, un de patró local de
pesca de mòduls comuns i un altre de patró local de pesca
pont. El primer curs és de 110 hores, el segon de 60 i el tercer de
100. A Eivissa hi torna haver 3 cursos programats, que també
són el mateix, patró local de pesca mòdul pont, patró local de
pesca mòdul màquines i patró de pesca mòdul comuns. Són de
90, 60 i 100 hores cada un. A Menorca també n’hi ha 3 més amb
les mateixes modalitats, de 100 hores, 190 hores i 300 hores. I a
Mallorca també tenim tres cursos també de les tres modalitats
amb una durada de 300, 190 i 110 hores. Això és un programa
que està fet, però això no vol dir que no es pugui ampliar si hi
ha més demanda. 

Per tant, això és allò que en principi té la...
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir?

I.3) Pregunta RGE núm. 3109/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a plans d'excelAlència.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 3109/03, ajornada
també de la sessió anterior, relativa a plans d’excelAlència que
formula l’Hble. Sra. Patricia Abascal i Jiménez del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Mi
pregunta va relacionada con las declaraciones efectuadas por
el Sr. Germán Porras, secretario general de Turismo, relativas a
la reforma radical de las zonas turísticas que necesitan ser
modernizadas. Por lo que tenemos mucho interés en conocer
qué planes de excelencia, o similares, piensa financiar el Govern
de les Illes Balears en al año 2004.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
relació als plans d’excelAlència, aquells que el ministeri decideixi
i aprovi el seu finançament i com vostè coneix perfectament és
a 3 bandes, entre l’ajuntament implicat, el Govern de l’Estat i el
Govern de les Illes Balears.

Quant a plans similars estam oberts en aquests moments a
l’estudi, així ho vaig explicar en el moment de l’explicació dels
pressuposts, a poder anar pensant en nous plans que suposin
la millora de les zones turístiques. En aquests moments encara
no tenim cap concreció feta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Según
declaraciones del Sr. Porras se va a llevar a cabo en Baleares un
proyecto que es mucho más que un Plan de excelencia, la
puesta en marcha de este innovador proyecto será en el 2004.
Y afirmó que en los presupuestos generales del Estado se
contempla la partida necesaria para llevarlo a cabo. Si usted
revisa los presupuestos del Estado, podrá observar que el
incremento con respecto al año 2003, relativo a esta partida plan
integral de calidad en turismo, es de 904,59 euros, es decir
150.511 pesetas. Si este es el dinero que se utilizará para llevar
a cabo este proyecto piloto que permitirá a los destinos
turísticos de Baleares su reconversión y su modernización poco
se podrá reconvertir y modernizar. La ejecución de planes de
excelencia que permiten a los ayuntamientos, contando con la
participación del Gobierno central y del Govern, llevar a cabo la
remodelación de zonas turísticas consolidadas se iniciaron con
el Gobierno socialista en Madrid. En esta comunidad se han
llevado a cabo varios planes con muy buenos resultados. 

El Ayuntamiento de Ibiza, como Ciudad Patrimonio, solicitó
un Plan de excelencia. En la Feria de Londres el Sr. Porras
confirmó al alcalde que ellos apoyaban este plan, siempre que
una Ciudad Patrimonio lo ha solicitado se lo han concedido
hasta hoy, que ustedes han decidido no apoyarlo y la única
razón que se nos ocurre es que el ayuntamiento tiene un
Gobierno de distinto color político al de ustedes. Han sido
capaces de rechazar el Plan de excelencia, solamente porque el
gobierno es del pacte, aún sabiendo lo importante que es poder
llevar a cabo la remodelación de dalt Vila i la promoción como
turismo cultural. Pero eso a ustedes no les interesa, sólo les
preocupa devolver favores. Si esto es un ejemplo de gobierno
para todos y de cooperación institucional lo tenemos claro,
sólo hay cooperación y gobierno para los que le han votado.
En este caso no han sido capaces ni de escuchar lo que
proponían desde Madrid, incluido el Sr. Rato. Solamente les
preocupan sus propios intereses, cada día se ve más claro cual
es su política.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri,
vostè s’ha centrat molt en primer lloc en el tema d’aquest Pla de
reconversió, que en aquests moment és veritat que estam
parlant i estam intentant sensibilitzar l’Administració general de
l’Estat de la necessitat de posar en marxa plans que vagin un
poc més enllà d’allò que eren els plans d’excel Alència, en
aquests moments nosaltres encara no podem oferir cap
informació. Insistesc que estam en aquesta negociació i que
estam convençuts que més endavant podrem donar una
informació més complida d’aquest tema.

I després vostè em parla dels temes dels plans
d’excelAlència. Jo crec que vostè s’anticipa, s’avança a
qüestions que desconeix i que ignora completament. Miri, els
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plans d’excelAlència no els adjudica el Govern de les Illes
Balears, els adjudica la Secretaria d’Estat de Turisme, a través
d’una comissió de la que en formen part de manera rotatòria els
distints membres de les comunitats autònomes. Hi ha la
casualitat aquest any que precisament nosaltres no estam dins
aquesta comissió. Però miri en el mateix sentit jo li podria dir
que per exemple vostès quan estaven en el Govern de les Illes
Balears varen discriminar municipis de color del Partit Popular
que varen presentar plans d’excelAlència i que no els varen
atendre. 

Miri, nosaltres defensarem tots i cada un dels plans
d’excelAlència que s’han presentat a Madrid, entre ells aquest
que comenta vostè de les Ciutats Patrimoni com és Dalt Vila i el
defensarem, com també defensarem els que han presentat a l’illa
de Menorca, com també defensarem els altres pels quals vostè
veig que no se’n preocupa gens que també s’han presentat de
l’illa d’Eivissa i també els que s’han presentat a l’illa de
Mallorca. Vostè només m’ha parlat de Dalt Vila, però no m’ha
parlat de Sant Antoni, ni de Sant Josep, per què Sra. Diputada?
Per què no es preocupa de Sant Antoni i Sant Josep? Hi ha
alguna explicació lògica que vostè només es preocupi de Dalt
Vila?

M’imagin que no hem de fer política en aquest temes, tots
hem d’intentar ajudar a tots els plans d’excelAlència que hi hagi
en aquests moments i jo crec que vostè es retracta quan només
parla d’un ajuntament, sense que hi hagi cap decisió presa i no
parli d’altres ajuntaments...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 3108/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Celestí  Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a estratègia de baixada de preus.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 3108/03, ajornada en
la sessió anterior i és relativa a estratègia de baixada de preus
que formula l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar i Mateu del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El fort augment de competència dins la Mediterrània i el mateix
creixement del sector immobiliari a les Illes Balears,
especialment a Mallorca i Eivissa, han creat una situació
d’elevada competència en el segment d’allotjament de sol i
platja. Però al marge d’aquesta situació general hem vist que,
des del dia que es va constituir aquest nou Govern, els
majoristes de viatges han estat pressionant constantment
perquè es baixin els preus. De fet cada reunió o cada conclave
que hi ha de majoristes de viatges turístics sempre acaba
exactament igual, baixant preus i baixant preus. 

Davant aquesta allau de pet icions m’agradaria saber si el
Govern de previst alguna estratègia per tal que les empreses

d’allotjament de les Illes Balears puguin utilitzar fórmules de
competitivitat diferents a la baixa de preus.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri, el
tema de les estratègies comercials de les baixades de preus no
és un tema d’aquesta temporada turística, li puc mostrar
infinitat de retalls de premsa de fa 2, 3, 10, 12 anys, allà on
l’estratègia comercial d’intentar davallar els preus és un fet que
es produeix constantment. 

Davant aquesta situació jo li he de dir que el missatge que
està intentant transmetre el Govern és que aquest no és el camí
adequat, que nosaltres creim que la lluita només a través del
component del preu és una lluita perduda per un destí turístic
com el nostre, que no podrem competir mai amb altres destins
turístics en aquest component i que per tant, la nostra lluita i el
nostre camí ha de ser el de la qualitat i la millora constant del
nostre producte i del nostre destí. Per tant, des d’aquesta
perspectiva nosaltres posarem a l’abast del sector tot allò que
estigui a la nostra disposició, des del punt de vista de les
noves tecnologies, intentar ser presents cada vegada més a
través d’internet i a través d’aquestes vendes on line en allò
que són els consumidors i els clients. Intentar, en la mesura de
les nostres possibilitats, millorar al màxim la nostra promoció
també per arribar al consumidor. 

Però com vostè pot entendre, el tema de l’estratègia
comercial de la baixada dels preus no és un tema ni d’avui, ni
d’ahir ni d’abans d’ahir, és un tema clàssic i recurrent de la
indústria turística.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, sempre hi ha
hagut una lluita del preu i això és propi del mercat, però allò que
no havia passat és allò que està passant en aquest moment i és
que des del dia que vostès arriben al Govern la petició i les
notícies de baixades de preus són les úniques que adornen les
informacions de caire turístic. Per tant, jo crec que això és un
tema greu i que vostè no es pot remetre al passat, vostè té un
problema greu en aquests moments i l’hauríem d’afrontar.

Jo crec que a més tenim alguns elements claus per poder-lo
afrontar de forma immediata. Un d’ells era intentar la millora de
l’entorn, la millora de la qualitat i la diversificació del nostre
producte, però vostès varen voler derogar l’ecotaxa i ens hem
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quedat sense un sistema correcte per a aquests objectius. El
tema de l’associacionisme empresarial a través de noves
fórmules de comercialització, com puguin ser les marques, han
quedat pràcticament dormides, no n’hem tornat saber res. I allò
que són els sistemes telemàtics i la utilització de les noves
tecnologies ens agradaria saber quina ha estat l’evolució de
visitbalears aquests darrers mesos, desitgem que almanco això
vostès no ho hagin espenyat.

En definitiva, jo crec que vostès el problema que tenen és
que no han volgut afrontar el problema i per tant, hem donat
una imatge de debilitat.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec
que qualsevol persona, amb un mínim de sentit comú, allò que
no pot pretendre és que la gent es cregui que el problema que
hi ha ara dels preus és un problema d’aquest Govern, vull dir
que aquí també hi ha hagut 4 anys d’un Govern anterior. I jo
crec que vostè... -sí, ja poden riure-, vostès ens han conduït a
una situació que és l’actual, és veritat, la d’una extrema debilitat
davant la demanda. Efectivament vostès ens han conduït a una
situació allà on efectivament som dèbils des d’aquest punt de
vista, però no dirà que d’això en té la culpa un Govern que fa 4
mesos que està governant. M’imagin que alguna
responsabilitat tendrà el Govern que va estar els 4 anys
anteriors.

I em parla que si nosaltres hem eliminat instruments,
l’ecotaxa per millorar l’entorn. Em pot explicar algun dia Sr.
Alomar, quins doblers de l’ecotaxa vostè va destinar a millorar
l’entorn? I quins va destinar a fer-se autopropaganda,
autopublicitat i a comprar cases abandonades i derruïdes dins
Palma? Em pot explicar quina millora de l’entorn va fer vostè
amb l’ecotaxa? Em pot explicar quants esponjaments va fer?
Quants de passeigs marítims va fer?...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

I.5) Pregunta RGE núm. 3110/03, de l'Hble. Diputat  Sr.
Celestí  Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a generalització del tot inclòs.

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 3110/03, ajornada
també de la sessió anterior, relativa a generalització del tot
inclòs que formula l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar i Mateu
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
És a dir, faré ús d’aquest privilegi que és demanar, no em toca
contestar a mi sinó de demanar i faré ús d’aquest privilegi. 

Hi ha una coincidència entre els majoristes de viatges i la
Federació Hotelera de Mallorca que l’any que ve, és a dir la
temporada d’estiu del 2004, el tot inclòs creixerà més d’un 200%
en aquesta illa. Hi ha majoristes de viatges que diuen que els
clients que vendran a través del tot inclòs són clients no de
baixa qualitat, sinó que són clients de la mateixa qualitat que
puguin ser altres, en canvi hi ha opinions que diuen tot el
contrari. Ens agradaria saber exactament quina és la seva opinió
Sr. Conseller.

També en un moment determinat el seu director general el
Sr. Aloy, 23 d’agost concretament, deia: “que el mercat mana i
que l’empresari s’ha d’adequar a la demanda”. També
m’agradaria saber si vostè està d’acord amb aquest es paraules
del seu director. I també m’agradaria saber si el Govern té
previst algun pla per evitar els conseqüències negatives de
l’extensió generalitzada del tot inclòs.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Som
moltes preguntes, no només una i per tant, no crec que tengui
temps de contestar-les totes. En aquests moments el Govern no
té cap pla específic, ni n’hem trobat cap tampoc elaborat per
l’anterior Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Vostè té el costum de contestar molt breument o no
contestar. O sigui que li sobraria temps per contestar. Jo allò
que sí he vist quan vostè es reuneix, almanco així surt a la
premsa, amb els hotelers diu que la culpa la té l’oferta
complementària. Quan es reuneix amb l’oferta complementària
diu que la sensació de preus alts és simplement això, una
sensació fictícia que no és veritat. És a dir, a mi m’agradaria
saber què els diu quan es reuneix amb els dos sectors a la
vegada. És més, jo crec que seria important que en aquest tema
el Govern i vostè concretament, deixés de fer absentisme polític
i es reunís amb els sindicats, amb els empresaris i també amb els
empresaris de l’oferta complementària, tots junts, per veure com
es pot afrontar aquest problema, que és un problema greu. És
un problema que a més pot anar creant destrucció d’empreses,
pot anar creant destrucció de llocs de feina i vostè ho liquida
amb una contesta d’aquest tipus.

Per tant, li exigiria o li demanaria Sr. Flaquer que fos més
rigorós, no fes més absentisme polític i agafés el bou per les
banyes. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri,
absentisme gens. Jo crec que el problema del tot inclòs no el
resoldre amb una resposta a una pregunta seva. Però sí li puc
dir que de la mateixa manera que li he dit que no he trobat cap
pla elaborat per l’anterior Govern en relació a aquesta
problemàtica, sí li puc dir que durant aquests darrers 3 mesos
ja hem anat fent coses. Hem començat tota una campanya
d’inspecció als establiments que es comercialitzen a través
d’aquesta fórmula, una campanya d’inspecció que allò que
pretén és controlar al màxim que els serveis que es donen sota
aquesta modalitat es donin amb la màxima qualitat, perquè creim
que és l’únic camí que en aquest moment podem seguir per
intentar actuar contra això. Un problema que per altra banda no
és exclusiu, ni específic de les Illes Balears, sinó que en aquests
moments centra l’atenció i preocupa també a altres comunitats
autònomes turístiques, com poden ser Andalusia i Canàries. 

Home i allò que demostra realment arribar a nota, com es sol
dir, és quan vostè em demostra la seva preocupació per l’oferta
complementària. Miri Sr. Alomar, durant els darrers 4 anys
vostè ha deixat de la mà a l’oferta complementària, durant els
darrers 4 anys vostè ha deixat en un absolut abandonament allò
que era una eina i un instrument que li va deixar l’anterior
Govern, el Govern del Partit Popular de l’any 95 a l’any 99 com
era el Pla de modernització de l’oferta complementària. Vostè
durant els darrers 4 anys en la modernització de l’oferta
complementària, que és una cosa absolutament imprescindible
per poder ser competitius, per poder millorar i per poder tenir un
millor futur dins les nostres Illes, vostè no ha fet res, res en
absolut. En modernització de l’oferta complementària hem
caminat 4 anys cap enrera enlloc de 4 anys cap endavant. I
aquesta serà la nostra feina i el nostre compromís, posar
endavant allò que a l’any 99 vàrem deixar preparat i que vostè
ha abandonat d’una manera absoluta aquests darrers 4 anys.
Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 3285/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Valentí  Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a viatge a Taiwan.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 3285/03, relativa a
viatge a Taiwan que formula l’Hble. Diputat Sr. Valentí
Valenciano i López del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sí Sr. President. Bé des de què s’ha fet aquesta pregunta
realment ha passat una cosa important i ha estat l’aixecament de
la fallida de Perlas Majórica, que és una cosa positiva. Però des
de fa aproximadament un mes que el conseller va anar a la Xina,

a l’Orient llunyà i per Manacor corren rumors i és que el
conseller es va desviar a Taiwan.

Per tant, aquesta pregunta tracta de confirmar o desmentir
si això és cert o no, jo personalment crec que si el conseller
hagués anat a Taiwan no tenia perquè amagar-ho a ningú, sinó
que ho hagués pogut fer públic. Per tant, simplement es tracta
de saber exactament, però és ell que ho ha de dir, quina és
aquesta situació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el conseller de Comerç,
Indústria i Energia no ha estat mai a Taiwan.

(Algunes rialles):

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat? No vol intervenir.

I.7) Pregunta RGE núm. 3286/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a xarxa pública d'orientació.

Passam a la setena pregunta que queda ajornada per
malaltia del Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 3288/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Joana Maria Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projecte d'evacuació de les aigües pluvials.

Per tant, passam a la vuitena RGE núm. 3288/03, un poc de
silenci per favor, relativa a projecte d’evacuació de les aigües
pluvials que formula l’Hble. Diputada Sra. Joana Maria Seguí i
Pons del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
La pregunta que presentam en aquest Govern és per saber quan
es remetrà per part de la Conselleria de Medi Ambient del
Govern el projecte d’evacuació de les aigües pluvials de la zona
de l’avinguda Verge del Toro a l’Ajuntament d’Alaior?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):
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Gràcies, Sr. President , senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, el projecte es va presentar dia 11 d’agost, el projecte
que havia decidit fer l’anterior Govern. L’anterior Govern es va
comp rometre el mes de març a presentar tot d’una un projecte
per evacuació de les aigües pluvials de la zona d’Alaior i
després va resultar que aquest projecte no es va encarregar fins
dia 12 de maig, faltaven 13 dies per les eleccions. Després ha
resultat que aquest projecte que es va fer i que era per fer una
bassa i pous absorbents no ha agradat ni als tècnics de la
conselleria, ni al mateix Ajuntament d’Alaior. Per tant, ara hem
decidit podar en marxa un altra tramitació que es va posar en
marxa dia 24 de setembre perquè donar una solució definitiva a
com s’han de treure les aigües d’allà i no mitjançant pous
absorbents. Per cert, es va fer un pou que enlloc de xuclar aigua
el que feia era que en sortia de nova.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

M oltes gràcies, Sr. Conseller. És que per les informacions
que ens han arribat sembla ser que el conseller de Medi
Ambient va dir públicament que el projecte de canalització de
les aigües a la zona de l’avinguda Verge del Toro ja estava
pràcticament acabat o fet, per la part que afecta la conselleria a
la zona de rústic i que en un temps molt breu el remetrien a
l’ajuntament.

Evidentment en allò que afecta la part urbana l’ajuntament
té el projecte fet, el tenen a la conselleria des de fa més d’un
any, però evidentment no el poden implementar tot i que és
urgent degut a què a la zona embassada en èpoques de pluja de
tardor i d’hivern dificulta l’accés a les finques i no el poden
implementar ja que la decisió d’on dur l’aigua a evacuar depèn
precisament d’aquesta conselleria. Un cop sàpiga la solució
definitiva proposada, evidentment l’ajuntament la podrà dur a
terme. Seria important per tant, que s’enllestís el més
ràpidament possible. Evidentment la solució inicial de pous de
filtratge va ser descartada per part del Govern i sembla que
s’han decantat més per dur les aigües al torrent de Cala En
Porter. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, no ens hem descartat per dur-lo al torrent, allò que
hem fet ha estat donar una solució definitiva perquè allò que
havien donat anteriorment era una solució conjuntural. És a dir,
varen sortir dia 12 de maig dient que encarregaven una
assistència tècnica. Nosaltres allò que no farem és fer les coses
que després al final no donen solucions.

Miri, el projecte que va encarregar l’anterior Govern no ha
funcionat. El setembre vàrem encarregar una assistència
tècnica. Em vaig comprometre a Menorca el setembre que el
gener presentaria el projecte, la qual cosa vol dir que en 4
mesos farem bastant més que allò que va fer l’anterior Govern
en 4 anys. I una qüestió important, els pous d’infiltració era una
quimera per arribar a les eleccions i el fet que plantejam és dur
les aigües en el torrent de Cala En Porter perquè hi hagi una
solució definitiva. Però li diré més, l’ajuntament no ha de
menester el Govern per començar, havia de menester el Govern
si anteriorment s’havia de fer un pou d’infiltració, però
l’ajuntament si té els doblers i té el projecte pot començar a fer
la seva part. Però li diré més, el Ministeri de Medi Ambient en
els pressuposts generals de l’Estat per al 2004 contempla pagar
íntegrament a Alaior aquesta obra.

Jo crec que l’efectivitat Sra. Diputada no pot ser més.

Gràcies, Sr. President.

I.9) Pregunta RGE núm. 3300/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aclariment de la indemnització rebuda pels promotors del
camp de polo de Campos.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la novena pregunta RGE núm. 3300/03, relativa a
clarificació de la indemnització rebuda per part dels promotors
del camp de polo de Campos que formula l’Hble. Diputada Sra.
Maria Salom i Coll del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
Sra. Diputada.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Popular volem saber quines actuacions durà a terme el
Govern per tal de clarificar el bullit, l’embull, el desgavell que va
provocar l’anterior Govern en la situació de la indemnització
que varen rebre els promotors del camp de polo de Campos.
Nosaltres creim Sra. Consellera que no es va donar en el seu
moment tota la informació per part de l’anterior Govern. Creim
que hi va haver ocultisme i creim que hi va haver parts i quarts.

A nosaltres ens agradaria saber quines actuacions fa
comptes dur el Govern per aclarir aquest embull.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez i
Barberá):

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sra.
Diputada, efectivamente el pasado 12 de agosto el Gobierno va
a remitir al Parlamento el proyecto de ley de lectura única de
modificación de las Directrices de Ordenación Territorial. Esto
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se hará en cumplimento del compromiso electoral del Partido
Popular, que en marzo del año 2003 hace público este
compromiso y que figura en la página 69 de su programa
electoral, en la página 69. Lo hizo público en marzo. Son
importantes las fechas.

Bien, el 4 de abril posteriormente al este anuncio de
compromiso del Partido Popular de llevar esto en su programa
electoral, el Consell de Govern toma un acuerdo mediante el
cual el Gobierno del pacto de progreso acuerda pagar una
indemnización por responsabilidad patrimonial a los
promotores del proyecto de construcción de un campo de polo
en Campos. La indemnización, como todo el mundo sabe,
asciende a 1.088.000 euros, una cifra importante y que de
manera sorprendente los ciudadanos no tuvieron conocimiento
de la misma hasta el día 12 de agosto del 2003. Ante la presunta
existencia de irregularidades a la hora de tramitar el expediente
de responsabilidad patrimonial, este conseller a ordenado a la
Inspección General de Servicios la práctica de una inspección
de dicho expediente, al amparo de lo que establece el articulo
6.2 del Decreto 91/89 de 5 de octubre por el que se crea la
Inspección General de Servicios de esta comunidad autónoma.
La primera actuación concreta ha sido la de nombrar al
inspector de servicios Sr. Gabriel Rosselló Homar y la práctica
la inspección.

Ahora lo que corresponde es dejar actuar a la Inspección
para que haga la labor con toda la independencia y llegar a
conclusiones que correspondan en función de la cual el
Gobierno tomará las medidas que sean oportunas.

I.10) Pregunta RGE núm. 3302/03, de l'Hble. Diputat Sr.
José Miguel Fernando Mayans i Serra, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a documents d'acord entre els promotors del
camp de polo de Campos i la comunitat autònoma de les Illes
Balears  per garantir que no es produiran reclamacions per via
administrativa o judicial.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 3302/02, relativa a
documents d’acord entre els promotors del camp de polo de
Campos i la CAIB per garantir que no es produiran
reclamacions per via administrativa o judicial, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Seguint un poc la pregunta anterior,
des d’aquest grup parlamentari ens agradaria saber si existeix
a l’expedient d’indemnització als promotors del camp de polo
de Campos algun document d’acord o compromís entre els
promotors i la comunitat autònoma que garanteixi que no es
produiran reclamacions per via administrativa o judicial.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, no. La resposta és que no. Curiosament no existeix
dins l’expedient cap acord o compromís entre els promotors i la
comunitat de renúncia a accions judicials. Per tant estam davant
un cas únic i històric dins aquesta comunitat autònoma, on un
govern decideix indemnitzar unilateralment, en contra del criteri
del Consell Consultiu, a canvi de res, i la pregunta és: per què
a canvi de res? Perquè dia 8 de maig els promotors interposen
un recurs contenciós administratiu summament costós per a les
arques públiques i summament costós per la defensa que ha
d’efectuar la comunitat autònoma. I per què un govern decideix
pagar a canvi de res? Idò no ho sabem, però tot això està molt
connectat amb el secretisme oficial amb què es va dur a terme
aquest expedient.

He de dir que resulta bastant curiós que dins l’expedient hi
ha un escrit dels promotors on diuen que tenien reunions
constants amb l’antic conseller, on diuen que estan d’acord
amb un fraccionament d’un pagament de 600 milions de
pessetes que els ha entregat el conseller, i curiosament aquest
document no està dins l’expedient administratiu. I per què
s’han amagat o llevat documents oficials entregats per l’antic
conseller als promotors? Idò no ho sabem, però jo crec que hi
ha massa temes que no quadren dins aquest expedient, perquè
les coses quan no quadren no quadren, i així ho posa de
manifest el recent informe fet pels lletrats de la comunitat
autònoma, que en relació amb la seva pregunta concreta diuen
que “se ha comprobado, asimismo, que el Gobierno hizo
efectivo el pago de la cantidad de 1.088.000 euros el día 12
de junio del 2003 estando en funciones y sin haber adoptado
cautela alguna para que la entidad reclamante se diera por
conforme, liquidada y finiquitada con el percibo de dicha
suma. Antes al contrario, dejando que mantuviera el derecho
al recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de
Consejo de Gobierno del 4 de abril del 2003".

Jo crec que l’informe jurídic deixa bastant clara aquesta
situació summament costosa i summament excepcional.

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 3303/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a manca del criteri del Consell Consultiu en
l'expedient d'indemnització als promotors  del camp de polo de
Campos.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 3303/03, relativa a
manca del criteri del Consell Consultiu en l’expedient
d’indemnització als promotors del camp de polo de Campos,
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que formula l’Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Volem continuar donant llum a la
famosa tramitació...

(Remor de veus)

...de l’expedient d’indemnització del camp de polo duita a
terme pel transparent govern del pacte d’esquerres -allò de
transparent ho dic per la manca d’idees, com poden suposar- i
volíem saber si existeix a l’expedient d’indemnització als
promotors del camp de polo algun document que motivi o
justifiqui que es va actuar sense respectar, sense seguir el
criteri fixat pel Consell Consultiu de les Illes Balears en relació
amb les reclamacions derivades de la modificació de les
Directrius d’Ordenació Territorial.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, com diu l’informe
jurídic de la comunitat autònoma, al qual tot demòcrata ha
d’atorgar un respecte perquè és l’assessoria jurídica del
Govern, diu que no s’ha pogut i s’ha d’afirmar rotundament
que no existeix en aquesta comunitat autònoma precedent igual
o similar en matèria de reclamacions per responsabilitat
p atrimonial. Jo sí que respect aquest informe, Sr. Quetglas.
Vostè només respecta allò que li dóna la raó. Jo respecte el que
ens dóna la raó i el que no ens dóna la raó. 

En aquest cas dos lletrats de la comunitat autònoma
constaten que de 30 reclamacions que es varen interposar
contra la Llei 9/99, reclamacions per responsabilitat patrimonial,
el govern del pacte d’esquerres només n’accepta una, i no era
perquè fos la més barata, sinó que n’hi havia d’altres que valien
més i només n’accepta una. Es desvia de l’informe del Consell
Consultiu, que deia que aquesta reclamació es podia xifrar en
600 milions de les antigues pessetes i decideix pagar
unilateralment uns 181 milions de pessetes. Ho paga estant en
funcions, ho paga d’una manera, amb una rapidesa
extraordinària, fins i tot es demana el número de compte tres
dies abans de l’aprovació del Consell de Govern per poder fer
aquest pagament amb rapidesa, una qüestió inèdita. 

A més al Departament de la Direcció General d’Ordenació
del Territori no consta cap document. Hi ha documents que
pareix que hi haurien de ser i no hi són. Hi ha un ocultisme en
qualsevol cas estrany, és un expedient que és estrany, i estic
convençuda que els partits que estaven coalitzats amb vostè la
passada legislatura no tenien coneixement d’aquest tema. Fins

i tot estic pensant si el president sabia aquest tema. Em pareix,
en qualsevol cas, un expedient estrany, un expedient rar, un
expedient inusual i un expedient sense precedents. No es
paguen 181 milions de pessetes a canvi de res, es paguen a
canvi de la renúncia a una reclamació contenciosa
administrativa. Avui ens trobam en aquesta comunitat
autònoma amb una cosa inèdita: hem pagat 181 milions de
pessetes dels doblers de tots a canvi del fet que ara ens vengui
un contenciós administratiu on condemnin el Govern a pagar
allò que vostès ja havien pagat.

No té cap sentit. No té cap sentit i per tant entenem que si
aquí hi ha seriositat s’ha de reconèixer que aquest expedient
no...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. 

I.12) Pregunta RGE núm. 3267/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Pere Sampol  i Mas, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Costa Nord.

Passam a la pregunta 12, RGE núm. 3267/03, relativa a Costa
Nord, que formula l’Hble. Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té al paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Pels mitjans de comunicació hem
sabut que el Govern pagarà 4,4 milions d’euros per la compra de
Costa Nord, si bé la taxació dels Serveis Jurídics ha valorat
aquest immoble en 3,5 milions d’euros. Ens podrien explicar per
on se’n va la diferència?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament, hi ha una taxació, una valoració feta no pels
Serveis Jurídics sinó pels Serveis d’Arquitectura, on es valora
l’edifici i el solar en 3.390.000 euros, i després hi ha també tota
la valoració del cost de la realització de la pelAlícula que
s’incorpora a l’adquisició. La diferència fins als 4,4 és que
l’acord de compra, com tots vostès coneixen, incorpora moltes
coses més, entre d’altres les marques, els fons de comerç, que
estan en aquest moment també valorats, i sobretot la
participació i la presència del Sr. Michael Douglas a la pelAlícula,
perquè una cosa és fer la pelAlícula, que té un cost que està
valorat, i l’altra cosa és la participació i tenir la propietat dels
drets d’una pelAlícula amb la participació d’aquest actor. Tot
això dóna sobradament per damunt dels 4,4 milions d’euros que
s’han pagat o que s’han de pagar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquí hi ha dos aspectes. Un seria
la valoració estricta de l’immoble, que ens pareix que se’n paga
un preu exagerat tot i les taxacions que hem solAlicitat via
solAlicitud de documentació, sobretot si les comparam amb el
preu d’adquisició del mateix propietari que va fer de la propietat
de S’Estaca, que va pagar 69 milions de pessetes per 60
hectàrees, és a dir, 115 pessetes el metre quadrat sense comptar
les cases de S’Estaca. 

Però vostès també donen molta importància a la valoració
de les marques. Bé, per a mi no valen res, al contrari, les
marques disminueixen, bé, les marques i l’empresa que va
lligada a elles que explota Costa Nord, que és Valldemossa
Producciones Sociedad Limitada, perquè té un dèficit anual;
aleshores això hauria de minorar el preu d’adquisició. I,
sobretot, parlar de més de 900.000 euros anuals per aspectes
promocionals per cinc compareixences també és realment un
absurd; una primera figura mundial que en aquests moments
també té residència a Mallorca, el seu cachet eren 54.000 euros
per promoció, molt més barat i del mateix nivell o superior que
el Sr. Douglas. Mirin, aquí el que és inaudit és que vostès
paguin perquè el Sr. Douglas deixi de tornar a Mallorca, perquè
aquesta és la realitat: pagam perquè en Michael Douglas no
torni a Mallorca perquè es despendrà d’uns béns que pel que
es veu ja no li interessen i deixi de finançar activitats gratuïtes;
és el mateix que si un temps haguéssim comprat el xalet d’en
Peter Ustinov, o que avui compràssim el de na Claudia Schiffer
perquè no hagi de tornar, o anteriorment haguéssim comprat el
vaixell de n’Errol Flynn i no hagués fet promoció per Mallorca.
Aquest és el negoci que feim, amb una operació absurda, cara,
fosca i tots els adjectius que fa un moment...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, miri,
m’agrada que es comenci a preocupar pel valor del que tenen
les coses i que no ho fes abans, quan es comprava Can Serra,
quan es comprava Son Serra de Marina, etc.

(Remor de veus)

Ja està bé que comenci a preocupar-se per això, que estan,
insistesc, valorades pel Servei d’Arquitectura del Govern, no
per empreses externes, com es feia abans, pel Govern.

Les compareixences, Sr. Sampol, no costen 900.000 euros.
No costen res; les cinc presències a les fires no costen res. Ja
li dic que els 4,4 milions d’euros es paguen, li agradi o no li
agradi, es paguen per un edifici, per unes instalAlacions, per un
solar, pel cost de realització d’una pel Alícula, per la participació
d’aquest actor en aquesta pelAlícula, pel fons de comerç
d’aquest centre i per les seves marques, i li dic que el conjunt

de la valoració està molt, però molt per damunt del 4,4 milions
d’euros. Això vol dir, Sr. Sampol, els agradi o no els agradi a
vostè i als altres que li puguin seguir la corrent, que les
participacions del Sr. Michael Douglas en aquestes fires
turístiques no hauran costat ni una pesseta ni un euro a les Illes
Balears.

Després vostè em comenta que no tornarà a Mallorca i que
ha venut..., no ha venut cap xalet ni cap casa. El Sr. Douglas no
ha viscut mai a Mallorca; el Sr. Douglas té una casa a Mallorca
on ve a passar estones i vacances, i continuarà venint perquè
no ha venut cap xalet, ha venut i el Govern li ha comprat un
centre cultural. No confonguin l’opinió pública i reconeguin
quan una cosa s’ha fet bé...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 3299/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a reclamacions presentades amb motiu de la
modificació de les Directrius d'Ordenació Territorial.

Passam a la tretzena pregunta, RGE núm. 3299/03, relativa a
reclamacions presentades amb motiu de la modificació de les
Directrius d’Ordenació Territorial, que formula l’Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Demanaríem al portaveu del
Govern que ens tornàs el llum, ja que n’hi ha que ens han parlat
de foscor, i ens digués quina valoració fa el Govern, i li ho
deman a vostè com a portaveu, del procediment seguit i de la
informació facilitada pels anteriors responsables de l’executiu
en relació a les reclamacions presentades amb motiu de la
modificació de les Directrius d’Ordenació Territorial aprovades
mitjançant la Llei 9/99 l’anterior legislatura.

És sospitós que un govern que s’anomenava mediàtic i que
informava del que era vera i moltes vegades del que no era vera,
de coses com aquestes no hagués informat.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament, Sr. Diputat, és una realitat contrastada que
l’anterior govern ap rofitava, amb una posada en escena a
vegades realment espectacular, les seves compareixences
després del Consell de Govern per explicar coses que no tenien
res a veure amb el que s’havia discutit en el Consell de Govern,
entre elles si posaven denúncies judicials que, per cert, totes
varen acabar en un fracàs estrepitós als jutjats, o explicar fins
i tot com els atorgaven premis per tot Europa -recorden aquell
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premi que varen comprar a no sé qui?-, idò s’aprofitaven les
compareixences després del Consell de Govern per explicar
totes aquestes coses tan importants.

I hi ha un projecte, que és el del tema del camp de polo, que
jo crec que és un tema que ha despertat l’atenció de moltíssima
gent en aquesta comunitat autònoma, i que fins i tot ha centrat
bona part dels debats en aquesta cambra i de la campanya
electoral. Idò bé, resulta que el Consell de Govern,
efectivament, aprova indemnitzar els promotors d’aquesta
urbanització del camp de polo, a ells i no a altres, i a més a canvi
de res, i resulta que el Sr. Garcias, que tan procliu era, insistesc,
a explicar coses el divendres al matí que no tenien res a veure
amb el Consell de Govern, resulta que aquell dia es va oblidar
d’explicar que el Govern havia pagat 181 milions de pessetes a
aquests senyors a canvi de res, i no només es va oblidar
d’explicar-ho a la roda de premsa de baix, sinó que es veu que
qualcú també que dominava els mitjans de comunicació, o el
gabinet dels mitjans de comunicació del Sr. Antich, el seu
director general de Comunicació, es va oblidar també de posar
a Internet la informació d’aquest acord. Perquè un podria
pensar “no, és que no era important i hem decidit no dir-ho a la
roda de premsa però, bé, almanco hem comunicat l’acord a
través dels serveis dels mitjans de comunicació de Presidència
a Internet”. Tampoc.

Jo crec que això l’únic que posa en evidència, Sr. Diputat,
és una cosa molt clara, sobretot després d’esperar dos mesos
explicacions del Sr. Antich i del Sr. Quetglas i no sentir-les,
només posa en evidència una cosa molt clara, que darrere el
tema del camp de polo hi ha moltes coses a amagar i, per tant,
moltes coses a investigar de les incoherències i de les maneres
d’actuar d’un govern que es deia de progrés però que crec que,
de progrés, en tenia ben poc. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, li deman la paraula per una qüestió d’ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, amb una evident tergiversació del que és
l’esperit del torn de control al Govern, el Grup Parlamentari
Popular i el Govern s’han dedicat durant vint minuts a vituperar
directament aquest diputat que els parla quan era anteriorment
conseller. Crec que aquests vint minuts mereixen, necessiten,
i així ho deman a la Presidència, un torn de deu minuts de
rèplica per poder contestar totes i cada una de les acusacions...

(Aldarull)

...que de manera impune, tergiversant l’esperit del
Reglament, quatre consellers i quatre diputats s’han dedicat a
llançar en aquest ple d’aquest Parlament.

Gràcies, Sr. President; esper el seu emparament. Si no és així,
Sr. President, serà un cas evident de tergiversació i sectarisme
que estic segur que vostè, com a president, no durà a terme.

(Remor de veus i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, és ver que vostè a diferents moments i per
diferents diputats o consellers ha estat alAludit, i per tant vostè
em demana la paraula, i jo, si me la demana, li donaré la paraula,
però òbviament no per vint minuts, és una exageració. A vostè,
si vol, aquesta presidència li dóna tres minuts, si ho vol, per
alAlusions. Idò té la paraula.

Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Es fa difícil en tres minuts donar
resposta telegràfica a totes aquestes acusacions que s’han
llançat. Al final la màxima acusació és que nosaltres vàrem fer
el possible per evitar la urbanització d’Es Trenc. Estam molt
orgullosos d’això, i estam molt contents d’haver fet el possible
perquè s’urbanitzàs. Vostès ho valoren negativament, nosaltres
ho valoram positivament.

La Sra. Consellera diu que no es va donar informació i basa
tota la seva estratègia en un suposat ocultisme; ha fet que el Sr.
Portaveu del Govern, el Sr. President del Govern, el grup
parlamentari, avui la vicepresidenta i el conseller d’Interior
basassin tota l’argumentació en un pretès secret absolutament
inexistent, perquè ara revelaré una cosa, Sr. President, que és
bastant òbvia i està molt clara. Sí, alerta, efectivament, perquè
quan hi va haver el traspàs de poders i la Sra. Consellera i jo
estàvem asseguts en el nostre despatx i parlàvem de les coses
lògiques, dels expedients en marxa, de com estava la qüestió de
la carretera de Manacor, de la Llei del sòl, de les dificultats
econòmiques per a la subvenció d’habitatges, del pla de
transports, a l’altre despatx el secretari general tècnic sortint i
la secretària general tècnica entrant tenien un despatx en el qual
el secretari general tècnic sortint li va lliurar un document -estat
d’execució dels pressupostos de la Conselleria d’Obres
Públiques- del qual jo tenc còpia, on figuraven les despeses per
desclassificació on constava el camp de polo de Campos.

(Aldarull)

Si la senyora... Sí, senyor, afortunadament el secretari
general tècnic sortint se’n va guardar una còpia, que m’ha
deixat, i aquí està. Afortunadament tenim aquesta còpia. I
escolti, si la Sra. Secretària va agafar aquest paper i el va
guardar dins el calaix, no va fer les indagacions per saber què
hi havia aquí darrere, no li ho va dir o vostè ho ha amagat, és la
seva responsabilitat d’haver mantengut ignorants el Govern i
al grup parlamentari sobre aquest fet.

Per tant tota la seva estratègia, Sra. Consellera, que això està
basat en ocultisme se’n va i cau com un castell de naips, Sra.
Consellera, vostè estava informada. El que passa és que la seva



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 14 / 18 de novembre del 2003 513

 

ineptitud i la seva incapacitat quan va fer el projecte de llei li va
impedir consultar els antecedents que estaven a la seva
conselleria, no a la Direcció General d’Ordenació del Territori
perquè no és un expedient urbanístic o d’ordenació del territori,
sinó que és un expedient jurídic i econòmic patrimonial i per
tant resideix a la Secretaria General Tècnica, que és on ha
d’estar, i vostè ha duit a fer el ridícul a tothom, però la primera
que ha fet el ridícul és vostè.

I miri, jo li propòs una cosa.

(Contínua la remor de veus)

Senzillament. Miri, si vostè troba que aquest expedient té
irregularitats vagi als tribunals. Miri, si hi ha la més mínima
responsabilitat personal li assegur que no tardaré dies en
presentar la meva dimissió, hores.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Però... Un moment, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, són els tres minuts. Els tres minuts, Sr. Diputat.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

...no és admissible...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per favor...

(El Sr. Diputat continua parlant amb el micròfon tancat)

Sr. Diputat...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

...immediatament.

(Aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

(Remor de veus)

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

Deman la paraula per alAlusions, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, torn incidental.

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

Per alAlusions, per alAlusions.

EL SR. PRESIDENT:

Em demana vostè...?

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

Per alAlusions.

EL SR. PRESIDENT:

Torn incidental.

(Remor de veus)

Sra. Consellera, té la paraula. Té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Quetglas, estic cansada que
cada dia reveli dades noves de l’expedient. Cada dia tenim una
revelació...

(Més remor de veus)

...i li dic una cosa...

Escolti, posi’s tranquil, perquè vostè es posa massa
nerviós, amb aquest expedient, massa nerviós, però les
explicacions encara no hi són.

No és vera que es digués a la secretària general tècnica que
hi havia aquest expedient, no és vera, això. Pot mostrar el que
vulgui, ho han fet (...), han fet el que vulguin. És mentida, és
mentida.

(Remor de veus)

Miri, vostè quan jo li vaig demanar a la interpelAlació per què
s’havia endut l’acord de Consell de Govern a ca seva, perquè
un poc rar, era un poc rar endur-se’n l’acord de Consell de
Govern a ca seva, perquè la veritat, si s’han d’endur tots els
consells de govern a ca seva..., em va dir que l’hi havien donat
de la conselleria i que no iniciàs una cacera de bruixes, o sigui,
em va reconèixer que estava espiant actualment a la conselleria.

(Remor de veus)
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Aquest és el reconeixement i jo ho vaig trobar molt greu
democràticament. Ara surt aquí revelant que ho va dir a la
secretària general tècnica, i vostè sap perfectament que això és
mentida. És l’únic que li puc dir. Estic cansada de sentir
mentides per part de la seva boca. Jo li dic que nosaltres hem
iniciat una investigació, que les coses no quadren, i no
quadren, i no quadren per a ningú. No quadra l’ocultisme, no
quadra..., per què no ens explica aquestes negociacions, en lloc
de fer aquí tant de xou?, per què no ens explica aquestes
negociacions tan personals, diàries, que duia amb el promotor?
Ens ho explica? En el seu despatx vostè s’hi asseia
pràcticament cada dia, amb ells. Per què no ens explica la
documentació que li va entregar el Govern de fraccionament de
pagament, que no està dins l’expedient? Per què no ens explica
tot això?

Jo, ja dic, crec que hi ha aquestes coses que no quadren i
crec que vostès s’havien compromès a donar una explicació
d’un expedient que diuen els lletrats que és excepcional en la
història d’aquesta comunitat autònoma. Quan vostès donin
aquestes explicacions jo crec que l’opinió pública ho podrà
valorar tot perfectament. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Consellera ha obert un torn incidental i per això té la
paraula durant cinc minuts...

(Veus de fons)

No. La Sra. Consellera no és diputada, la Sra. Consellera no
és diputada, és consellera i per tant ha obert un torn incidental.
Té la paraula el Sr. Diputat.

(Aplaudiments)

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies. Sr. President, moltíssimes gràcies.
Efectivament, la Sra. Consellera ha obert un torn incidental. 

Miri, jo crec que aquí estam davant una maniobra constant
de cortines de fum per ocultar la pròpia responsabilitat.
Nosaltres hem donat tota la informació, hem respost a totes i
cada una de les acusacions. El que passa és que vostès, el
Govern, creuen, consideren, que sobre la base d’amaçar i repetir
i utilitzar tota la seva potència mediàtica poden amagar les
respostes que s’han fet des d’aquesta tribuna, des dels mitjans
de comunicació per part d’aquest portaveu que els parla. 

Diuen que no els vàrem donar informació. Fals. Acabam de
demostrar que és fals, i li ho demostr aquí, a la tribuna, en el
Parlament, que és on es debat, Sra. Consellera. Vostè diu que és
mentida. L’altre dia, quan jo li vaig dir que hi havia un acord de
Consell de Govern també la seva primera reacció va ser dir que
és mentida; al cap de mitja hora va anar a la conselleria i va
trobar els papers i va dir “no, és veritat, però no m’ho havien

dit”. Ara resulta que sí que li ho havien dit, no a vostè però sí
a la secretària general.

(Remor de veus)

Aquí tenc els documents. Ara, no és ver. Vostè no hi era,
Sra. Vicepresidenta, però el meu secretari general sí.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, per favor, centri’s cadascú en el debat. Senyor...

(Remor de veus)

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Hi ha algunes coses que voldria contestar. No he d’explicar
les converses suposadament diàries. Vaig tenir dues reunions,
amb aquests senyors, no diàries; el que en va tenir més va ser
el secretari general tècnic i sobretot l’instructor de l’expedient,
evidentment, però jo en vaig tenir dues, de reunions, i jo no
vaig intercanviar cap paper. Per tant, això, ho neg, perquè no és
així, senzillament.

Vostè diu que això és un cas únic en la història. En els
expedients diu, aquest informe famós que (...), que és un cas
únic en el cas d’expedients d’indemnització patrimonial. Quants
d’expedients d’indemnització patrimonial hi ha? Que jo recordi
al cap de la legislatura dos, el de sa Talaiola i aquest. Tots els
altres són expedients que fan referència a sòl rústic, i el sòl
rústic no és indemnitzable, Sra. Consellera, com li ho he de dir?
A vostè li pot agradar o no li pot agradar aquesta explicació,
però és una explicació objectiva: el sòl rústic no té drets
urbanitzables i per tant no té drets indemnitzables. D’acord?,
està explicat? Ara vostè tornarà a sortir i diu “no han explicat
per què varen pagar a aquests i no varen pagar als altres”; està
explicat; a vostè no li agradarà, no hi estarà d’acord, el que
vulgui, però explicat hi està.

Com està explicat el fet que és perfectament compatible
cobrar una indemnització i anar als tribunals, perquè la resta
seria impropi d’una administració democràtica, seria impropi, o
és el que vostè farà quan expropiï els pagesos per les
autopistes que vol fer d’Inca a Manacor o de Llucmajor? Vostè
farà això?, vostès agafarà un propietari i li dirà: “Jo li pag per
això 1.000 euros i si vostè vol recórrer i en vol 2.000 es quedarà
sense els 1.000"? Això és prevaricar. Això és el que vostè farà?
Evidentment el cas és exactament el mateix, és exactament el
mateix.

Per tant, escolti, quan s’acorda per Consell de Govern
concedir aquesta indemnització el mateix Consell de Govern diu
que contra aquesta resolució es pot interposar recurs en el
termini de dos mesos, i aquell gent va interposar el recurs. I per
què el va interposar?, perquè efectivament el Consell de Govern
va acordar pagar menys doblers, manco doblers que els que
deia el Consell Consultiu. Per què? Perquè el Consell Consultiu
considerava que el Govern havia de pagar el que aquests
promotors havien pagat a l’Ajuntament de Campos i les
despeses de publicitat que havien fet a Alemanya, i l’instructor
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de l’expedient considerava que això no eren drets
indemnitzables perquè no consolidaven drets urbanístics, i a
partir d’aquí es va acordar per part del Consell de Govern, que
se separava del dictamen del Consell Consultiu de manera
absolutament argumentada i fonamentada en sentències del
Tribunal Suprem, que es pagava només la indemnització
d’1.088.000 euros, i la resta, la resta, els senyors d’aquesta
empresa varen decidir recórrer.

Vostè, Sr. Conseller d’Economia i Hisenda, sortirà aquí a dir
que una vegada que té un document que s’ha de fer un
pagament per Tresoreria, si aquest senyor recorre, agafa un
telèfon, crida a Tresoreria i diu “no, a aquests no els pagueu,
que han posat un recurs”? Vostè dirà això?

EL SR. PRESIDENT:

Li queda mig minut, Sr. Quetglas, només per ajudar-lo a...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Bé, res més. És a dir, simplement jo crec que condicionar el
pagament a la retirada, això sí que seria prevaricació i que,
efectivament, no hi ha absolutament cap raó més que, insistesc,
introduir cortines de fum.

Les explicacions estan donades i li mantenc el repte, Sra.
Consellera, vagi als tribunals; si hi ha cap irregularitat de la qual
jo sigui responsable...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

(Alguns aplaudiments)

Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ja hem
avançat un poc, es va reunir dos pics, diu; anam avançant un
poquet. Després seran tres perquè cada pic hi ha més cosetes,
poquet a poquet arribarem. El que passa és que no em quadra
quan els promotors diuen “ hemos tenido constantes y
sucesivas reuniones con usted”; són dues, ells diuen
constantes y sucesivas, pareix que eren més, però bé, de
moment són dues, anam avançant. No ens ha dit què és el que
tractaven, això no ens ho ha explicat, ens ha dit que es reuniren
dos pics, però ens falta encara saber si eren més pics i què
tractaven, perquè ens diu el promotor: “Al propio tiempo se
nos ha entregado diversa documentación contable en la que
la conselleria proponía el aplazamiento del pago de la
indemnización de 600 millones de pesetas a ocho años. Por
nuestra parte siempre les hemos significado la conformidad a
su propuesta de calendario entregada el lunes día 10 de
febrero de 2003". Per tant, es va entregar documentació
comptable, diversa documentación contable y una propuesta

de calendario, i no hi són, no són a l’expedient. I clar,
nosaltres, aquestes transaccions, aquest tejemaneje, no ho
tenim; i clar, jo li vaig demanar on era aquesta documentació,
perquè aquesta és documentació oficial, que no ho sap, no ho
sap; és que clar, és que no ho sap i resulta que diu que no ho
sap. I què passa? S’ho ha endut a ca seva, ens expliqui aquesta
propuesta de calendario, dins l’expedient no hi és, ho varen
llevar de l’expedient, és això el que jo li deman, ho varen llevar
de l’expedient. Per tant, vostè que estava tot el dia reunit,
perquè jo no hi era, ens pot explicar aquesta proposta de
calendari o aquesta documentació, ens diu la data, dia 10 de
febrer, tot això que no és a l’expedient, per ventura ens pot
explicar almanco què és el que contenia, perquè això no ens ho
ha explicat i ens agradaria saber-ho.

Ens diu que nosaltres cream cortines de fum. No, no, quan
un vol manifestar que diu la veritat ha de ser al final, i vostè diu
que sa Talaiola és el mateix que el camp de polo; no, sa Talaiola
va ser a canvi de renúncia d’accions judicials, va ser, ...

(Petit aldarull a la Sala)

... home, va ser un acord signat per la conselleria, home, un
acord, mutuo acuerdo, mutuo acuerdo, Sr. Quetglas, mutuo
acuerdo significa renúncia d’accions judicials en el meu sentit,
en el meu capet i en el de tot jurista de tot el món, mutuo
acuerdo. Per tant, mutuo acuerdo, sa Talaiola significa, i de fet
no hi ha contenciós interposat, perquè hi va haver mutuo
acuerdo, hi va haver renúncia d’accions judicials; hi va haver
un promotor que va dir: estic d’acord amb aquesta
indemnització, pactam i, per tant, ja està. Això no és el camp de
polo, el camp de polo pagan a cuenta de una futura , no sabem
què, amb ocultisme, amb secretisme, un cas únic, únic en tota
la història de la comunitat autònoma; per tant, sa Talaiola no és
el mateix que el camp de polo. Li dic perquè ho digui tot, s’ha
de dir tot.

Tercer, diu que això altre tot eren expedients rústics. No és
ver, no és ver, s’ha oblidat del Port de Ciutadella; el Port de
Ciutadella, on també hi ha un informe del Consell Consultiu,
perquè allò era ja amb un contracte adjudicat d’obres, hi havia
un informe del Consell Consultiu dient que s’havia
d’indemnitzar l’adjudicatari de les obres, perquè l’expedient
estava en adjudicació d’obres. I què va passar amb el Port de
Ciutadella? Res, desestimació i plet interposat. I també era de la
Llei 9/99, per tant no digui les veritats a mitges perquè això
significa que ha d’amagar. Port de Ciutadella, Sr. Quetglas,
informe favorable del Consell Consultiu, el Govern desestima i
s’interposa contenciosoadministratiu.

Sòl rústic. Sòl rústic, vostè diu que no hi ha dret a
indemnitzar; però pot ser que hi hagi, perquè el mateix que pot
ser que hi hagi un dret de la despesa feta, el mateix que el camp
de polo, exactament el mateix; i de fet, el Consell Consultiu, a
tots els expedients de sòl rústic diu que s’han de pagar les
despeses fetes, que són mig milió de pessetes, estam parlant de
quantitats que, comparades amb els 180 milions de pessetes...
Hi ha una pobra senyora que el Govern diu: sí, li pagarem, li
pagarem a aquesta, 800.000 pessetes eren aquesta senyora, ho
duien al Consell de Govern i era a l’ordre del dia del Consell de
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Govern indemnitzar aquesta dona amb 800.000 pessetes. I
després, a mà, a mà, perquè tot ho feien a mà: propuesta
retirada, hágase otra resolución para no pagar. I aquesta
pobra dona torna anar al Consell de Govern i es desestima,
quan el Consell Consultiu, a tots els informes de sòl rústic, diu
que hi ha un dret a cobrar les despeses fetes en sòl rústic. Per
tant, la situació és la mateixa que en el camp de polo,
exactament la mateixa; però, a part, ja dic, vostè amagava el
tema del Port de Ciutadella, més obvi que quan un té un
contracte d’obres adjudicat jo crec que no hi ha res. Per tant,
les cortines de fum són seves.

Jo crec que, vostè me diu, vostè fa rialles quan compara això
amb les expropiacions, és que no té res a veure, ni tan sols és
la mateixa legislació, Ley de expropiación forzosa  és una cosa,
expedientes de responsabilidad patrimonial y Ley de
responsabilidad patrimonial és una altra, són dues coses
totalment diferents. I a més, hi ha una diferència, pel qui no
sigui jurista més que òbvia, i la diferència més que òbvia és que
a l’expropiació forçosa un paga a canvi de qualque cosa, no
com aquí que ens trobam que s’ha pagat, que es va amagar, que
això és el més important, i per què es va amagar? Perquè això és
el que pica i pica molt, i per què va tenir aquest tracte de favor
aquest promotor que tot el dia era amb el conseller i aquesta
dona de 800.000 pessetes no? I per què tenia ...? Són aquestes
preguntes que no ens quadren dins l’expedient i és per això que
la Inspecció del Servei farà una investigació, i a resultes del que
hi hagi de la investigació farem, farem el que ens diguin els
inspectors del servei.

Però l’expedient no quadra, Sr. Quetglas, i no ens donen
aquestes explicacions de què és el que tractava vostè amb el
promotor, d’aquesta documentació que no és a l’expedient, i és
tot això que ens ha d’aclarir; i també per què es va amagar. I
també per què ho varen amagar quan el programa electoral del
Partit Popular, ho varen amagar quan el pacte amb Unió
Mallorquina, sí, sí, en el pacte amb Unió Mallorquina hi ha
expressament aquest tema, no va dir res. Quan es va aprovar el
projecte de llei en el Consell de Govern, dia 1 d’agost, que
vostès varen fer rodes de premsa per criticar la llei, no va dir
res; quan vaig tenir la compareixença parlamentària per
presentar la línia d’actuació dels quatre anys, tampoc no va dir
absolutament res. De cop i volta ho treu aquí, a més, reconeix
que ho ha tret de la conselleria d’amagat i que no inicie una
caza de brujas, això és el que me diu. I jo no li vaig dir que era
mentida el Consell de Govern, jo no vaig ni intervenir, a fora, hi
havia periodistes davant, li vaig demanar una còpia del que
vostè no havia fet en funció, ni a jo ni a la meva Secretària
General Tècnica, per més que ara intenti justificar
l’injustificable, perquè és mentida; li torn repetir, a la Secretària
General Tècnica no li varen dir, és mentida. I el que és més greu:
el cap del servei d’Urbanisme d’aquesta comunitat autònoma,
de la Direcció General d’Ordenació del Territori, que crec que
du en el càrrec des de l’any 83, perquè du moltíssims d’anys,
no tenia, ni va tenir a posteriori constància d’aquest expedient,
cosa increïble en aquesta comunitat autònoma, que el
funcionari de sempre, perquè no és un funcionari nou, de
sempre que ha duit tot el tema d’urbanisme, no tenia ni idea la
Direcció General d’Ordenació del Territori ni abans ni després
del que s’havia fet amb aquest expedient.

Per tant, crec que són vostès els que han de donar molta, i
de fet, l’informe jurídic dels lletrats ho deixa claríssim, és que ho
deixa claríssim, diu: “en el conocimiento sobrevenido, de forma
harto sorpresiva, de la indemnización pagada a la promotora
por el Gobierno anterior, y de la que todavía pretende ser
acreedora de casi 24 millones de euros, según la reclamación
que todavía sostiene ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo”. Per tant, què hem aconseguit amb això? Res,
es paga a canvi de res, perquè això ha condicionat l’erari públic
i condiciona la defensa de la comunitat autònoma en aquest
contenciosoadministratiu. I jo crec que és increïble quan
l’informe jurídic, que és dels Lletrats que duen molts d’anys en
aquesta comunitat autònoma, diuen: “ pudiéndose afirmar
rotundamente que no existe en esta comunidad autónoma
precedente igual o similar alguno en materia de
reclamaciones por responsabilidad patrimonial”; “que no
existe precedente igual o similar”, Sr. Quetglas, és un cas únic
el que vostè va dur.

Per tant, ja dic que vostè continua sense donar explicacions,
tenim el Port de Ciutadella, tenim el tema de sa Talaiola, que no
va el mateix; no ens explica aquesta reunió, no ens explica
aquests documents que no són dins l’expedient, i nosaltres
farem, ...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

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

... i hem fet el que havíem de fer, retirar aquest projecte,
iniciar una investigació per part de l’Inspecció del Servei. I a
vostè, si estigués tan tranquil, no el posaria tan nerviós que es
fessin totes aquestes preguntes.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull i a la Sala)

I.14) Pregunta RGE núm. 3298/03, de l'Hble. Diputat  Sr.
Gaspar Oliver i  Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a tractament diferenciat al municipi  de Campos per poder
gaudir d'un desenvolupament econòmic i social adequat.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la catorzena pregunta, registre d’entrada número
3298/03, relativa a tractament diferenciat del municipi de
Campos per poder gaudir d’un desenvolupament econòmic i
social adequat, que formula l’Hble. Diputat, Sr. Gaspar Oliver i
Mut del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Partit
Popular pensam, som de l’opinió que Campos es mereix un
tractament diferenciat en matèria d’ordenació territorial. D’aquí,



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 14 / 18 de novembre del 2003 517

 

idò, que demanam al Govern a veure quines iniciatives
considera adients perquè, en matèria d’ordenació territorial,
Campos pugui gaudir d’un desenvolupament econòmic i social
adequat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Donarem contesta a aquesta
pregunta, no sense abans ressaltar la sorpresa, perquè durant
la passada legislatura es varen fer moltíssimes preguntes del
pacte d’esquerres al mateix pacte d’esquerres, alAludint totes les
persones del Grup Popular, especialment el president Matas i
a la portaveu, i mai no es va concedir cap torn per alAlusions.
No deixa de ser una constatació de com es feien les coses
abans per part de la presidència del Parlament i de com es fan
ara.

En qualsevol cas, tenim dret, com a grup parlamentari,
qualsevol grup parlamentari del món, tant si és d’aquest
Parlament com si és del Congrés i del Senat, a fer les preguntes
que estimem oportunes, i això no ha de suscitar cap més debat
que el que es produeix en democràcia.

Efectivament, el Partit Popular sempre ha cregut, i així ho va
dir quan va fer les Directrius d’Ordenació Territorial, que han
estat l’eina més important de protecció del territori d’aquesta
terra, que Campos es mereixia un tractament diferenciat per
poder desenvolupar el seu progrés socioeconòmic. Teníem la
idea, perquè Campos així ho havia demanat, de donar sortida al
camp de polo; després del que ha passat amb el camp de polo,
que ha estat prou argumentat aquí i que encara no tenim cap
resposta, i que mai, mai, en tot, i ja duc anys, perquè encara que
som jove som de las viejas del lugar , mai no havia vist que el
Govern pagàs 181 milions de pessetes a canvi de res, contra
l’informe d’un Consell Consultiu i no se’n donàs compte, com
a portaveu, a la roda de premsa o no es penjàs al portal
d’Internet. I a més, es pagàs amb un Govern en funcions
després que la promotora hagués interposat el
contenciosoadministratiu.

Després d’aquests fets, aquest govern que és seriós i no
vol ser còmplice d’aquest ocultisme, i jo m’atrevesc a dir que hi
ha qualque cosa darrera, i per això no hi ha explicacions, doncs
llavors desistirem d’aquest camp de polo, d’acord amb
l’Ajuntament de Campos, i el que farem serà escoltar
l’Ajuntament de Campos amb moltes idees que té, per poder
donar suport al poble de Campos en aquest progrés
socioeconòmic, però, sense cap dubte amb projectes seriosos.
No com aquests que varen dur endavant vostès.

Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 3272/03, de l'Hble. Diputat  Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari  d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a horaris de barques entre Eivissa
i Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta quinzena, la registre d’entrada número
3272/03, relativa a horaris de barques entre Eivissa i Formentera,
que formula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. A la pregunta anterior s’ha dit
que el municipi de Campos mereixia un tractament especial
diferenciat; jo crec que en aquestes illes si hi ha un municipi
que mereix un tractament especial és el municipi illa de
Formentera; i en aquesta illa, en aquests moments, es viu una
situació molt difícil de comunicacions, perquè, des de l’inici
d’aquest mes, la darrera barca que uneix Formentera amb
Eivissa, i s’ha de saber que la porta de sortida de Formentera,
sempre a través d’Eivissa, és a les sis i mitja. Realment, això sí
que no havia passat mai, que a partir de les sis i mitja no hi
hagués barca de Formentera a Eivissa no havia passat.

Jo, la veritat, és que m’he pensat bastant si presentar
aquesta pregunta, perquè si li deman actuacions al Govern no
sé si serà una bona solució en vistes al que s’ha aconseguit
amb les comunicacions aèries i la declaració d’obligació de
servei públic. Però, tenint en compte aquesta discriminació que
pateixen els ciutadans de Formentera, jo li deman a la consellera
si pensa dur alguna actuació perquè les barques de Formentera
tenguin un horari que satisfaci les necessitats dels habitants
d’aquesta illa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Dir-li al Sr. Diputat, encara que ja no
sé si vol la contesta o no vol la contesta, que el Govern, el
Consell i el nostre diputat per Formentera ja han fet les gestions
que vostè demana. I vostè sap perfectament que la situació que
es va originar a Formentera no va ser davant un canvi d’horari
d’estiu a l’hivern, sinó que va ser amb una desgràcia, que és
l’avaria del vaixell de la naviliera Mediterránea Pitiusa, que
estaran operatius a finals del mes que ve i d’aquesta mateixa
setmana les gestions, i vull felicitar el consell insular i el nostre
diputat per Formentera aquesta mateixa setmana, l’altra
naviliera, que és Transmapi Balearia, començarà a prestar
aquest servei que ha deixat de prestar durant aquesta
temporada, per un motiu tècnic, com ha estat aquesta avaria.
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Transmapi, ja dic que començarà aquesta mateixa setmana
Transmapi Balearia a fer aquest servei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies. No, Sra. Consellera, no hi ha res resolt.
Evidentment, ahir, el diputat de Formentera es va reunir amb les
empreses navilieres; supòs que no va tenir massa problema,
encara que ha tardat bastant de temps, perquè es va reunir amb
els seus, amb els que tenen el monopoli en un cas i
semimonopoli en un altre, i que són dels seus, són també
dirigents del Partit Popular. Però no està resolt, de fet, ahir
mateix, l’Ajuntament de Formentera, per unanimitat, va tornar
convocar la Mesa del Transport per cercar solucions.

Ha dit una naviliera que, possiblement, farà un gest de bona
voluntat i posarà una altra barca, però estam parlant d’un servei
públic, d’un servei públic essencial que ha de garantir
determinades coses. Per exemple, també havia de garantir les
connexions amb les sortides dels vols. Ara mateix, un ciutadà
de Formentera no pot agafar el primer vol a Palma, no pot agafar
el primer vol a Madrid ni el primer vol a Barcelona, però és que
tampoc no pot agafar ni els dos últims de Palma, ni cinc més de
la península, si no vol haver de passar nit a Eivissa. I no es
tracta de fer un acord amigable i que les companyies diguin que
tal vegada, la setmana que ve o l’altra tal vegada en posam un,
és un servei públic...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, quan estigui restablert aquest
servei a l’horabaixa, estam exactament igual que com estàvem
l’any 2001, l’any 2000 i l’any 2002, per tant, vostès tampoc no
varen fer gran cosa. Nosaltres ens comprometem a fer més
coses per a Formentera, perquè nosaltres sí que creim que és
importantíssim garantir aquest servei públic.

I li he de dir que una passa molt important que és a punt
d’aprovar-se pel Govern central i per l’Administració de l’Estat
és la Llei de ports, que preveu que el trànsit interinsular entre
ports d’interès general -no, no posi aquesta cara, no li agrada
que hi hagi bonificacions fins al cent per cent de les taxes
portuàries? Això no li agrada? Perquè això permetrà les
negociacions del Govern amb el consell, amb les navilieres, per
intentar posar més barques.

Jo l’únic que li dic és que aquesta barca concreta quedarà
resolta, per un tema d’una avaria, quedarà resolta aquesta

mateixa setmana, i en el futur nosaltres intentarem millorar les
freqüències, cosa que vostès no varen fer i aprofitarem,
precisament, aquest abaratiment de les taxes portuàries per
negociar amb les navilieres; intentar posar durant la temporada
baixa unes connexions més freqüents i més adients per als
ciutadans de Formentera. Moltes gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 3301/03, de l'Hble. Diputat  Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a indemnitzacions pagades amb motiu de la
modificació de les DOT.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setzena pregunta, registre d’entrada número
3301/03, relativa a indemnitzacions pagades amb motiu de la
modificació de les DOT, que formula l’Hble. Diputat Sr. Miquel
Àngel Jerez i Juan del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
pregunta va adreçada novament a la consellera de Transports,
Obres Públiques i Habitatge, perdó, al conseller d’Economia.
Ens interessaria saber al Grup Parlamentari Popular quantes
indemnitzacions ha pagat el Govern als afectats com a
conseqüència de la modificació de les Directrius d’Ordenació
Territorial, aprovades a l’anterior legislatura?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Després del torn
d’incidències crec que ha quedat molt aclarit el tema, però
voldria insistir que, d’uns trenta expedients oberts arrel de la
Llei 9/99 tan sols s’ha pagat un expedient d’indemnització.
Voldria insistir en el que ha explicat molt bé la consellera,
perquè també ens preocupa el cas d’aquesta ciutadana que va
reclamar una quantitat de 5.000 euros, de 5.089 euros, pels
honoraris dels arquitectes, que aquesta comptava amb l’informe
favorable del Consell Consultiu, es va preparar una acord pel
Consell de Govern, es du al Consell de Govern de dia 22 del 3
del 2002 i el dia, amb una anotació a mà, com ha dit la
consellera, cosa que comprenc que posi nerviós qualcú, és a
dir, amb aquesta anotació a mà es retira i s’ordena un informe,
totalment distint en contra del que ha dit el Consell Consultiu.

És a dir, en el cas del camp de polo, que és conegut com a
camp de polo, sí que es varen pagar aquell 1.088.000 euros; hi
havia un informe del Consell Consultiu que aconsellava, vaja,
favorable a pagar a la promotora una indemnització de 3,61
milions d’euros; és a dir, es du aquest pagament d’1.088.000
euros. Com ha quedat molt demostrat el tema, la Secretaria
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General de la Conselleria ja va fer actuacions abans del Consell
de Govern, cosa que és més estranya, quan, en el cas anterior,
s’havia retirat el dia abans, aquí no varen tenir cap dubte que
es retiràs aquest tema i després es va procedir, pel Consell de
Govern, a aprovar aquesta indemnització a canvi de res, i el
pagament es va fer dins el mes de juny, quan el Govern estava
en funcions.

Moltes gràcies.

I.17) Pregunta RGE núm. 3287/03, de l'Hble. Diputat  Sr.
Celestí  Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a estratègia de baixada de preus.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la darrera pregunta d’avui, la registre d’entrada
número 3287/03, relativa a estratègia de baixada de preus, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista. No?

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, moltes gràcies, President. Sí és la darrera pregunta, però
no crec que sigui de baixa de preus, crec que és una altra
pregunta. De totes maneres, donats els nervis que hi ha per part
del Govern, no sé si molesta l’hora de fer la pregunta.

La pregunta que tenia jo i que vaig presentar, la baixada de
preus ja l’havíem feta abans, la pregunta que feia referència que
el responsable de contractació de Thomas Cook, el Sr. Hans
Müller, va anunciar que per reduir costs i incrementar la
rendibilitat de la companyia retirava del seu catàleg...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vull dir, Sr. Diputat, si me permet, efectivament
estava mal passada a la presidència, i la pregunta és quina
consideració li pareix al Govern de les Illes Balears les zones
turístiques d’Illetes, Palma i Pollença. Té la paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, bé, continuaré, moltes gràcies, Sr. President.
Com deia, Thomas Cook havia retirat 55 hotels del catàleg de
Mallorca, que deixaria de comercialitzar per a la temporada
d’estiu del 2004. Aquests establiments, que tots estaven situats
a les zones, eren tot s els de les zones d’Illetes, Palma i Pollença
que comercialitzava aquest operador. El mateix dia que es feia
aquest anunci, el director d’IBATUR comunicava la seva
satisfacció per la presentació del catàleg de Thomas Cook i
també deia que s’obririen unes negociacions per participar a la
promoció d’aquest majorista de viatges.

Ens agradaria saber, si, amb la mateixa rapidesa i promptitud,
el director d’IBATUR se’n va anar als 55 hotels que deixaven
de ser comercialitzats i quines estratègies tendria per oferir-los
el seu suport i quines estratègies té la conselleria per a
aquestes zones que deixaran de comercialitzar aquests hotels
a través del programa Thomas Cook.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
pregunta és quina consideració li mereixen al Govern de les Illes
Balears les zones turístiques d’Illetes, Palma i Pollença i la
resposta és: la mateixa que qualsevol altra zona turística
d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Veig que ha molestat la
pregunta, perquè jo el que crec és que ens hauríem de
començar, és a dir, al conseller de Turisme, Sr. Flaquer, i resta
de portaveus del Govern, record, si l’hauríem de cercar per
qualque lloc l’hauríem de cercar per la columna aquella del no
sabe, no contesta, no és ni la del sí ni la del no, no sabe, no
contesta , donat que totes les intervencions en aquest
Parlament són per a no contestar res.

Me dóna la impressió que és que no va fer res, dóna la
impressió que a aquests 55 hotels ningú els ha fet una oferta,
ningú no ha parlat amb ells i aquestes zones, que tenen la
mateixa consideració, són zones que estan afectades per una
retirada no esperada, una retirada per sorpresa de 55 hotels de
catàlegs. Això afecta aquestes zones i aquestes zones, per tant,
necessiten una ajuda.

En canvi, la conselleria, el que sí fa immediatament és un
conveni amb un majorista de viatges. Miri, jo crec que si
diguéssim que el Sr. Flaquer és conseller dels majoristes de
viatges no exageraríem gens ni mica; fins i tot, jo crec que si
algun dia anam a Franckfurt, que és on té la seu el majorista de
viatges Thomas Cook, ens podem trobar un bust del Sr.
Flaquer, allà, a les seves oficines, suportat per dos àngels amb
la cara del Sr. Besser i del Sr. Pichle, exdirectors generals, per la
seva magnífica...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No sabe,
no contesta, y no miente; no sabe, no contesta y no miente;
n’hi ha que per ventura parlaven i contestaven molt, però també
mentien. Aquest conseller, almenys, no sabe, no contesta, i a
més, no miente. No, miri, a nosaltres són unes zones que ens
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preocupen ben igual que la resta, com li deia abans, i hem
mantingut reunions periòdiques amb els responsables
d’aquestes associacions i ens han plantejat els seus problemes
i nosaltres els hem donat el nostre suport.

El que no m’acaba d’encaixar massa bé, Sr. Alomar, són els
seus canvis de tendència. És a dir, tant li és a vostè un dia venir
aquí i criticar els majoristes de viatges i no donar importància a
la comercialització a través dels majoristes de viatges, cosa que
va fer fa dues setmanes en aquest mateix plenari, no donar la
més mínima importància i suggerir al conseller de Turisme que
deixi de tenir reunions amb ells, que deixi de mantenir relacions
amb ells, que els majoristes de viatges no importen, que hem de
fugir d’ells; com venir avui aquí i fer un drama de què s’hagin
retirat x hotels d’un catàleg d’un majorista de viatges. Me faci
el favor, no de no sabe o no contesta, me faci el favor de posar
un poquet d’ordre mental dins el seu capet, perquè no acab
d’entendre massa bé si vostè al final me recomana que intenti
fer gestions amb els majoristes de viatges perquè ens ajudin,
com ho ha fet avui, o, com me deia fa quinze dies, d’intentar
fugir el màxim possible de la tirania dels majoristes de viatges
que vostè de vegades comenta.

Miri, nosaltres en aquests moments tenim, creim, bona
relació, acords de colAlaboració estreta amb els majoristes de
viatges, que creim que són les principals eines que podem tenir
per evitar que ens torni passar com en aquesta temporada
turística, que un determinat nombre d’hotels quedin fora del
catàleg. Nosaltres el que pretenem és millorar, mantenir
aquestes relacions perquè això es pugui corregir. I li insistesc,
m’estim més ser no sabe, no contesta, que no aquell que cada
pic que parlava aquí dins era per dir qualque mentida.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, voldria que constàs al Diari de Sessions que la pregunta
17 ha estat ben presentada i formulada pels serveis de la
cambra, el títol que vostès han presentat és estratègia de
baixada de preus, i després l’explicació o la pregunta és: quina
consideració li mereixen al Govern de les Illes Balears les zones
turístiques d’Illetes, Palma i Pollença? Però, el títol de vostès,
efectivament és estratègia de baixada de preus.

Dit això, senyores i senyors diputats, passam al segon punt
de l’ordre del dia, que consisteix en el debat de la interpelAlació
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds.

II. InterpelAlació RGE núm. 2142/03, presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a política
d'habitatge del Govern de les Illes Balears.

Passam al debat de la InterpelAlació, registre d’entrada
número 2142/03, presentada pel grup esmentat, relativa a
política d’habitatge del Govern de les Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Diputat, Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, veig que està
molt ocupada, enllaçant amb el debat anterior, en què es parlava
d’ocultacions, jo voldria començar dient que vostè sí que
amaga, vostè amaga això: Llibre Blanc de l’Habitatge de les Illes
Balears, que té molt a veure amb aquesta interpelAlació, perquè
és un treball molt rigorós, encarregat per l’anterior govern i que
vostè el té dins un calaix i que no l’entrega a ningú. Jo aprofit
per demanar-li formalment, el nostre grup li reclama, voldríem
tenir això, s’ha pagat amb fons de la comunitat, amb fons de
tothom i voldríem tenir-lo; jo l’he de tornar, me l’han deixat,
esper que no faci una caça de bruixes o qualque cosa semblant
amb el que vostè, molt incorrectament, però de manera molt
simptomàtica també diu els seus funcionaris. Els seus
funcionaris tenen ordres que això no es doni a ningú. Val, jo li
deman aquí, des de la tribuna, clarament, el nostre grup voldria
el Llibre Blanc de l’Habitatge de les Illes Balears, perquè no
voldria haver de fotocopiar aquest que m’han deixat, i que
estigués a la disposició dels ciutadans, perquè feia uns estudis
que són molt interessants sobre l’evolució de l’habitatge.

Bé, començant pròpiament amb el que era la cosa, crec que
hi ha una qüestió amb la qual hi està d’acord pràcticament
tothom, l’habitatge en aquests moments es veu sotmès a una
espècie de bombolla especulativa que ha fet que el seu preu es
dispari, amb pujades que són molt superiors a les de qualsevol
altre sector econòmic. Els preus dels habitatges han augmentat,
només per dir una xifra, han augmentat tres vegades més que
els salaris entre els anys 1998 i 2002, tot i que en el nostre país,
en el conjunt d’Espanya, s’ha construït el 40% dels habitatges
de la Unió Europea en aquest temps, la qual cosa demostra que
la construcció, simplement d’habitatges, no vol dir que resolgui
el problema de les famílies perquè de cada vegada és més difícil
accedir a això que la Constitució defineix com a un dret
fonamental: l’habitatge digne.

Bé, idò, per què es produeix aquest fenomen? Evidentment,
els motius són diversos perquè, com dèiem abans, hi ha un
gran nombre d’habitatges buits, només en el municipi de Palma
ja es calcula que uns 40.000, i que el ritme de construcció de
nous habitatges és molt superior al creixement de la població.
El que passa normalment és que la construcció d’habitatges es
planteja com a una inversió, moltes vegades especulativa,
destinada a cobrir segments de demanda de gran poder
adquisitiu. En canvi, no hi ha hagut suficientment una política
decidida de promoció d’habitatges de preu taxat ni
d’abaratiment del preu de la construcció, ni del sòl, ni de
sortida al mercat dels habitatges desocupats. Mentre es
degraden barris antics de tal manera que es perden habitatges
en els nuclis urbans tradicionals, s’urbanitza el sòl rústic per
construir segones residències o nova oferta turística
residencial.

La davallada del valor de les inversions en borsa, juntament
amb la reducció dels tipus d’interès dels préstecs hipotecaris
han fet que els estalvis d’un sector important de la població es
destinin a inversions immobiliàries que, de moment, donen un
bon rendiment, encara que és imprevisible el que passarà en els
propers anys. El preu dels habitatges, pensam nosaltres, no es
pot solucionar únicament amb liberalitzacions de sòl ni es pot
esperar que el mercat corregeixi per si mateix aquesta tendència.
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En aquest sentit, volem dir que les declaracions del
vicepresident Rato i del candidat Mariano Rajoy que els preus
dels pisos pugen perquè hi ha gent que els pot pagar, a més de
ser un sarcasme ofensiu per a tots els ciutadans que no poden
accedir a un habitatge digne, demostren una nulAla voluntat
d’actuar per corregir aquesta situació. No podem confiar amb
la liberalització, de fet, el major increment dels preus s’ha
produït al mateix temps que es produïen també mesures
liberalitzadores. Per fer davallar els preus això no val, ni podem
acceptar que el que motiva aquestes pujades és l’absència de
sòl en condicions d’urbanitzar-se; molt el contrari, l’elevat preu
de l’habitatge i l’absència de legislació sobre el sòl fan que es
produeixin retencions especulatives del sòl que és apte per a la
seva urbanització, però que s’espera treure majors rendiments
econòmics en un altre moment.

La legislació actual fa que els promotors privats no hagin de
cedir més que el 10% de l’aprofitament dels nous urbanitzats als
ajuntaments i no inclou cap clàusula que els obligui a destinar
una part d’aquest a la construcció d’habitatges de preu taxat.
D’aquesta manera, els promotors privats no tenen cap tipus
d’incentiu. I per altra banda, hem de dir que molts ajuntaments,
que depenen massa per al seu finançament dels ingressos
immobiliaris, ja sigui per mancances pressupostàries, ja sigui
per manca de sensibilitat, posen a la venda en el mercat lliure
aquest percentatge de sòl que li cedeixen els promotors.
L’Ajuntament de Palma, per citar un exemple, el portava fins ara
tot a subhasta. Altres administracions públiques com el
Ministerio de Defensa fan el mateix i d’aquesta manera les
administracions públiques contribueixen molt decididament a
l’increment del preu del sòl i per tant, dels habitatges.

A la passada legislatura el Govern progressista va fer un
esforç important per incidir sobre aquesta situació, però es va
trobar també amb dificultats importants. No obstant això, per
primera vegada es compliren els objectius que marcava per a la
nostra comunitat el Pla estatal d’habitatges. Es posaren en
marxa 2.500 nous habitatges en aquest mandat i es feren
actuacions decidides per promocionar les rehabilitacions, de fet
fórem la segona comunitat de l’Estat en nombre de
rehabilitacions, o també per subvencionar l’adquisició
d’habitatges. Entre les dificultats que es va trobar el pacte en
el seu moment, per fer una política més contundent en relació
a la construcció d’aquests nous habitatges protegits hi havia
la negativa del Govern central a declarar municipis singulars.
Recordem que el Sr. Álvarez Cascos ho va negar expressament
a una interpelAlació del Senador de la comunitat Manuel Cámara.
Amb això feien impossible que la iniciativa privada participés
en la construcció d’habitatges protegits, o que es poguessin
subvencionar la compra d’habitatges existents ja que el seu
valor sempre sobrepassava els mòduls fixats pel ministeri.

D’altra banda la manca d’oferiment de sòl públic per part
dels ajuntaments i molt especialment, altra vegada, el més gran,
el més important i el que té més necessitats, el de Palma, o la
reducció dels objectius del Pla estatal que són insuficients per
a les nostres Illes en allò que seria necessari tan per demografia
com per necessitats eren una dificultat afegida a les polítiques
del pacte. Avui s’han superat una part d’aquestes dificultats,
no totes però una part sí. La declaració de municipis singulars

ha de permetre la participació de les empreses privades en la
construcció d’habitatges protegits i ha de possibilitat que es
mogui el mercat d’habitatges usats. Però davant d’aquesta
nova situació i davant el nou Govern tenim una seriosa
preocupació perquè veim manca d’actuacions decidides,
declaracions dubitatives, de vegades contradictòries i una certa
manca d’actuacions. En concret ens preocupa molt la reducció
d’inversions que es preveuen en el projecte de pressupost per
al 2004. Les declaracions en el sentit de què el pacte havia
esgotat tot el sòl disponible, la qual cosa no consideraríem com
un retret sinó tot el contrari, però això tampoc és una afirmació
que sigui certa.

Per altra banda el mateix qüestionament de l’IBAVI i també
ens preocupa que quan una administració en mans del PP
proposa una única mesura fiscal progressista li caigui damunt
tota la maquinària del partit per obligar-lo a rectificar, m’estic
referint lògicament a la pujada la tributació dels habitatges
desocupats, propugnada i retirada pel Sr. Gallardón a Madrid.
I encara més, volíem denunciar la paràlisi i també l’engany als
ciutadans en el tema de les rehabilitacions. No es fan noves
qualificacions, fins i tot s’ha colAlocat un rètol que diu que per
raons pressupostàries no s’admeten noves solAlicituds. Tot això
amb l’afegit que no s’ha derogat el decret que permet als
ciutadans presentar aquestes solAlicituds i obliga al Govern a
pagar les subvencions. No només no es fa això sinó que amb la
no tramitació d’aquestes solAlicituds s’impedeix que puguin
rebre la subvenció per part de l’Estat.

Per altra banda avui mateix, si no canvien d’opinió i sembla
ser que no, es modificaran les DOT i la LEN per permetre noves
urbanitzacions per a habitatges de luxe o per a segones
residències en sòls rústics, aparentment protegits, però no es
fa cap reforma legislativa i seria al seu abast per afavorir la
construcció d’habitatges per als ciutadans que ho necessiten.
Nosaltres pensam que l’Administració ha d’actuar, no es pot
deixar una necessitat essencial com aquesta i que és la màxima
preocupació com reflecteixen les enquestes per als ciutadans de
les Illes Balears en mans del mercat i a mercè dels especuladors
urbanístics. Fins i tot la comunitat valenciana, en mans del PP,
té una legislació que obliga als promotors a destinar una part
del sòl als habitatges protegits, al País Basc evidentment s’ha
anat molt més lluny, el Pla territorial de Menorca, únic que s’ha
aprovat fins ara...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat té 30 segons.

EL SR. RAMON I JUAN:

M oltes gràcies, Sr. President. Perquè hi havia una majoria
política progressista, fixa en un 40% els habitatges de protecció
oficial en els sòls que es desenvolupin a partir d’ara. Aquest és,
pensam nosaltres, el camí. Pensin que l’única possibilitat que
té una família normal d’accedir a un habitatge digne en
propietat és aportant només una part raonable dels seus
ingressos als habitatges de protecció oficial. El mercat lliure no
pot garantir que una família normal hi pugui accedir sense
hipotecar-se tota la vida.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Perdó,
disculpi, Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, no es preocupi que li faré arribar el Llibre Blanc de
l’any 2001, que du dades fins a l’any 2001, que es va presentar
per l’antic conseller en roda de premsa, que tothom coneixia i
que vostè tengui una còpia. Però no es preocupi, em digui
quants d’exemplars vol i els ho faré arribar. Vaja és que em
sembla una cosa increïble que digui que s’oculten dades d’un
llibre fet l’any 2001, en roda de premsa, publicat i amb dades de
l’habitatge fins l’any 2001. Però bé.

Començant per la interpelAlació plantejada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida- Els Verds en relació a la política
d’habitatge del Govern de les Illes Balears. Jo crec que és una
interpelAlació compartida pel Part it Popular, des del punt de
vista que efectivament el preu de l’habitatge i les mancances
socials existents constitueixen un problema de primera
magnitud. Però crida l’atenció que el partit interpelAlants, fins fa
uns mesos, va gestionar la conselleria responsable en matèria
de joventut i va formar part d’un Govern competent en matèria
d’habitatge, la qual cosa evidencia que la política d’habitatges
que es va a dur a terme per l’anterior Govern no era compartida
per Esquerra Unida. I dic això perquè la conselleria, de moment,
no ha canviat ni una coma de la política d’habitatge que vostès
varen aprovar. Tenim les mateixes línies de subvenció, que
estam pagant i afegint doblers, li puc dur les modificacions de
crèdit que estam fent cada setmana per pagar l’expedient
d’habitatge, li ho puc fer arribar, afegim doblers del pressupost
inicial. Tenim les mateixes promocions d’HPO, tenim la mateixa
fiscalitat que vostès varen aprovar i que jo suposava que
vostès compartien, però pel que es veu no era així.

Per tant, estic contenta de què vostès solAlicitin
implícitament un canvi de parer i esper en aquest sentit poder
tenir el suport d’Esquerra Unida en un tema que actualment és
un greu problema dels nostres ciutadans. El problema de
l’habitatge a Balears s’ha disparat en els darrers 4 anys,
l’encariment dels preus a Balears s’ha duplicat en un lapsus de
temps massa curt, 4 anys. Si l’any 97 o 98 podíem parlar
d’habitatges molt més que dignes per 15 o 16 milions de
pessetes, ara aquests mateixos habitatges costen 32 milions de
pessetes, una duplicació de preus que no s’ha produït
evidentment en els salaris. Això fa que els privilegiats que
puguin comprar avui un primer habitatge facin un esforç
econòmic en relació al seu sou massa preocupant i evidentment
molts dels ciutadans ni tan sols es poden plantejar fer aquest
esforç. El mateix ens trobam en el mercat de lloguer. 

Quines han estat les causes d’aquesta pujada tan
espectacular? Evidentment són distintes causes al mateix

temps, com vostè ha dit, però evidentment la manca de sòl a
Balears n’és una d’elles, manca de sòl que a més ha anat
acompanyat d’una gran inseguretat jurídica en matèria
d’ordenació territorial. Allò que és evident és que voler protegir
el territori i voler tenir sòl poc costós és incompatible, d’això
n’hem de ser tots conscients. Per això no (...) a no trobar les
mesures adients per almanco controlar de cara al futur aquesta
escalada de preus. Aconseguir davallar els preus no crec
sincerament que sigui possible, controlar-los sí i això ha d’anar
acompanyat d’ajudes de l’Administració a determinats
colAlectius per accedir al dret constitucional de tenir un
habitatge digne. Però hem de ser conscients que les ajudes
directes només són això, ajudes que ni controlen els preus de
l’habitatge, ni en molts de casos són determinats perquè un
ciutadà prengui la decisió de comprar-se o no un habitatge.

Feta aquesta introducció un poc filosòfica, vull deixar clar
que aquest Govern té clar que s’ha d’aprovar una política
d’habitatge com a tal i no línies soles d’ajudes sense cap
planificació. Volem aprovar una política d’habitatges amb
moltes mesures en conjunt de distinta índole, però que totes
conflueixen dins aquest problema. I com a primera premissa
important s’ha de tenir clar que el tema de l’habitatge és una
qüestió on conflueixen distintes administracions competents,
la comunitat autònoma té la competència exclusiva en matèria
d’habitatges segons l’Estatut d’Autonomia, però hem de tenir
en compte que l’Estat té competències sobre les bases de la
planificació econòmica i en aquest sentit s’aproven els plans
nacionals d’habitatge. Els consells insulars i ajuntaments tenen
competències en urbanisme i política de sòl i que totes les
administracions tenen distints imposts que afecten el cost final
de l’habitatge.

Dit això, quines mesures en la nostra opinió haurien d’estar
contemplades dins aquesta política d’habitatge que volem
aprovar? Jo crec que són bàsicament 4 pilar, primer pilar política
de sòl, segon pilar política de fiscalitat, tercer pilar política
d’ajudes i quart pilar política d’HPO. Comencem per la primera,
política de sòl. Partint del creixement previst dins cada pla
territorial insular i per tant, condicionant aquest sòl per a
l’autonomia de cada consell insular, el Govern té en les seves
mans la competència per ser capaç de fer una llei de sòl que
garanteixi que el sòl disponible pugui ser posat en el mercat
amb mecanismes àgils de gestió. Deixant de banda la
inseguretat jurídica que ha caracteritzat l’anterior legislatura,
sobretot a Mallorca i Eivissa que no han aconseguit aprovar els
seus plans territorials marcats per les DOT i s’han basat en
unes moratòries que han encarit els preus del sòl, creim que el
creixement marcat per cadascun dels plans que s’aprovin han
de tenir després mecanismes per garantir la disponibilitat
d’aquest sòl. Amb aquestes previsions el sòl, que tanta
repercussió té sobre el preu final de l’habitatge, tendrà uns
mecanismes de control que estaran evitant pujades
incontrolades com ha passat fins ara. I quins mecanismes han
de ser aquests? Evidentment la llei que s’està redactant està
encara en una primera fase, però ja tenim des del Govern una
sèrie d’idees que ens agradaria consensuar durant la tramitació
de l’elaboració d’aquest projecte de llei, idees que afecten tan
al planejament urbanístic com a la gestió dels mateixos. Quant
al planejament urbanístic hem de recollir mesures que
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garanteixen que el procediment de redacció i aprovació dels
planejaments municipals siguin més àgils i facilitin la posada en
el mercat del sòl disponible. Quant a la gestió urbanística la
futura llei ha d’establir sistemes d’actuació que possibiliten una
agilitació del procediment i al mateix temps la creació de sòl a
preu taxat.

Segon pilar, política de fiscalitat. Els imposts que graven els
habitatges suposen aproximadament un cost d’un 20% del seu
preu final. Una política fiscal específica de l’habitatge és sense
cap dubte una mesura beneficiosa per abaratir el cost de la
mateixa, és evident que baixar els imposts no és una decisió
fàcil per a les administracions competents que veuen minvar els
seus ingressos públics. Però creim que hem d’anar donant
passes en aquest sentit, hem de dir que no només estam parlant
d’imposts autonòmics, la comunitat efectivament pot incidir
amb molta importància en els imposts, com és l’impost de
transmissions patrimonials, actes jurídics documentats, Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques o impost de
successions i donacions. Però quan parlam d’habitatge també
parlam de l’IVA estatal i parlam també de fiscalitat municipal,
com poden ser l’impost de construccions i obres, la taxa
municipal d’obres, la taxa d’ocupació de via pública, l’impost
d’increment de valors dels terrenys i l’IBI. És evident que totes
les mesures que es poguessin plantejar en matèria de fiscalitat
i que hem d’estudiar haurien de ser assumides per la comunitat
autònoma. Creim que no podem plantejar als ajuntaments cap
baixada espontània d’imposts, si no compensada d’aportacions
per part de la comunitat autònoma. En qualsevol cas la llei
d’acompanyament per a l’any que ve ja contempla dues
novetats fiscals en matèria d’habitatges, que si bé no suposen
un cost massa elevat per a l’hisenda pública, sí denota la
sensibilitat que el Govern té en aquesta matèria. Per una banda
s’augmenta fins a un 5,5% la deducció autonòmica de l’impost
sobre la renda per les quantitats satisfetes per joves en
adquisició, rehabilitació d’habitatges. I per altra banda es crea
una deducció del 85% de les donacions fetes de pares a fills per
a l’adquisició del primer habitatge.

Tercer pilar, polítiques d’ajudes. La política d’ajudes
existent en l’actualitat està contemplada dins el Pla nacional
d’habitatge 2002-2005, juntament amb les ajudes
complementàries de la comunitat autònoma. Recentment hem
donat una passa més en la declaració per ordre ministerial de 14
d’octubre del 2003 de municipi singular tipus 0, a efectes de què
entrin dins el Pla nacional quant a ajudes per a adquisició
d’habitatges de segona mà, habitatges amb un preu per metre
quadrat més aproximat al preu de mercat. Madrid, Barcelona i 33
municipis de Balears han aconseguit aquesta declaració de
municipis tipus 0. Quins objectius volem en matèria d’ajudes
des del Govern? Nosaltres volem incidir sobretot en el sector
dels joves, perquè estam convençuts que són el colAlectiu que
pateix aquest augment desmesurat del preu de forma més
injusta, han tengut menys oportunitats que altres joves d’altres
etapes. I els nostres ajuts volen anar destinats no només a
l’adquisició d’habitatges sinó també als lloguers.

I ja per acabar en quart lloc la política d’habitatge de
contemplar un apartat important quant a la política d’habitatge
de protecció oficial, tan des dels promotors privats com des

dels promotors públics que és l’IBAVI. Actualment i per a l’any
que ve tenim en fase d’obres i de projecte un total de 982
habitatges a totes les Illes Balears, però a més de fer aquestes
promocions creim que hem d’orientar i començar que
determinades promocions ho siguin, no en règim de compra-
venda sinó en règim de lloguer i si pot ser per als joves. En
aquests sentit els pròxims habitatges que ha d’adjudicar
l’IBAVI en el carrer Manuel Azaña de Palma, són 56 habitatges,
ja han sortit publicades que l’adjudicació es farà en règim de
lloguer i destinat als joves. És un esforç que hem de procurar
fer des de l’IBAVI a distintes promocions. El mateix que amb la
mancança de sòl que s’ha trobat l’IBAVI, que això és bo? Ho
serà per a vostè, jo crec que hi ha una manca de previsió...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Consellera.

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

Sí, ja acab Sr. President. En aquesta obtenció de sòl i ens ha
deixat descapitalitzat l’IBAVI.

En definitiva i ja per acabar, totes aquestes vies juntament
amb altres que evidentment són positives, encara que de
vegades complicades de gestionar, com puguin ser les àrees de
rehabilitació integrades. Ja dic, totes aquestes vies formen part
de la política d’habitatge que està dissenyant la conselleria i
que esperam aprovar a principis de l’any que ve.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per fixar la posició té la paraula Don Pere Sampol del Grup
PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé jo crec que hem de felicitar
el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds per plantejar
en aquesta cambra, segurament, un dels temes que més
preocupen als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Allò
que hem de lamentar és que no tengui el seguiment mediàtic
que té la pornografia política que hem viscut fa un poquet més
de mitja horeta. Efectivament jo crec que les dues intervencions
de l’interpelAlant i de la consellera han tengut dos capítols,
primer les causes que han provocat aquest increment dels
preus dels habitatges i segon, supòs que es concretarà més
amb la moció subsegüent i amb altres iniciatives que ja hem
presentat altres grups en formes de proposició no de llei sobre
les solucions que hem de prendre per facilitar l’accés a
l’habitatge dels nostres ciutadans.

Jo no acab de compartir totalment l’anàlisi quant a les
causes que han provocat aquest tema. Naturalment ens trobam
davant d’unes causes que són a nivell d’Estat, fins i tot a nivell
europeu, però especialment a nivell d’Estat espanyol, com ha
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advertit l’interpelAlant, un 40% d’habitatges de la Unió Europea
s’han edificat a l’Estat espanyol, aleshores això en teoria hauria
de provocar una borsa d’habitatge que fes baixar els preus i no
ha passat. I no ha passat perquè segurament el sector
immobiliari ha estat el refugi dels inversors uns anys en què les
inversions en borsa s’ha desplomat. També ha fracassat la
política de liberalització del sòl del Partit Popular, aquesta
política que consistia en traure tot el sòl en el mercat, fins i tot
el sòl rústic es considera com edificable, al final no ha
aconseguit els seus efectes sinó tot el contrari. Però és que a
més a les Illes Balears, a part de tenir els problemes que són de
tot l’Estat, hem tengut un problema addicional provocat per la
política del Partit Popular iniciada l’any 90 de convertir les Illes
Balears en la segona residència d’Europa. Bé va significar que
els immobles de les Illes Balears s’han posat dins tot el mercat
europeu voluntàriament i s’ha fet una promoció immobiliària de
les Illes Balears dins tot Europa, especialment ciutadans centre
i nord-europeus han fet grans inversions a les Illes Balears, que
han tengut un efecte positiu de pagar cars els immobles, però
que per als residents provoca que pràcticament no tenguem
accés a un immoble davant la diferència de poder adquisitiu
que aquests anys tenien els ciutadans europeus davant
nosaltres.

Bé estam aquí i és hora de prendre mesures. La consellera
ens ha anunciat 5 blocs que compartim, és a dir, polítiques de
sòl i aquí no estic d’acord amb allò que ha dit la consellera.
Concretament ha dit: “tenim una manca i això ha provocat un
encariment dels preus del sòl”, això no és veritat. Si la
consellera es molesta en demanar les dades de l’Institut Balear
d’Estadística i consultar fins i tot, una publicació que vàrem fer,
aquesta publicació li demostrarà que les Illes Balears tenen més
sòl que la mitjana de l’Estat, som una de les comunitats
autònomes que té més sòl disponible, això és un fet. Per tant,
no ens digui que hi ha manca de sòl, a més s’ha demostrat a
nivell d’Estat que posar sòl en el mercat no necessàriament han
baixat els preus per què? Per allò que parlava fa un moment,
que els inversors inverteixen en sòl no per comercialitzar sinó
per tenir una inversió segura quan la borsa no els dóna
rendiment. Per tant, sòl n’hi ha suficient, no fos cosa que ara
aquestes paraules influeixin damunt el Pla territorial de Mallorca
que està en discussió i tenguéssim la temptació de provocar un
altre increment d’urbanitzables que, insistesc, no són
necessaris.

Per tant, polítiques de sòl no les acabam de compartir.
Fiscalitat, efectivament ja l’anterior Govern fa dos anys i l’any
passat damunt l’Impost de Renda de Persones Físiques va
aprovar deduccions importants que es mantenen i que
s’incrementen en els pressuposts per a l’any 2004, és una línia.
El tema d’ajudes directes, tan per a adquisició com per a
rehabilitació que també haurem d’anar incrementant, habitatges
de protecció oficial. Això han estat els 4 pilars, el cinquè pilar i
ho ha d’incloure no només com una referència de passada, sinó
com un pilar a l’inrevés, els lloguers. Els lloguers és allà on
tenim molt per fer-hi feina i aquí també hi pot haver -acab Sr.
President- i aquí també hi pot haver política d’ajudes,
subvencions directes, polítiques de fiscalitat i incentivar que
els lloguers siguin deduïbles damunt IRPF, tan per a qui el paga
com per al qui el lloga. La política de fiscalitat fracassada de’n

Ruíz Gallardón, en el qual el seu partit l’ha cridat a capítol, a
pesar que aquesta mesura és de difícil aplicació, jo no sé com
es pot gestionar un padró d’habitatges desocupats, és
complicadíssim, però era una línia penalitzar els habitatges que
no estan..., però vaja veig que el Partit Popular l’ha avortada i
el Sr. Ruíz Gallardón ha hagut de fer anques enrera.

Bé, en definitiva compartim la preocupació de què aquest és
un tema molt important, esperarem la moció subsegüent i
anunciam que d’aquest tema en parlarem al llarg d’aquesta
legislatura perquè hi hem de trobar solucions.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Quan parlam d’habitatge crec que és
bo recuperar un to d’acord perquè jo crec que el més important
és que d’aquest tema en facem, com ja s’ha dit abans, un bon
diagnòstic. És cert que el ritme frenètic de creixement dels preus
de l’habitatge posen en una situació molt difícil, de manera
especials als joves, però no només als joves, sinó a moltes
capes socials de la nostra comunitat que tenen dificultats
d’accés a l’habitatge perquè s’ha produït un fenomen de pujada
de preus sense precedents, no només en els 4 darrers anys i no
és un tema de resp onsabilitat d’un Govern o d’un altre, això
són factors que són aliens, si no del darrer, diguem des dels
anys 90 quan va començar realment una carrera de preus
absolutament insostenible.

Crec que, ja s’ha dit aquí, estam dins un perill d’una
bombolla especulativa en matèria d’edificació i construcció
d’habitatges molt perillosa i que el diagnòstic que en aquest
moment construcció i sòl són refugi de doblers procedents
d’altres inversions, més o menys fracassades de borsa en
inversions tecnològiques, etcètera, està incidint de manera molt
negativa sobre el sector, però també és veritat que com a poder
públic, tots els poders públics tenen l’obligació de fer front a
allò que la Constitució proclama com a un dret constitucional
i que és el dret constitucional a l’habitatge. Per tant, hi ha
l’obligació d’intervenir-hi per part de tots els poders públics,
començant lògicament en el nostre cas pel Govern de la
comunitat autònoma, però també pels altres poders públics, els
consells, els ajuntaments i per suposat per l’Administració de
l’Estat. I jo crec que en aquest tema hauríem de ser capaços de
consens i jo crec que és important, encara que mantinguem
algunes postures enfrontades en determinats temes, en aquesta
qüestió féssim un esforç per arribar a acords perquè estam
parlant de qüestions que afecten la ciutadania i que aquesta
espera de nosaltres que siguem capaços de fer-ho.

Jo crec que aquest és un problema complex i com a tal
problema complex no té solucions senzilles, no té una solució
màgica, no l’ha tenguda mai. No hi ha una sola causa, són
multitud de causes i per tant, hauríem de ser capaços d’afinar
molt bé en l’anàlisi per donar el diagnòstic, fins i tot podríem dir
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que és canviant, que no sempre és constant, però que hauríem
de tenir un instrument com el llibre blanc, n’ha fet referència
l’interpelAlant, s’hauria d’anar actualitzant per tenir un estat, un
diagnòstic i un coneixement de la realitat i les causes que
provoquen aquest problema.

I començam pel problema del sòl. Estic d’acord en allò que
ha dit el Sr. Sampol, no hi ha una manca de sòl a la nostra
comunitat autònoma, tal vegada en allò que el matisaria és que
aquest sòl no està disponible, hi ha sòl sense edificar, hi ha sòl
urbanitzable, però és un sòl que no està en el mercat, és un sòl
que està mediatitzat per la retenció especulativa, per
expectatives de futur o per dificultats per ventura del
desenvolupament, s’hauria de descartar tot aquell que no es
pot dur a terme, però a pesar de tot sòl n’hi ha. Per tant, jo crec
que ens equivocaríem en la resposta si no tenim clar això,
perquè clar si consideram que el problema és l’escassesa
objectiva de sòl i que la resposta és fer-ne més ens
equivocarem, no hi ha una escassesa de sòl, allò que hi ha és
una retenció, una manca de possibilitat de què aquest sòl vagi
en el mercat i es posi a disposició dels promotors públics i
privats per fer-hi habitatges, almanco a un preu raonable. I
aquest és un problema que hem de tenir en compte, allà on
incideix de manera negativa, ho dic sense ànim de fer polèmica,
però crec que és cert que la legislació estatal en matèria de sòl
i de manera molt especial la legislació en matèria de valoracions,
una legislació que atorga al sòl el valor del preu de mercat
rompent amb una tradició anterior que era el valor de sòl està en
funció de l’exercici dels drets urbanístics que s’han consolidat
i aleshores això ha fet que totes les expectatives de negoci es
traslladin a l’element menys dinàmic i que aporta menys de tot
el procés de construcció que és el temptador de la propietat del
sòl, la qual cosa baix un punt de vista de rompre aquesta
dinàmica a mi em sembla un error.

El Pla estatal d’habitatge és sense cap dubte insuficient,
sobretot jo crec que els criteris de repartiment no tenen en
compte els factors de població, els factors de la pressió sobre
els preus i sobre la quantitat d’habitatges que hi ha en els
distints territoris, s’ha fet amb uns criteris excessivament
redistributius i clar, el problema és que la política d’habitatge té
un element redistributiu, però no és només redistributiva, ha
d’atendre de manera millor als territoris allà on hi ha més
dificultats d’accés a l’habitatge i aquesta és una reflexió que li
hem fet reiteradament al Pla estatal. Els ajuntaments estan
pressionats econòmicament pels retalls pressupostaris i per
retalls d’ingressos que fan que la fiscalitat no sigui adequada,
ni el procés constructiu ni en l’habitatge. Estic molt d’acord en
l’anàlisi que ha fet la consellera en relació a la fiscalitat, crec
que la fiscalitat de l’habitatge és absolutament inadequat, hi ha
massa elements a totes les administracions que incideixen de
manera molt negativa, alguns dels elements es poden controlar
des d’aquí, altres no. Però en qualsevol cas, es pot fer pressió,
es pot parlar sobretot dels temes de l’IVA, els temes de
transmissions patrimonials, etcètera.

S’ha d’instrumentar una línia d’estímuls als lloguers i hem
d’arbitrar una política que faci que aquesta desaparició que hi
va haver un determinat moment de la iniciativa privada...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Quetglas, per favor.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Ja acab, Sr. President, només dues frases.

Aquesta desaparició de la iniciativa privada en els
habitatges de protecció pública, l’única manera que té de
compensar-se és a través de la declaració de municipis
singulars, és a dir, apujar els preus per fer-los rendibles però,
clar, això s’ha de compensar amb una política d’ajuts al
comprador perquè l’esforç d’adquisició d’aquest habitatge
sigui comparable al dels altres indrets de l’Estat. Per tant en
aquest sentit jo crec que en un gran percentatge compartim
l’anàlisi, crec que hem de fer un esforç d’acord a consens i
dissenyar una política d’habitatge que doni resposta a les
necessitats dels ciutadans. Esperarem la moció i esperem que
amb l’esforç de tots puguem treure una moció positiva i que
faciliti la feina del Govern amb el suport parlamentari de cara a
resoldre aquest greu problema dels ciutadans. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Diputat
Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, per fixar
la posició política defensada pel Grup Parlamentari Popular
respecte a la interpelAlació presentada des de les files del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida, consideram necessari, a la
vegada que també consideram absolutament imprescindible,
centrar l’exposició en la dimensió social de l’habitatge i la seva
consideració de necessitat de caire colAlectiu, necessitat davant
la qual els poders públics no poden mantenir-se indiferents i
pretendre que els ciutadans hagin d’autoproveir, amb caràcter
absolut, les seves necessitats d’habitatge segons les seves
possibilitats econòmiques en el mercat.

Dins aquest context  i amb aquesta mateixa intenció la nostra
Constitució, en el seu article 47, proclama el dret que tenen tots
i cadascun dels espanyols a gaudir d’un habitatge digne, d’un
habitatge adequat, a més de comprometre tots els poders
públics per tal d’arbitrar mesures i fer efectiu aquest dret. No
obstant això les dificultats per aconseguir aquest objectiu a
través del mercat són moltes i aquí avui s’han posat de
manifest. 

La primera i entenem que l’essencial dificultat amb la qual
ens trobam resideix a l’encariment del preu del sòl, provocat
inevitablement per la pròpia ordenació del nostre limitat
territori, principal recurs escàs de les nostres illes. En segon lloc
ens trobam amb una limitada capacitat econòmica de moltes
persones per tal de comprar un habitatge, determinada sempre
pels ingressos obtinguts i les condicions de finançació. I en
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tercer i darrer lloc consideram també en certa mesura
responsable de la dificultat de l’accés a l’habitatge la precària
cultura de l’arrendament que pateixen les nostres illes i que
contribueix a mantenir en alça l’adquisició mentre s’incrementa
el nombre d’habitatges en estat de desocupació, deshabitats.
Totes i cada una d’aquestes circumstàncies expliquen la
necessitat d’arbitrar i activar mesures per tal de contrarestar
aquests efectes. Consideram precís confeccionar polítiques que
permetin controlar aquesta agressivitat i dissenyar models
adaptats a les necessitats de cada sector poblacional, de clar
signe personalitzador i redistributiu, davant la necessitat de
sostenir l’evolució del mercat immobiliari.

En els darrers anys els preus de l’habitatge s’han vist
pràcticament duplicats, mentre que el nivell salarial no ha
crescut amb la mateixa projecció. El contrast entre la renda i el
preu de l’habitatge s’ha disparat, però per a mostra un botó: si
l’any 94 una persona amb el salari mig dedicava, podia dedicar,
l’equivalent a quatre anys de tot el seu salari per comprar un
habitatge a Balears, l’any 2003 aquest estalvi s’hauria d’haver
mantingut durant vuit anys. Idò bé, precisament aquesta
circumstància provoca que moltes famílies desisteixin de
l’adquisició, o si bé insisteixen en ella es veuen obligats a haver
d’arrossegar la rèmora hipotecària fins moltes vegades l’etapa
prejubilar, convertint-se l’emancipació per als joves en una
necessitat difícil moltes vegades de poder-se aconseguir.

Davant aquest escenari és inqüestionable la necessària
implicació dels poders públics per desenvolupar el dret a
l’habitatge, constitucionalment protegit amb plans estatals com
pugui ser el Pla 2002-2005 i plans autonòmics, amb actuacions
destinades a atenuar aquest resultat mitjançant el que entenem
nosaltres quatre tipus de mesures. En primer lloc, agilitar la
posada de sòl disponible en el mercat, arbitrar mecanismes
orientats a la reducció fiscal i ajudes directes als colAlectius amb
menys recursos, i atorgar una especial atenció a les polítiques
de rehabilitació.

En primer lloc, i respecte a la primera qüestió, entenem que
tant la Llei del sòl com els plans territorials insulars han de
preveure mecanismes importants d’estabilització i control. Per
altra banda, i en segon lloc, és evident que una política de
reducció fiscal que aconsegueixi reduir els efectes dels preus
d’adquisició mitjançant la reducció de determinats impostos és
una de les possibilitats que permeten flexibilitzar el rigor del
mercat; des de la construcció, passant per l’adquisició, fins a la
seva transmissió, l’habitatge es veu gravat per diferents tipus
de tributs que encareixen el preu final. Així doncs, tenint en
compte que la major part dels mateixos tributs són de
competència municipal i autonòmica, hem d’aprofitar aquesta
circumstància per tal de reduir el resultat econòmic final tant de
la construcció, com de la venda, com de la mateixa adquisició.
I en aquest sentit, Sra. Consellera, no puc més que celebrar la
seva sensibilitat manifestada respecte a la voluntat de reforçar
econòmicament aquells ajuntaments que tenguin la voluntat
d’impulsar iniciatives destinades a reduir les càrregues fiscals
amb la intenció de fomentar l’accés a l’habitatge, entenent
aquesta responsabilitat com una responsabilitat, més que
municipal, autonòmica.

En tercer lloc se situen les ajudes directes. En aquest tipus
d’ajudes, destinades als colAlectius amb major dificultat d’accés,
és on l’expressió constitucional del dret a l’habitatge cobra
major significat i on entenem que s’ha de fixar el Govern
principalment a l’hora de dissenyar els seus programes
d’actuació; els joves, especialment, i els segments de població
amb dificultats especials d’accés a l’habitatge han de convertir-
se en objectiu prioritari...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vagi acabant. Li queden 30 segons.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vaig acabant, Sr. President. 

...en objectiu prioritari mitjançant la construcció
d’habitatges destinats tant a la venda com al lloguer. I com a
darrer punt consideram important el desenvolupament de
mesures que incentivin la posada en marxa de programes de
rehabilitació orientats a recuperar barris antics en procés de
degradació.

Convençuts, Sra. Consellera, que el seu pla autonòmic
d’habitatge recollirà bona part de l’esperit manifestat en
aquesta intervenció, i que la gestió del Pla nacional d’habitatge
2002-2005 permetrà aconseguir l’accés a un habitatge digne que
proclama la Constitució espanyola, no em queda res més que
mostrar el meu més decidit suport cap a la política d’habitatge
que pretén portar a terme, des de la convicció que els
plantejaments esbossats i les iniciatives previstes
s’identifiquen amb el model defensat des del Grup Parlamentari
Popular i que ben segur trobaran, en un temps no molt llunyà,
la recompensa de l’encert.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè ha
anunciat que això és un tema molt complex i que necessita un
pla integral, crec que he entès, que implica les distintes
administracions, fins i tot l’Administració de l’Estat. En això
estam completament d’acord amb vostè i ja li anuncii que la
moció subsegüent que presentarem anirà en aquest sentit i li
donarem tota una sèrie d’idees. M’ha agradat també que vegi
que hi ha una responsabilitat de l’Estat perquè anteriorment
pensava que tot que tot pareixia que passava per la nostra
comunitat i pel nostre govern, i que no hi havia cap
responsabilitat estatal.

I després ha fixat vostè quatre punts sobre els qual s’ha
d’actuar, que potser podrem estar d’acord en aquests quatre
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punts, però que evidentment tendrem matisacions importants,
segurament molt importants algunes. A mi, com ha dit el
portaveu del Grup Socialista, m’agradaria que hi pogués haver
consens, que es pogués avançar; ara bé, amb la valoració que
es fa en aquests moments hi ha coses que ens separen bastant,
en uns punts no tant i en altres més.

Comencem per punt, o sigui, vostè ha dit política de sòl,
fiscalitat, ajudes i construcció d’habitatges de protecció oficial.
Bé, està anunciat quasi tot, però vegem, polítiques de sòl; si
partim de la base que el que s’ha de fer és treure més sòl al
mercat i que el mercat ho resoldrà crec que no anam bé, no
anam bé perquè d’entrada, com ja han dit altres portaveus, no
és cert que no disposem de sòl, no és cert, i la liberalització del
sòl ha demostrat que no resol aquest problema, que les causes
són unes altres. Per tant jo crec que no és tant un tema
d’agilitar la posada de sòl a disposició dels promotors, no és
tant aquest el problema, sinó mesures per evitar les retencions
especulatives, com ha dit un altre portaveu, també, i mesures
per exigir, i això ja no seria una innovació tan gran perquè
s’està fent a altres bandes, per exigir que la sortida al mercat de
nou sòl per urbanitzar un percentatge important fos per a
habitatges de protecció oficial.

Bé, en relació a la fiscalitat i a la reducció que ja s’opera en
aquests pressupostos, en aquest projecte de pressupostos
d’enguany, és a dir, són mesures positives, són molt
insuficients i amb dificultats grosses ens trobarem perquè hi
hagi una reducció dels impostos municipals. És una causa
d’encariment, però creim nosaltres que no és la causa d’aquest
gran encariment que hi ha hagut els darrers anys, que l’hauríem
de buscar per una altra banda.

Les ajudes a la compra i més insistència -el portaveu del
PSM ha dit que s’havia de fer i crec que també el del Partit
Popular- en el lloguer; hi estaríem completament d’acord, i en la
rehabilitació, i en la construcció, evidentment, de més
habitatges de protecció oficial dels que s’han construït en els
darrers temps.

També són necessàries, pensam nosaltres, mesures perquè
surtin al mercat els habitatges buits, els habitatges buits o no
buits, els habitatges que són tals però no s’utilitzen, vull dir
que ho són tal per la seva construcció però que es destinen o
bé a segones residències, o bé són pisos degradats que
necessiten rehabilitació i per això no estan en el mercat, o bé
moltes vegades s’utilitzen com a places turístiques de manera
clandestina. Per tant aquest és un aspecte sobre el qual s’ha
d’incidir especialment.

Que no és un problema de sòl i de manca de construcció jo
li donaria unes xifres que vénen precisament en aquest llibre
blanc. Miri, en el període 1990-1999 es visaren projectes en el
colAlegi oficial equivalents a 6,4 habitatges per habitant nascut ,
o sigui, això hauria de ser molt més que suficient si tots aquests
habitatges anassin al mercat i no hi hagués també el tema de la
demografia, hi ha aquests dos aspectes. Però llavors una altra
xifra que també és molt ilAlustrativa de perquè el mercat per si
mateix no resol el problema de l’habitatge que necessiten les
famílies: els habitatges de més de 91 metres quadrats suposen

el 48% de les llicències en el període 94-99. I una altra, també:
les Illes Balears es caracteritzen per tenir el parc immobiliari amb
una proporció d’habitatges no principals que és la més alta de
totes les comunitats de l’Estat, i en canvi els habitatges de
protecció oficial representen en el període 1990-2000 només el
12% de les obres noves, dels habitatges d’obra nova
construïts.

I una última cosa -que se m’ha encès el llum- volia dir-li: jo
la manca de sòl no crec que no sigui un problema; jo he dit que
si el pacte hagués estat capaç d’exhaurir tot el sòl que hi havia
disponible de protecció oficial no ho consideraria un retret,
seria un problema; és un problema, efectivament, no hi ha prou
sòl, però no és que no n’hi hagi alguna mica, eh? Nosaltres
tenim constància que el Consell Insular de Mallorca disposa de
sòl, i evidentment el de Palma alguna cosa estarà disposat a fer
quan volen fer el seu propi pla d’habitatges, que en èpoques
anteriors no facilitava aquesta feina i no posava sòl a
disposició de la comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
diputat interpelAlant ja m’anuncia que no hi haurà acord en la
moció. Jo, evidentment, també ho crec, perquè crec que ens
separen molts de plantejaments i sobretot ens separen del que
han fet vostès durant quatre anys i que nosaltres no volem fer.
Nosaltres volem actuar realment en política d’habitatge i per
tant, com que hi ha una separació de plantejaments molt
important, vostè m’anuncia que no hi haurà acord en la moció
i estic segura que no hi haurà acord en la moció.

Precisament avui, ara, EFE, agència EFE, “el precio de la
vivienda usada subió un 21% en Baleares hasta septiembre.
El precio de la vivienda usada subió en Baleares entre enero
y septiembre de este año el 21% y se situó en 1.513,8 euros
por metro cuadrado, uno de los más elevados del país”.
Aquesta és la situació, les males notícies constants que hi ha
en el tema de l’habitatge a les Illes Balears des de fa quatre
anys, perquè no va ser a mitjans de l’any 90, no. Jo és que, clar,
quan un diu les coses com són, jo no vull culpar el pacte, però
qualque culpa deuen tenir, però Balears és la comunitat
autònoma, amb diferència, on en tan sols quatre anys els preus
s’han més que duplicat, i no els preus de l’any 95, que eren
preus controlats, de l’any 96, de l’any 97, de l’any..., va
començar precisament coincidint aquestes dates, i a més tenc
circumstàncies personals, i en tenim molts, que sabem
perfectament què es pagava per un pis en aquestes illes, i
sobretot a Palma, l’any 98 i el que es paga pel mateix pis ara.
Aquesta és la situació i ha estat un problema dels darrers
quatre anys, i no un problema de mitjans de l’any 90, on
precisament aquest problema no estava dins aquest parlament,
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ni hi va estar tampoc l’anterior legislatura, és un problema que
sorgeix ara, que pareix que es vol revitalitzar durant tota
aquesta legislatura perquè al govern d’esquerres aquest tema
no li va interessar massa els darrers quatre anys.

Diuen que no hi ha un problema de sòl en aquestes illes.
Això sí que no ho havia sentit mai, o sigui, aquestes illes, on
tothom controla el creixement, on vàrem començar a donar les
passes amb les Directrius d’Ordenació del Territori, on tenim un
territori bastant protegit que no hi ha a altres indrets d’Espanya
p er motius obvis, que és la nostra limitació, resulta que el
govern d’esquerres considera que tenim tot el sòl que volem.
No, aquesta no és la situació a les Illes Balears; les Illes Balears
tenen una manca de sòl per unes opcions, compartides per tots
els partits polítics i per la ciutadania, que s’ha de protegir el
nostre territori, i aquesta protecció repercuteix en el valor de
l’habitatge. Jo no compartesc que hi hagi moltíssim de sòl, o
sigui, jo crec que no, i això ho varen marcar les DOT i ho
marcaran ara els plans territorials, que no hem de passar pena
perquè en el Pla territorial de Mallorca tenim consensuat el
creixement i pactat en un acord polític que no s’alterarà. Ho dic
pel Sr. Sampol, que no hi és, però que no passi gens ni mica de
pena que no anaven per aquí els tirs quan es deia que hi havia
manca de sòl. És un fet real que hem d’assumir i punt.

Segon tema. Aquesta manca de sòl que tenim es va veure
agreujada els darrers quatre anys, perquè hi va haver una
inseguretat jurídica molt gran en matèria d’ordenació del
territori i perquè hi va haver unes moratòries molt fortes, i això
va fer que el sòl que en teoria estava disponible no ho estigués,
i això va repercutir, aquest valor del sòl, a l’habitatge. El preu
del sòl en aquest moment, la repercussió en el preu final de
l’habitatge és de quasi un 50%; o sigui, en aquest moment el
problema més gran que té l’habitatge és la repercussió del sòl.
Nosaltres què volem? Primer, que hi hagi seguretat jurídica, i
per això jo crec que l’aprovació aviat del Pla territorial de
Mallorca demostra aquesta necessitat que hi hagi aquesta
seguretat jurídica; i després de tenir seguretat jurídica, que la
gent tengui seguretat jurídica en la seva propietat i que tengui
les coses clares del que es pot fer i del que no es pot fer,
realment posar mecanismes perquè realment no hi hagi aquests
moviments especulatius i es pugui posar el mercat del sòl a
disposició; com?, a través d’una llei del sòl on hi hagi
mecanismes en tant al planejament, redacció, agilitat en la
redacció del planejament, com després quant a la gestió
d’aquest planejament, i totes aquestes mesures ja dic que
estaran contemplades dins aquesta política d’habitatge, de
molts de pilars que he anunciat, i que compartesc que un de
fonamental ha de ser el lloguer, però el lloguer ja estava inclòs
dins la política de fiscalitat i la política d’ajudes que ja he
anunciat, però compartesc que hem d’incentivar el lloguer i hem
de mentalitzar la gent, perquè és un tema que costa a tothom,
però especialment a les Illes Balears, que s’ha d’optar més per
una promoció dels lloguers per intentar palAliar aquest tema.

Ja per acabar he de dir simplement dues coses. Aquest
govern el que sí els puc garantir que no farà són dues coses:
una apujar imposts, perquè vostès varen apujar l’impost de
transmissions patrimonials del 6 al 7; nosaltres no apujarem
l’impost de transmissions patrimonials, perquè va coincidir una

pujada de tipus amb un moment en què els preus més
augmentaven i per tant els ingressos de la comunitat autònoma,
en augmentar la base imposable de l’impost de transmissions,
t ambé augmentaven. No, vostès varen aprofitar aquest
augment de la base imposable i varen augmentar els tipus. Per
tant el PP no apujarà els imposts, el PP si de cas els davallarà,
però apujar no els apujarà.

I segon dir-los que no hi ha solucions senzilles per al tema
de l’habitatge. Jo crec que en aquest moment no hi ha solució
per abaratir els preus, si de cas per controlar-los, per abaratir jo
no crec que sigui ni complicat ni senzill, crec que simplement no
hi ha solució, que no crec que davallem el preu per metre
quadrat actualment de l’habitatge, el que si vull...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera. 

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

...el que sí vull és que d’aquí a quatre anys no em diguin,
com a consellera, que durant la meva legislatura el preu s’ha
duplicat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. A continuació passam al
tercer punt de l’ordre del dia, que consisteix en el debat i la
votació d’una moció.

III. Moció RGE núm. 3211/03, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa  a finançament dels projectes
de millora de les zones turístiques, derivada del debat de la
interpelAlació RGE  núm. 2306/03.

Passam al debat i a la votació de la moció RGE núm. 3211/03,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament dels projectes de millora de les zones turístiques,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 2306/03. Té la
paraula el Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, efectivament el passat dia 4 vàrem debatre en aquesta
cambra una interpelAlació presentada pel Grup Parlamentari
Socialista sobre el finançament de projectes de millora de les
zones turístiques, i avui, com és normal, presentam, duim en
aquesta cambra també, la moció subsegüent i esperam que
tengui el suport de la majoria de la mateixa.

En aquell moment, en el debat de la interpel Alació, les
explicacions del Govern no varen ser gens convincents, més
aviat podríem dir que varen ser inexistents, i varen ser
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inexistents perquè la interpelAlació tenia deu qüestions molt
concretes, i, de les deu qüestions, no se’n va voler o se’n va
saber contestar cap ni una. De totes maneres a mi em continua
preocupant que el Govern en matèria de turisme no està
present, no està present i ho dic perquè ara mateix m’acaben de
comunicar que es desconvoca la comissió de demà de Turisme,
on el conseller havia de comparèixer a respondre una sèrie de
qüestions. No sé com ho haurem de fer, però indubtablement
en matèria de turisme aquest govern no està disposat a
contestar. De totes maneres també li diré, Sr. Flaquer, que em
preocupa que dia 9 de desembre no sigui aquí perquè jo faig els
meus anys, cumplesc anys i m’hagués agradat poder-lo
convidar almanco a un cafè.

El Sr. Flaquer, i ens hem de remuntar una mica sempre a la
història, al que ha sortit publicat a través dels mitjans de
comunicació, el Sr. Flaquer dia 30 de juliol a Hannover
comunicava la intenció del Govern de crear un fons
mediambiental per finançar les reformes de les zones
turístiques. El pressupost aproximat d’aquest fons eren 42
milions d’euros i s’havien de finançar amb aportacions del
Govern de les Illes Balears, del Govern central, amb aportació
de la Unió Europea i aportacions voluntàries. El conseller
justificava en aquells moments la creació d’aquest fons perquè
era necessari o és necessari reformar i millorar les zones
turístiques. Amb aquesta idea hi coincidim totalment, igualment
que també coincidim amb la idea del fons. La idea del fons és
una idea compartida almanco pel Grup Socialista d’aquesta
cambra. 

Els recordaré que l’article 20 de la Llei 12/99, de mesures
tributàries i administratives i de funció pública i econòmica,
estableix la creació d’un fons de rehabilitació d’espais turístics,
destinat a la rehabilitació i a la remodelació de zones turístiques
i a la recuperació de recursos i d’espais naturals i patrimonials
de rellevància turística. Els record que aquest fons fou aprovat
amb el suport del vot de la majoria governamental constituïda
la passada legislatura. La base del fons, indubtablement, era
que l’arribada milionària i continuada de visitants produeix uns
impactes sobre el territori i sobre la naturalesa que és necessari
reconduir i contrarestar de forma sistematitzada i eficaç. 

Parlar d’aquest tema jo sé que, als senyors de la dreta, no
els agrada molt, perquè hem viscut com es retirava la difusió o
es prohibia la difusió d’uns indicadors de sostenibilitat, un
estudi que es venia fent des de fa tres anys per un equip
d’experts de la Universitat de les Illes Balears, i que a més era
un estudi que estava en la línia de tots els estudis que fan tant
l’OCDE com les Nacions Unides, i que són uns estudis que jo
crec que en aquests moments són una garantia de rigor davant
la Unió Europea si és que volem dur els recursos d’allà. El Sr.
Flaquer en aquest cas va actuar d’inquisidor, no sé si ha cremat
els llibres allà a la plaça pública o en el pati de la conselleria,
però el cert és que no hi ha aquesta difusió ni d’aquests estudis
ni dels que encara estan dins els calaixos que es varen fer
durant aquest any.

Però, de fet, la dreta de Balears quan planteja un fons el que
reconeix és que el turisme produeix aquests impactes, i això és
totalment cert i en certa manera ens hem d’alegrar; ens hem

d’alegrar fins i tot que fa unes setmanes un empresari molt
conegut deia als senyors de la dreta que era necessari -els ho
deia a Londres- esponjar, no créixer, protegir el medi ambient;
és a dir, en definitiva jo crec que s’estan posant en línia tots i
esperem que aquesta vegada, després d’aquestes afirmacions
d’aquest conegut empresari, ja no hi hagi reticències per part
del Govern a l’hora d’actuar amb decisió per aquest camí.

A la interpelAlació el conseller -li ho vàrem demanar- no ens
va saber explicar o no ens va voler explicar si ara aquesta
fundació que han fet pública aquestes darreres setmanes és el
mateix que el fons, és a dir, si coincideix o si està relacionada
amb aquest fons. Com dic no varen tenir resposta a aquesta
pregunta, però deduïm de tot el que hem sentit que sí existeix
una relació o sí que per ventura és fins i tot el mateix. L’únic
que sabem del fons és que possiblement, perdó, de la fundació,
que possiblement aquesta fundació estaria ubicada a Costa
Nord i que segurament el director podria ser el Sr. Collado, és
a dir, en definitiva un exemple clar de començar la casa per la
teulada.

De totes maneres m’agradaria fer una sèrie de
consideracions. Primer, si aquesta fundació o aquest fons ha de
rebre recursos tant de les administracions estatals com de les
administracions europees creim que seria important debatre si
la figura de la fundació és la figura adequada per fonamentar la
naturalesa del fons. Per una altra part el Govern mateix té en
aquests moments estudis suficients per poder-se ilAlustrar sobre
aquesta qüestió, a veure si la fundació és allò adequat per a la
gestió del fons; la fundació, indubtablement, és adequada per
poder recaptar recursos privats, però creim que la fundació no
ha de ser una alternativa al fons i que en tot cas ha de ser un
complement. 

Seria una altra reflexió que també voldria fer, i crec que és
important fer-la en aquesta cambra, el fet que seria una
injustícia que els ciutadans de les Illes Balears es convertissin
en els finançadors de les propostes de la dreta per dur a terme
projectes de millora mediambiental. Els ciutadans ja paguen i
financen la gestió de serveis mediambientals a través dels
imposts que paguen; record l’apujada de la recollida de fems un
32% fa unes setmanes. Seria, per tant, molt greu i una injustícia
que tot aquest enrenou que vostès han muntat arrel de la
derogació de l’ecotaxa i de la creació d’un no sé què nou, però
que esperam algun dia saber-ho, acabàs en contribucions
especials. Per tant els diré que el que ens preocupa
especialment no és la creació d’un fons, que ja va ser creat la
legislatura passada, sinó que el que ens preocupa especialment
són els objectius i el finançament d’aquest fons. Ens preocupa
també que amb la derogació de l’ecotaxa el nostre sistema de
protecció mediambiental i de millora i diversificació del
producte turístic ha quedat debilitat i sense recursos. Ens
preocupa que davant aquesta debilitat el mercat ha respost de
forma immediata a través d’un missatge de baixa de preus i del
tot inclòs. Ens preocupa que hi ha diferents símptomes que ens
diuen que és urgent actuar en aquest sentit. Ens diuen que els
aturats de final de temporada eren un 20,3% més que l’any
passat. El tot inclòs serà un 200% més l’any que ve. Els
majoristes de viatges ens diuen que hem d’abaixar preus. És a
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dir, hi ha tota una simptomatologia, una sèrie de símptomes que
ens diuen que és necessari fer-ho amb urgència.

També és necessari que projectes d’aquestes
característiques, com en el seu dia es va fer amb l’ecotaxa, no
es presentin a una ciutat europea qualsevol. És necessari que
es duguin aquí, en aquesta cambra, perquè es puguin debatre
de forma àmplia, que es puguin debatre amb la intenció
d’arribar també, si és possible, a un ampli consens, i aquí
nosaltres creim que vostès haurien de dur aquestes propostes
a aquesta cambra en aquest sentit.

Esperam i creim que sis mesos són un termini suficient per
poder dur-les a termes i, a més, creim i els recordam, com ja els
hem recordat moltes vegades, que no només és una voluntat
política dur en aquesta cambra projectes d’aquestes
característiques quan parlam de turisme, sinó que és una
obligació, una obligació perquè, quan parlam de turisme, parlam
d’una activitat en què la matèria primera és el territori, i el
territori pertany a tota la ciutadania. Per tant és necessari, com
deia, que aquestes qüestions -la creació d’un fons com el seu
moment, torn repetir, la creació de l’ecotaxa- siguin qüestions
debatudes en aquesta cambra, que és la cambra de
representació popular.

Esperam tenir el seu vot a favor. Creim que si tenim el seu
vot a favor d’aquesta moció caminarem cap a una aspiració que
fa molt de temps que plantejam, que és que el turisme pertany
a tots i que, per tant, és necessari debatre-lo entre tots. Si tenim
el seu vot a favor, creim que anirem caminant cap a una imatge
de fortalesa, que és el que realment en aquests moments ens fa
falta, i els record que no vàrem ser nosaltres els que varen dir
que parlaríem de turisme després de les eleccions, sinó que
nosaltres sempre n’hem volgut parlat, esper que vostès també
en vulguin ara.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Els Verds, té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Per posicionar-me com a grup davant la moció que ha presentat
el Grup Socialista, nosaltres pensam que és una proposta
sensata i una proposta que té com a objectiu fonamental
clarificar una sèrie d’interrogants que en aquests moments hi ha
damunt la vida política, social i econòmica de les nostres illes.
Crec que és un fet assumit, com es deia per part del diputat que
m’ha precedit en l’ús de la paraula, que són necessàries en
aquesta comunitat autònoma despesa important, fons
econòmics per a la defensa del medi ambient, per millorar la
qualitat de l’oferta turística, en definitiva, per cuidar el que és
el bessó de la nostra economia i del futur de la nostra
economia.

S’han sentit dir moltes coses durant el debat d’aquests
anys, però en aquests moments sembla que les aigües tornen
a mare. L’altre dia, a la fira de Londres, abans de viure
l’espectacle cinematogràfic del Sr. Douglas, vàrem veure i
vàrem viure les declaracions del Sr. Escarrer, unes declaracions
molt sensates, que semblaven les d’una altra persona en relació
amb les mateixes que feia uns mesos abans, tenint en compte
que és un sant pare d’aquesta comunitat autònoma, hauríem de
tenir tots en compte, perquè ens recorda a tots que és necessari
protegir el medi ambient, que és necessari esponjar, que és
necessari cuidar la qualitat del turisme, que són necessàries
tota una sèrie de coses que, bé, si ho diu ell, doncs seran
veritat. Per tant, es tracta d’entrar ja a discutir d’aquestes
coses; nosaltres vàrem fer l’ecotaxa, vostès varen dir que això
era un desastre, que això posava en qüestió; bé, ja no hi ha
ecotaxa, però continua havent-hi necessitat de destinar fons
importantíssims a la protecció del nostre medi ambient i a la
protecció de la nostra indústria fonamental.

Des que han començat a governar vostès, el Partit Popular,
parlen de tota una sèrie d’idees que poden arribar a ser bones
o no, però que per ara són idees. Es va començar a parlar de la
marca Illes Balears Sostenible, després ja no s’ha tornat parlar
d’això. Es va parlar de la Fundació Illes Sostenible, de la targeta
verda, de tota una sèrie de projectes i qüestions. S’ha de
reconèixer que el Sr. Flaquer és un mestre en anunciar als
mitjans de comunicació, aquí o fora de Mallorca, grans
projectes, com si ja estiguessin fets i són encara idees inicials
que ni tan sols tenen projecte concret, com s’ha demostrat cada
vegada que hem pogut discutir, les poques vegades, a la
Comissió de Turisme o en aquest plenari, de tots aquests
temes.

Bé, ara ha arribat el moment, també se’ns ha dit, que
solament fa quatre mesos que governen, i jo estic d’acord i ho
reconec, i per tant, no, han fet molta via a llevar l’ecotaxa,
bastant menys via per veure què es fa per aconseguir aquests
fons, però bé, acceptem que porten quatre mesos governant i
que per ara estan quallant les idees per veure d’on poden sortir
aquests fons. Bé, la moció, senzillament, els planteja a vostès
que, en un període de sis mesos, és a dir, sis mesos més el
quatre que duim, més una cosa i l’altra ens situam pràcticament
a un any de govern del Partit Popular, en aquesta cambra
tenguem claredat de què parlam quan parlam de la fundació,
quan parlam de la targeta verda o quan parlam del que sigui; de
quina forma aquesta comunitat autònoma treurà els fons
necessaris per protegir la nostra indústria turística en el futur?
Que això vol dir, entre d’altres coses, protegir el nostre medi
ambient; protegir, en definitiva, la qualitat del projecte -mira que
tocar el telèfon quan jo parl!-, protegir la qualitat del projecte
turístic nostre, en definitiva, treballar pel que tots volem
treballar, que redundarà en millor qualitat de vida per als
ciutadans i ciutadanes de les illes, més llocs de feina, etcètera.
Però que tots acceptam que hem de saber d’on surten aquests
doblers que són necessaris per afrontar aquest tema.

Per tant, crec que la moció que es presenta avui damunt la
taula és una moció sensata, que demana responsabilitats
damunt un fet que fins ara no hem pogut aclarir, però que bé,
que esperam que en un termini moderadament prudent es pugui
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aclarir i es pugui discutir en profunditat de què parlam de cara
al futur per resoldre aquest tema.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula la Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per
anunciar el vot favorable del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista a aquesta moció presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, ja que, davant la falta de concreció que hi va haver
a la passada interpelAlació per part del Sr. Conseller, a la seva
intervenció de fa quinze dies, poques coses vàrem treure en
clar. El Sr. Conseller va anunciar que es farien inversions, que
s’aconseguirien els recursos necessaris, que és molt més
important tornar la ilAlusió al sector que fins i tot el pressupost
públic i, en definitiva, no vàrem veure cap concreció ni una. Es
deia que s’invertiria en zones turístiques, però sense concretar.
Tampoc no va saber aclarir res o no va voler o no va poder
aclarir què és el que invertiria l’Estat amb els plans
d’excelAlència, i per tant, tampoc no hi va haver cap indici clar
de la famosa fundació mediambiental que el Govern ha anunciat
que fundaria. Moltes coses a l’aire i res clar, anuncis de targeta
verda, anuncis de fundació, de programes i productes, però que
no s’ha explicat concretament.

Nosaltres creim que amb aquesta moció, potser que si
s’aprova puguem veure una mica més amb claredat quines són
les vertaderes intencions del Govern. Aquesta moció demana
que es redacti un pla per a la creació d’un fons mediambiental
amb una dotació econòmica de 42 milions d’euros anuals. No
és una xifra arbitrària, sinó que creim que respon a una xifra que
va donar el propi conseller a una fira turística, i per tant, si el
conseller anuncia per Europa que farà aquesta dotació
econòmica, nosaltres ens l’hem de creure i, per tant, li demanam
que concreti on aniran aquests 42 milions d’euros anuals.
Nosaltres creim que tenim dret a saber quins plans té el Govern
i amb quins fons els finançarà. Però de moment, fins ara, només
sabem que el pressupost de turisme baixa quasi un 29% i no
hem sabut res més, amb xifres concretes, aquests 42 milions de
pessetes d’on sortiran.

És necessari i imprescindible, diria jo, seguir fent inversions
de caràcter mediambiental; és necessària i imprescindible la
rehabilitació de zones turístiques, la rehabilitació de patrimoni,
i ara per ara no sabem com ho faran. Totes aquestes coses
estan demandades pel propi sector, a manifestacions que han
fet els responsables més importants de turisme. I nosaltres
creim, amb aquesta moció, que esperam que s’aprovi,
s’aclareixin tots aquests interrogants.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maria Antònia Vadell. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Antoni Marí.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
veritat és que m’havia preparat unes notes per rebutjar aquesta
moció que s’ha presentat, però m’he deixat les ulleres i no veig
res, sincerament. Però sí el que veig, al llarg de tots aquests
debats que hi ha hagut aquí, doncs és una fixació que es té per
part del Part it Socialista i per part dels partits d’esquerra, una
fixació a cercar instruments que substitueixin l’ecotaxa per tal
d’aplicar-los i fer inversions en la millora del medi ambient. Crec
que s’ha dit aquí, per activa i per passiva i moltes vegades, que,
per part del Govern actual, no se cerca una substitució a
l’ecotaxa; l’ecotaxa va ser un sistema que es va arbitrar per un
govern que va demostrar la seva incapacitat d’invertir en
aquelles coses mediambientals i que no es va veure reflectida,
almenys jo en aquell temps, també era alcalde d’un poble que
necessitava aquestes inversions, i a Eivissa, en particular, i a la
resta, no es va veure reflectida amb inversions importants que
anassin en millora del medi ambient, i que, també d’alguna
manera, sí que es va veure reflectida el passat 25 de maig amb
l’opinió dels ciutadans a l’hora de votar un nou govern.

Crec que aquesta ecotaxa que es va implantar en el seu
moment i que el Govern va implantar a partir dels dos anys que
va estar en el govern, va tardar dos anys a inventar un sistema
que després es va veure que no havia donat resultats i un
sistema impositiu, i ara es demana al Govern actual que, als
quatre mesos d’haver pres possessió, arbitri un sistema que ells
volen que substitueixi l’ecotaxa.

Mirin, el Govern té clar, i com a un dels eixos principals, la
protecció del medi ambient i la inversió a les zones turístiques.
Durant setze anys, el mateix partit que ara dóna suport al
Govern, va fer inversions importantíssimes a totes les zones
turístiques i recordem els plans d’embelliment i els plans Mirall,
inversió que es va fer importantíssima i que actualment es fa
també en el tema de depuradores i dessaladores, inversions que
es varen fer de cara al medi ambient. Recordava el Sr. Alomar
ara quan parlava i parlava dels esponjaments, pocs
esponjaments es feren per part del govern que va governar
anteriorment, únicament un a la Serra de Marina que es va fer
amb un cost importantíssim, i que jo recordi no es varen fer
altres esponjaments durant aquests períodes que varen
governar.

Jo, en aquest aspecte, Sr. Alomar, demanaria i a tots, doncs
que tenguin confiança en aquest Govern, crec que el Govern va
demostrar, quan va tenir l’oportunitat de fer-ho durant tots
aquests anys passats, la seva capacitat; i ara s’ha de confiar
també en la seva capacitat i en la seva experiència i suport
d’aquest Parlament per dur les seves polítiques mediambientals
endavant. I no es preocupin que ho farà i ho farà d’una manera
ordenada, d’una manera sensata, estam recuperant la confiança
sobretot del sector turístic, cosa que no hi havia abans; hem
acabat una època que s’havia fet amb l’ecotaxa i entram ara a
una època de confiança i d’inversió, i no es preocupin que
totes aquestes inversions, de fet es fan, s’inverteixen quantitats
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importants actualment en temes de depuradores i en temes de
sanejament i en temes de depuració, de dessalació d’aigües,
que formen part d’aquest medi ambient, cosa que en el temps
que hi havia hagut abans, doncs no s’havia aconseguit.

M’agradaria, per acabar i per anunciar el nostre rebuig a
aquesta moció que es presenta, només dir-li, Sr. Alomar, que jo
lament que el Sr. Conseller el pròxim dia no li pugui donar els
molts anys, els hi donaré jo; però els eivissencs, quan desitjam
molts anys, deim molts anys i bons. Aquests anys passats han
estat molts anys, estigui segur que els pròxims anys seran
molts anys i bons.

Moltes gràcies.

(S’escolta una veu que diu: molt bé, Sr. Diputat, molt bé!)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Primer de tot, agrair a Esquerra Unida i Els Verds i al
Grup del PSM-Entesa Nacionalista el suport a aquesta moció,
que jo crec que sobretot representava una actitud davant uns
problemes o davant unes qüestions importants, com són les
qüestions de turisme. I com deia són qüestions que pertanyen
a tota la gent i que l’activitat turística està basada en el territori,
la matèria prima de l’activitat turística és el territori i que, per
tant, mesures d’aquestes característiques és important que es
debatin en aquesta cambra.

Veig que el Grup Parlamentari Popular no només no sap, no
contesta, sinó que ara, en aquests moments, ja no hi veu. Me
permetrà la ironia, però és que realment no sap, no contesta,
sinó que no hi veu, no hi veu molt enfora; no hi veu molt enfora
perquè jo no sé com no se n’adonen que, de persistir aquesta
situació de falta d’alternatives, agreujam una imatge de debilitat
que donam als mercats i aquests mercats ens ho fan pagar car
i ens ho faran pagar encara molt més car, no només als polítics,
sinó, sobretot, als empresaris i treballadors del sector turístic.

Dic la falta d’alternatives. Miri, no he estat, crec que
hauríem de començar a ser clars en un aspecte: vostès poden
dir que no cerquen una alternativa a l’ecotaxa, el cert és que
vostès volen fer una cosa distinta i allò distint és alternatiu, els
agradi o no els agradi. Segona, no vàrem ser nosaltres que
vàrem escollir aquesta xifra de 42 milions d’euros a Hannover
quan el conseller de Turisme anuncià un fons, la xifra concreta
de 42 milions d’euros eren la recaptació que es tenia prevista de
l’ecotaxa per a l’any 2003; per tant, molta casualitat que el
conseller de Turisme se’n vagi a Hannover i hagi de dir aquesta
xifra com a xifra de garantia davant els ciutadans alemanys per
convèncer-los que seguiran fent feina a favor del medi ambient.

Per tant, crec jo que sis mesos de Govern són, ja no hi valen
les idees, jo crec que als sis mesos ja fan falta fets concrets, i
vostès el que ens demostren, a part que no els preocupa o que
no tenen cap intenció de venir a aquesta cambra a explicar, a
donar explicacions del que fan, també el que no els preocupa
gens ni mica és que donem o continuem donant una imatge de
debilitat que, com dic, la pagarem molt cara.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, anirem a passar a la votació.
Procedim a la votació.

Vots a favor, 25; vots en contra, 32; cap abstenció. Per tant,
queda rebutjada aquesta moció.

IV. Debat del dictamen de la Comissió d'Ordenació
Territorial, del Projecte de Llei  RGE Núm. 1543/03, de
mesures urgents d'ordenació territorial  i urbanisme a les
Illes Balears.

Passam, tot seguit, al debat del punt quart de l’ordre del dia,
relatiu al Projecte de llei, registre d’entrada número 1543/03, de
mesures urgents en matèria d’ordenació i urbanisme a les Illes
Balears.

Per tant, a la vista que el Govern no intervé, anam a passar
a les esmenes que s’han presentat, registre d’entrada número
1837/03 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds;
1928/03, PSM-Entesa Nacionalista; 1958, 1959 i 1960 del Grup
Socialista. Per un espai de cinc minuts, té la paraula el
representant del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, el Sr. Miquel Ramon.

Abans de començar, es fa notar que a la matriu, 1.4 d’aquest
article 1, per un error ha estat suprimida, en el quadre
d’equipaments, la referència: “sòl rústic de règim general
(SRG)”, per la qual cosa queda incorporada al text  del dictamen.
Feta aquesta observació, té la paraula el Sr. Miquel Ramon. Li
record al Sr. Miquel Ramon que això es va comentar a la Junta
de Portaveus.

EL SR. RAMON I JUAN:

Només a l’article 1, veritat?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo voldria començar per lamentar
i considerar un fet completament insòlit que el Govern no
hagués intervengut en el debat de totalitat i tampoc no hagi
anunciat avui que vulgui parlar sobre aquesta llei i que ens
vulgui explicar el seu punt de vista i les seves motivacions que,
fins ara, no han estat explicades, les seves motivacions i les
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motivacions del Grup Parlamentari Popular que ha
complementat aquest desastre de projecte de llei que veim avui.

També, dins les múltiples deficiències d’aquesta tramitació,
jo voldria deixar constància aquí que aquest grup reclama i crec
que reclama amb dret, i crec que reclama abans de la votació,
que aquest informe que ha anunciat la consellera d’Obres
Públiques, que va presentar ahir en roda de premsa i que els ha
decidit a fer no sé quina actuació parlamentària estranya que
faran després, que aquest informe s’aporti als grups
parlamentaris. No entenem que una vegada que se’ls anuncia
que la urbanització de Campos estava indemnitzada que, en
principi, ho negaren i que llavors han pogut comprovar que era
tot perfectament dins l’expedient, es faci un informe jurídic a
mida, absolutament a mida, absolutament retingut tot aquest
temps, es presenti ahir en roda de premsa, i jo no sé si altre
grup el té, però el nostre grup no l’ha rebut. O sigui, el Govern
ens remet un projecte de llei sense cap de la documentació que
feia falta i, a més, hi ha un informe jurídic que, encara que siguin
els assessor de la consellera, com li agrada dir a ella, els seus
funcionaris, són funcionaris d’aquesta comunitat, treballen per
a tots i el Parlament té dret a conèixer, no per rodes de premsa,
té dret a conèixer aquests informes.

El Consell Consultiu, s’ha dit abans aquí, quina vergonya
que no es fes cas al Consell Consultiu, deia la vicepresidenta,
...

(S’escolta una veu de fons)

...eh?, que no es motivàs; per què no s’ha permès que el
Consell Consultiu informi sobre aquest projecte de llei? Això sí
que és una cosa greu, al Consell Consultiu no se li ha permès,
s’ha fet una solAlicitud concreta, no se li ha permès que
informàs sobre aquest projecte de llei. No ha dut els informes
preceptius i també s’ha negat que es passàs aquest informe al
Consell Consultiu.

Bé, ens trobam avui davant un triple atemptat que està
disposada a cometre la majoria de dretes d’aquest Parlament, la
majoria de dretes, clarament de dretes, no hi ha centre dreta, en
aquest cas, com a mínim, aquí; un triple atemptat que va contra
els principis més elementals de legalitat, s’han saltat totes les
lleis d’igualtat jurídica i contra el propi sentit del Reglament, el
que farem després, que s’utilitzarà la votació separada, no
perquè hi hagi esmenes, sinó per fer caure un error brutal, i si
havia de caure aquest error, havia de caure tota la llei. Un
atemptat contra el territori i contra el medi ambient, contra el
territori i el medi ambient de les illes que estan més
destrossades, d’Eivissa i Formentera, contra, això que els
agrada tant dir, la cohesió territorial i la igualtat. Com és
possible que el mateix tipus, la mateixa categoria d’espai natural
tengui un tractament a una illa i tengui un altre tractament a una
altra illa? Realment ens trobam amb una cosa sorprenent,
nosaltres no ho podem qualificar d’altra manera que d’escàndol
el projecte de llei i tot el que ha vengut afegit, perquè en aquest
primer article també es modifiquen les DOT perquè: “La
reforma de las DOT permitirá edificar pisos para 1.800
personas en ses Variades. La familia Matutes confirma que
presentará su proyecto al ayuntamiento tan pronto como los

terrenos vuelvan a ser urbanizables. La actual franja
inedificable de 100 metros de la costa quedará suprimida.”
Això és un sòl rústic que els veïns reclamen que sigui un parc,
perquè la zona de Sant Antoni no té cap espai lliure i es fa
aquesta reforma per a això. La consellera d’Obres Públiques
deia que faria una política d’habitatges; sí, s’està fent política
d’habitatges com aquesta, permeten que es destrossi el poc
que queda en estat natural del territori que no s’hauria de
destrossar. La possibilitat que la matriu del sòl rústic permeti
que els ANEI d’Eivissa i Formentera siguin edificables a unes
parcelAles molt petites, com es veurà al punt que ve a
continuació, és absolutament impresentable. La modificació que
en el litoral, si queda alguna espai encara sense edificar, això
sigui ofensiu per a la sensibilitat del Grup Popular i hagi de
continuar la barrera d’edificis a tota la costa, és realment
impresentable.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, té 30 segons.

EL SR. RAMON I JUAN:

Acab, doncs, Sr. President, aquesta primera intervenció i en
qualsevol cas ho repetiré contínuament, demanant la retirada
d’aquest projecte de llei, que mai no s’hauria d’haver tramitat
en aquestes condicions i que ha perdut la seva motivació que
tenia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l’esmena del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra.
Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Abans de començar la meva
intervenció, li demanaria que interrompés aquest debat,
emparant-me amb l’article 72 del Reglament, li demanaria que
demanàs o ordenàs la lectura de l’informe a què els grups
parlamentaris no hem tengut accés i que consideram
imprescindible per poder procedir al debat normal d’aquesta
proposició no de llei, d’aquesta proposició de llei, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Maria Antònia Vadell. Sr. Lletrat Oficial Major?

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, en primer lloc, no procedeix, no tenim en
aquest moment l’informe; si el tenguéssim no tendríem cap
inconvenient. Però, segons ens assessora el nostre Lletrat
Oficial Major, no va en contra del Reglament. Per tant, continuï,
si és tan amable.

LA SRA. VADELL I FERRER:
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Gràcies, Sr. President. Me permeti que llegeixi l’article 72.2,
que diu: “Qualsevol diputat podrà també demanar, durant la
discussió o abans de votar, la lectura de les normes o els
documents que cregui conduents a la ilAlustració de la matèria
de què es tracti”. També diu que “La Presidència podrà denegar
les lectures que consideri no pertinents o innecessàries”.

Nosaltres creim, Sr. President, que sí que són necessàries,
perquè aquest informe, llargament reclamat i demanat per
diferents diputats d’aquesta cambra, ilAlustra moltíssim o pot
ilAlustrar moltíssim el debat d’aquesta llei que avui estam a punt
d’aprovar. Per tant, m’agradaria que constàs, i supòs que en el
Diari de Sessions així constarà, la nostra decepció per no haver
pogut tenir aquest informe davant el manifest que ha fet el
mateix Govern davant els mitjans de comunicació i que ha
denegat i que nega en aquests moments als membres de la
cambra, que són els que, en definitiva, l’han de conèixer perquè
són els que tenen dret a vot d’aquesta llei.

I passaré a la defensa de la nostra esmena de supressió. Jo
crec que estam davant una farsa, avui més que mai, una
tragicomèdia parlamentària i amb un final penós. Aquest
projecte de llei ha estat penós des d’un principi. El Partit
Popular, acabat d’arribar al poder, aprova un projecte de llei de
desprotecció del territori, això parlam de dia primer d’agost del
2003; un projecte de llei que no obeeix a cap lògica urbanística,
que pega aquí i allà sense cap sentit ni connexió. Aquest
projecte de llei conté dos articles amb continguts diversos que
modifiquen dues lleis, les dues lleis de protecció del territori
més importants de la comunitat autònoma: la Llei de Directrius
d’Ordenació del Territori i la Llei d’Espais Naturals.

Aquesta llei està feta a mida dels interessos puntuals de
diversos líders del Partit Popular. Una llei que, durant la
tramitació, els mateixos grups que donen suport al Govern han
esmenat i han esmenat per introduir-hi les oblits dels seus
amics. Una llei redactada amb tantes presses que ni tan sols
s’havien estudiat els expedients i per tant s’havia obviat una
cosa tan intranscendent, i posint-li cometes, com el pagament
de la indemnització als promotors de la urbanització des Trenc.
Una llei plena d’errors que no aporta ni els antecedents ni la
motivació raonada de la seva necessitat, ni respecta el
procediment que marca l’article 7 de la Llei d’ordenació del
territori quant a la necessitat dels informes dels consells
insulars; ni ha estat sotmesa a exposició pública. Tampoc ve
acompanyada del dictamen del Consell Econòmic i Social i
també s’ha denegat un dictamen del Consell Consultiu.

Aquesta llei arriba al final de la seva tramitació parlamentària
sense que aquests parlamentaris, sense que aquests diputats
hagin pogut conèixer aquest informe jurídic que es va
encomanar, com a aclariment de la legalitat o no del punt 2 de
l’article 1. I avui, precisament, ho hem vist pels mitjans de
comunicació, i ja ha constat la meva queixa en aquesta tribuna.
I no obstant això, la llei segueix endavant, no la retiren, segueix
endavant. Crec que tot plegat és un disbarat tan gros que tira
per terra allò tan remenat del Partit Popular sobre la seva
professionalitat i sobre l’eficàcia d’aquest govern de dretes, en
contraposició dels aficionats dels pacte de progrés, que també
tantes vegades han esmentat en aquesta tribuna.

A l’article 1, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
hi hem presentat una esmena de supressió. L’article 1.1
modifica la Llei de Directrius d’Ordenació Territorial per donar
més temps al Consell d’Eivissa per aprovar el seu Pla territorial.
En el termini de presentació d’esmenes, el Partit Popular i el
Grup Mixt  hi han afegit un any més per al Consell de Mallorca.
Bé, des del nostre grup volem dir que si aquests dos consells
no han tengut temps suficient per aprovar els seus plans, no
creim massa malament que se’ls doni un temps prudencial
perquè es pugui fer una feina que garanteixi la participació i la
transparència, el que no ens sembla bé és que es faci per aquest
procediment. No creim oportú que s’hagi afegit a una llei tan
oportunista com aquesta.

En el punt 2, ja no sé si defensar la seva supressió o no des
del moment que el Govern ja ha fet públic pels mitjans de
comunicació que aquest informe, que desautoritza la
urbanització del camp de polo de Campos, un informe que,
repetesc, no ha arribat als grups parlamentaris, i aquest informe
creim que arriba caducat. Els esdeveniments li han passat
davant, el PP ja havia renunciat i fins i tot ha presentat ja
l’alternativa. Com que vull creure que els partits que donen
suport al Govern votaran afirmativament aquesta esmena de
supressió, els ho vull agrair. Si no és així, serà una altra
contradicció, una filigrana del Partit Popular-Unió Mallorquina
de votar en contra les seves propostes o, si no, no sé com ho
faran.

La renúncia del PP i d’Unió Mallorquina a aquesta
urbanització no obeeix a una reflexió i a una voluntat de
conservar un espai natural a una zona tan valuosa per al medi
natural com és es Trenc, sinó que ho fan empesos per una
travelada inicial en la seva tramitació i aquesta travelada és que
no es va consultar l’expedient. No és que de cop hagin tornat
proteccionistes, sinó que ho fan per força major, benvinguda
sigui aquesta força major.

En el punt tres modifica l’annex I, matriu d’ordenació del sòl
rústic, per permetre l’edificació d’habitatges unifamiliars dins
ANEI a Eivissa i Formentera. La mateixa classificació del sòl ja
justifica el màxim de protecció que ha de tenir; les zones de
màxima protecció no han de ser edificables, i menys a unes illes
on el territori és més escàs i la pressió urbanística ha estat més
forta i és, per tant, on queden més espais naturals per protegir.
Després de l’aprovació d’aquesta llei ja es podrà dir que a
Eivissa i Formentera no hi ha àrees protegides, que tot és
edificable. Eivissa i Formentera mereixen el mateix grau de
protecció que les illes de Mallorca i de Menorca. A una llei per
a tot un territori se li han d’aplicar criteris unitaris i, en aquest
cas, s’han discriminat negativament Eivissa i Formentera
donant passes enrere en el camí de la protecció.

No podem passar per alt una esmena que ha presentat el
Partit Popular i que ha estat incorporada al projecte de llei en el
tràmit de ponència, un punt que permetrà als plans territorials
declarar urbanitzables els terrenys llindars a la ribera de mar que
estiguin situats entre urbanitzacions; una mesura tan important
i no hem pogut obtenir cap informació per part del grup
proposant ni per part del Govern, ja que no ha contestat cap de
les preguntes que li hem formulat. El PSM va formular una
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pregunta per escrit, i també de forma oral per part d’Esquerra
Unida i Els Verds no fa massa a plenari també va demanar
aquesta informació; no podem saber ni hem pogut saber a
quins terrenys afectarà aquesta mesura ni quina superfície
podrà ser afectada per aquesta mesura. Per tant ocultisme total.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Maria Antònia.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Ja acab, Sr. President. Nosaltres, per totes aquestes
argumentacions que hem plantejat fins ara, demanam la
supressió d’aquest article. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de tot i abans de posar
en marxa el rellotge li prec una qüestió d’ordre. Sí, l’article 69
del Reglament diu literalment: “Cap debat no podrà començar
sense la distribució prèvia, almenys amb dos dies d’antelació,
de l’informe, el dictamen o la documentació que hi hagi de
servir de base, llevat d’acord en sentit contrari de la Mesa del
Parlament o de la comissió, degudament justificat a tots els
diputats”. Per tant deman, en els termes d’allò que preveu
l’article 69, la interrupció del debat.

Vull recordar que durant la tramitació parlamentària en fase
de ponència, en fase de comissió, el Grup Parlamentari Popular
va assegurar que els diputats, abans del debat en plenari,
disposaríem dels informes jurídics corresponents a aquest
article. Així consta a l’informe de ponència i així consta en el
debat de comissió. Arriba el debat de plenari i aquest informe
no està a disposició dels diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, un segon, Sr. Diputat.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Tots els que vulgui, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Segons m’informa el Lletrat Oficial Major el dictamen està
entregat i per tant ens ajustam al Reglament. Podem continuar,
Sr. Diputat.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que estam arribant
ja a desvetllar la veritat. El Grup Parlamentari Popular votarà en

contra d’aquest article, no sé si en contra de l’esmena, sembla
que una actitud infantil els impedeix votar en contra o abstenir-
se a l’esmena de retirada i després volen fer una maniobra
parlamentària de demanar votació separada, però que en
qualsevol cas el punt segon de l’article primer d’aquesta llei no
prosperarà. 

I ara hauria de ser el moment de revelar per què no
prosperarà, i la veritat és que aquest article és un bunyol i està
mal fet, està mal fet baix tot punt de vista: baix el punt de vista
que la llei no pot classificar i petrificar instruments de
planejament municipal, com fa, és a dir, està mal fet, és una
tècnica dolenta; perquè, a més, classifica malament, amb la
precipitació i la frisança i la manca de mirar els antecedents
resulta que, a més, es varen equivocar en la classificació exacta
que li havien de donar i resulta que no li donen la classificació
que ells volien, que era la de camp de polo, i li donen la
classificació de camp de golf, i com que sabien que en tràmit
parlamentari de plenari els grups de l’oposició no admetríem
una transacció i un canvi de contingut i se n’adonen que s’han
equivocat, s’han equivocat perquè han ficat la pota fins a dalt
de tot; i en tercer lloc perquè estan enfadats, estan enfadats, i
no només amb mi, no només amb els grups de l’oposició, jo
crec que també estan enfadats amb aquells que amb una mà
rebien la indemnització i amb l’altra negociaven amb el Govern
i amb l’Ajuntament de Campos la requalificació del camp de
polo, amb aquests estan realment enfadats, i jo ho comprenc,
que hi estiguin, i jo ho comprenc. En qualsevol cas nosaltres
estam absolutament satisfets que el pagament d’aquesta
indemnització hagi evitat, si finalment es produeix això, la
desclassificació.

Fa un moment la vicepresidenta del Govern deia que la
decisió d’indemnització separant-se dels criteris del Consell
Consultiu no estava motivada. Una mentida més, una de les
moltes mentides que el Govern va amollant en aquest tema.
Tenc aquí l’acord de Consell de Govern que determina la
indemnització, i el darrer considerant diu: “Considerant que
aquesta conselleria no comparteix els criteris que assenyala el
Consell Consultiu...”, comença tota una justificació de
pràcticament una pàgina que, basada en la sentència i en la
jurisprudència, en sentències i jurisprudència del Tribunal
Suprem, decideix separar-se del Consell Consultiu. Vostè estarà
d’acord o no amb la motivació, però que no està motivat, això
és fals, i vostè ho acaba de dir en tribuna. Fals, fals.

Per tant, tenen una oportunitat. És veritat que el debat està
una mica mort perquè ja ha anunciat que el Govern votarà en
contra, o no sé què farà, però en qualsevol cas aquest punt no
prosperarà, no té molt de sentit insistir en els inconvenients del
tema. En qualsevol cas vull insistir una vegada més en el fet
que nosaltres estam absolutament satisfets de fer allò que
vàrem fer.

La segona de les nostres esmenes fa referència al punt 1.3
de l’article 1, perquè en aquest cas és una llei que en un mateix
article mescla conceptes tan dispars que és molt difícil fer el
debat, es refereix, lògicament, a la modificació de la matriu de
sòl rústic només per a les illes d’Eivissa i Formentera, decretant
que a partir d’ara a les Illes Balears hi haurà dues classes, o
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tres, podríem dir, tres classes distintes d’àrees naturals
d’especial interès: les de Mallorca i Menorca per un costat, les
d’Eivissa per un altre, i les de Formentera per un altre, amb un
règim jurídic distint, amb unes limitacions diferenciades i, a més,
amb un problema addicional que vaig assenyalar ja; quasi és de
to menor, ja, tenint en compte el que significa el contingut
global, no?, però no menys important: l’actuació combinada de
permetre aquests nivells d’edificació a les àrees naturals
d’especial interès a Eivissa i Formentera amb la regulació de les
àrees de prevenció de risc fa que les àrees de prevenció de risc
a Eivissa i Formentera desapareguin, perquè bastarà l’obertura
d’un vial -i qui no obre un vial per fer-se una caseta?- perquè
l’àrea de prevenció de risc ja no tengui consideració. Per tant
les àrees de prevenció de risc desapareixen d’Eivissa i
Formentera, i aleshores és una d’aquelles coses que realment
preocupen, perquè efectivament no existeix cap prevenció en
relació a aquest tema. És absolutament absurd que aquesta
regulació de les àrees naturals d’especial interès, concebudes
més com un sòl apte no ja per edificar sinó per urbanitzar,
perquè quan parlam d’habitatges, construcció d’habitatges amb
menys superfície de la que fa falta a la resta de les illes per
edificar en sòl rústic comú, perquè aquest és el resultat de les
operacions aplicades a l’illa de Formentera, és senzillament una
vergonya, una vergonya i una ironia contra allò que ha estat
l’esforç d’aquest parlament durant molts d’anys, que és la
protecció dels espais naturals de les Illes Balears. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí? Sra. Vicepresidenta del Govern, té
la paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Deman la paraula per alAlusions.

(Remor de veus)

Sr. President, som diputada d’aquesta cambra, i d’acord amb
l’article 70 deman la paraula per al Alusions, simplement per
aclarir una cosa que no ha estat certa.

(Més remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, en aquest cas, vagi al seu escó.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, per una qüestió d’ordre. Li deman la paraula
per una qüestió d’ordre. L’alAlusió que jo he fet, he fet una
alAlusió a la vicepresidenta del Govern, no a la diputada Estaràs.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Tothom sap en aquesta
cambra que la interpretació del Reglament correspon a la
Presidència, prendre la determinació. Jo simplement vull fer
esment al fet que membres del Govern, a la pràctica habitual,
intervenir com a diputats, no a un debat d’aquests, sinó a altre
tipus de debats, amb una intervenció amb tot el temps i totes
les benediccions. Per tant, per tant, si qualcú agafa la història
d’aquest parlament al llarg d’aquests 20 anys hauran vist com
membres del Govern han intervengut com a diputats a pesar de
la seva doble condició, i l’únic requisit que es posa tant als
membres del Govern com als membres de la Mesa, és que abans
d’intervenir ocupin el seu escó, cosa que ha fet la Sra.
Diputada. Aquest grup parlamentari i aquest portaveu acataran
la decisió del president.

Gràcies.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, vull objectar a aquesta argumentació del
portaveu del Grup Parlamentari Popular.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Sr. Quetglas, no... Sr. Quetglas...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Insistir..., insistir en el meu argument anterior: he fet una
alAlusió a la Sra. Estaràs, efectivament, però he fet una alAlusió
en la seva qualitat de vicepresidenta del Govern, perquè quan
ella ha dit això ho feia contestant una pregunta en el torn de
preguntes i, per tant, en la seva qualitat de vicepresidenta, no
en la seva qualitat de diputada. Ella no intervenia en el debat
com a diputada, sinó que contestava una pregunta com a
vicepresidenta. Per tant qualsevol intervenció entenc jo que
l’ha de fer com a membre del Govern, no com a diputada.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Perdonin, perdonin, però deixin a aquesta presidència que
faci de president. Vostès han dit, i vostè sap que cada vegada
que m’ha demanat vostè per alAlusions sempre li he donat la
paraula, Sr. Quetglas. Sra. Diputada, té tres minuts.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Record quan celebràvem el debat de
l’acció de govern la passada legislatura, que els membres del
Govern ocupaven l’escó i replicaven al president quan
intervenien com a diputats. En aquell moment era possible i ara
no és possible, tot un exemple de democràcia.
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Simplement era per dir que la meva trajectòria a distintes
cambres m’impedeixen utilitzar el to i les paraules que ha
utilitzat el portaveu del Grup Parlamentari Socialista. Jo no li
diré a vostè que és mentider, però jo li diré a vostè que falta a
la veritat, és una manera amb el to i amb les arts parlamentàries
que el fan diferent a vostè de mi. Però falta a la veritat perquè
l’informe el que ha dit la vicepresidenta i la diputada en aquesta
cambra, en les dues condicions, ha estat molt simple: que de 30
reclamacions només se n’acceptà una i es varen desviar de
l’informe del Consell Consultiu, però no hi ha cap informe
intermedi per a aquesta desviació, simplement que el Consell de
Govern considera que hi ha criteris diferents, però no hi ha cap
document jurídic que expliqui per què on el Consell Consultiu
diu que es reconeix que la responsabilitat patrimonial es pot
xifrar en 600 milions, i després de vostè haver mantingut
converses, reunions on els promotors diuen que varen acordar
uns tràmits, uns terminis per 600 milions, un consell de govern
un dia, sense cap informe jurídic decideix que baixi a 181. Per
davallar de 600 milions a 181 a canvi de res se suposa que
qualque tècnic, qualque cervell ha de dir alguna cosa; idò no,
aquí no hi ha res que digui ningú, no es diu res ni se sap
exactament per què s’han desviat del criteri del Consell
Consultiu. Tant de bo hi hagués un informe jurídic, tant de bo
hi hagués uns estudis i tant de bo hi hagués la informació que
no hi ha en aquest expedient.

Però el més greu és que vostès paguen aquests 181 milions
després d’haver-se interposat el recurs en els tribunals, és a dir,
sabien que pagaven en funcions quan el recurs ja estava
interposat, tot un exemple de faltar a la veritat i de falta de
transparència.

Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, li puc demanar la paraula per alAlusions?

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Quetglas.

Torn a favor de les esmenes? Torn en contra de les
esmenes? Té la paraula el diputat Sr. Joan Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sr. President, senyores i senyors diputats, per començar
voldria fer esment a unes qüestions de forma i de detall i
puntualitzar que l’esmena d’addició que presentàrem nosaltres
mateixos a l’article 1, referent als terrenys confrontants amb la
ribera del mar, deia que el text s’incorporàs com a apartat 3 de
l’article 1; en canvi al dictamen apareix com a apartat 2, de
manera que al dictamen actual l’apartat 2 del projecte de llei
passat al 3 de l’actual dictamen i el 3 al 4. Creim que és
purament una qüestió d’ordre però en deixam constància
perquè els Serveis Jurídics d’aquesta cambra actuïn com
correspongui.

Després d’aquest exercici de quita y pon, més difícil
d’explicar que d’entendre, certament, he d’anunciar que el Grup
Parlamentari Popular votarà en contra de totes les esmenes de
supressió que han presentat el Grup Parlamentari Socialista, el
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista i el Grup
Parlamentari d’Esquerra i Els Verds. Votarem, per tant, també en
contra de l’esmena de supressió presentada pel Grup
Parlamentari Socialista número 1958/03, perquè òbviament les
motivacions que empenyeren el Partit Socialista a presentar
l’eliminació a l’excepció del camp de polo de Campos no són les
mateixes que han empès el Partit Popular a prendre una decisió
no desitjada en el tema que ens ocupa. Fins i tot els diria que
els motius que les inspiren són contraposats. Els llegiré perquè
crec que val la pena l’opinió que mereix aquesta situació
kafkiana als Serveis Jurídics d’aquesta comunitat. Escoltin que
val la pena, escoltin les conclusions a les quals arriben els
Serveis Jurídics una vegada analitzat el cas. Està, diguem, a
l’apartat, al segon apartat, a l’apartat diguem ja de
conclusions...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, continuï. Continuï, Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Vostès m’han demanat que els llegís, i jo els llegiré una part
de l’informe.

(Més remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Continuï.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Jo si no ho entenc malament, vostès s’han queixat que no
sabien la informació de l’informe. Jo ara els en llegiré una part.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font continuï.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

“El conocimiento sobrevenido... Per favor, assosseguin-se.

“El conocimiento sobrevenido... Sr. President.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, per una qüestió d’ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Digui.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Voldria demanar com és possible que el representant del
Grup Parlamentari Popular tengui un informe que no ha arribat
a la resta de grups parlamentaris i que se’ns ha negat, se’ns hi
acaba de negar l’accés.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas (...)

EL SR. RAMON I JUAN:

Sr. President, Sr. President, jo apel a la seva responsabilitat
ja com a persona, no com a president. És indigne, és un insult
a tots aquests parlamentaris...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat...

EL SR. RAMON I JUAN:

...i aquest somriure d’aquest senyor encara molt més.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, Sr. Diputat, pot ser molt indignant però el primer
que ha de demanar és la paraula, el primer que demani és la
paraula, perquè si no respecta la Presidència no es respecta a
vostè mateix.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Puc continuar, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Això en tot cas demanin vostès al Grup Parlamentari del
Partit Popular per què no els ho ha fet arribar, però no m’ho faci
arribar a la Presidència.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sr. President, no ho demanam al Grup Parlamentari. Els
diputats tenim dret a tenir això, el Govern no ho ha volgut
remetre al Parlament, el Govern ha fet una acció ilAlegítima
passant-ho als seus, el Govern ho ha de remetre al Parlament i
el Parlament remetre-ho a tots els diputats, que tenim perfecte
dret reglamentari a disposar d’això. El que no té dret és ell
perquè no ha passat pel Parlament, encara.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Puc continuar?

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet, Sr. Diputat. Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President. Jo lament molt que succeeixin aquestes coses
en aquesta cambra, ho lament.

(Remor de veus)

Ho lament, perquè aquí es pot estar d’acord o no es pot
estar d’acord en el fet de com es du un tema o com es tramita,
però aquí ningú no pot al Alegar ignorància del fet que els grups
parlamentaris, fent ús del que és el parlamentarisme, han fet
moltes vegades lectures de papers i d’informes que només tenia
qualque grup parlamentari, i quan han requerit aquests mateixos
papers, aquests mateixos informes, que s’han tramitat projectes
de llei que ni tan sols tenien ni van arribar, i en lectures
úniques, i donaven aquests informes, es deia que els havien
obtingut a través de mitjans de comunicació. Per tant no és una
responsabilitat del president d’aquesta cambra saber d’on
prové aquest informe. Primera qüestió.

I segona qüestió: mai no havia passat en aquesta cambra
que l’oposició no acceptés el paper de ser oposició i volgués
bombardejar amb aldarulls tota l’actuació del nostre grup
parlamentari, i el nostre grup parlamentari, que se sàpiga ja
d’una vegada per totes, no acceptarem açò. Moltes gràcies.

(Aldarull i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President... Sr. President, una qüestió d’ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Miri, el document al qual intentava
donar lectura el portaveu, en aquest cas, del Partit Popular, no
és un document del Grup Parlamentari Popular, és un document
del Govern, encarregat pel Govern als Serveis Jurídics del
Govern, i no se’n pot fer una utilització partidista. Una
utilització partidista és llegir-ne aquells fragments que
interessen al partit que en fa ús; des del moment en què tots els
altres grups parlamentaris no tenim aquesta informació, el debat
està esbiaixat, i jo demanaria que no es deixàs fer lectura
d’aquest informe o que prèviament es llegeixi íntegrament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Senyors diputats, deman tres minuts de recés i Junta de
Portaveus en el despatx del president del Parlament.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, tornam reprendre la sessió. Té la paraula el Sr. Joan
Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
bàsicament per repetir el que ja he dit abans; evidentment
nosaltres votarem en contra de totes les esmenes de supressió
presentades pels grups de l’oposició. 

El que realment em sorprèn és que per part d’una sèrie de
diputats que consideren que aquest informe jurídic, pareix que
ja l’haguessin llegit, ens dóna la raó a nosaltres, de manera
sorprenent ja saben què diu aquest informe jurídic i ja no se’n
fien, i per altra banda els mateixos diputats crec que no poden
donar cap exemple de transparència en les seves actuacions, i
precisament ara que acusin el Partit Popular per això quan és un
informe que ahir es va donar per premsa i que evidentment s’ha
aconseguit via aquest conducte.

Evidentment votarem en contra de l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista, 1958/03, perquè evidentment les
motivacions que els han empès a aturar el projecte de Campos
evidentment no són les mateixes que nosaltres; nosaltres
evidentment ho feim per prudència, creim que és necessari
apostar pel desenvolupament de Campos encara que la
prudència ens aconsella, diguem, retirar aquesta modificació
d’aquest article número 1.

Per la meva part res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Miquel Ramon. En
qualsevol cas...

(Remor de veus i rialles)

Bé, idò té la paraula, per part del PSM-Entesa Nacionalista,
la Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President, moltes gràcies.  Per lamentar que el Partit
Popular hagi de fer aquesta maniobra, aquesta filigrana per
votar en contra de la seva pròpia proposició. Jo crec que no és
la prudència allò que els aconsella que retirin aquest punt, el
punt número 2 del punt 1 de l’article primer d’aquesta llei, sinó
que és l’informe, que finalment hem tengut perquè aquí hem
reclamat els nostres drets com a parlamentaris i que no se’ns
havien respectat fins aquest moment.

Nosaltres creim que aquest article s’ha de retirar tot sencer
p erquè és un article que no només vulnera tota la legalitat
possible quant a la tramitació, sinó que també és un atemptat
contra el medi ambient, és un atemptat contra l’edificabilitat i
una discriminació contra Eivissa i Formentera i que fa molt poc
favor a l’ordenació del territori d’aquestes illes, i sobretot també
no hem pogut saber les conseqüències que tendran les
esmenes que han presentat els grups que donen suport al
Govern, perquè l’esmena que han presentat quant a l’edificació
a la costa hem demanat reiteradament que se’ns digui quantes
zones hi ha que compleixen les condicions per ser edificables
o per ser incloses en els plans territorials de cada una de les
illes entre urbanitzacions, i tampoc no podem saber de què hem
de morir o allà on incidiran aquests territoris.

Per tant nosaltres tornam demanar insistentment que aquest
article es retiri. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Francesc
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria fer constar, per
a la seva constància en el Diari de Sessions, la protesta del
nostre grup per l’incompliment del Reglament del Parlament
perquè hauríem d’haver disposat d’aquest informe amb 48
hores d’antelació.

I he de dir al Sr. Font, al qual jo he d’agrair, i la veritat és
que jo crec que li ho hem d’agrair tots, que és l’únic diputat de
l’oposició que defensa que el Partit Popular és un partit de
dreta, sense dissimulacions, ni centrista ni nassos, de dreta
pura, i que a més presumeix d’aquesta posició política, que la
dreta democràtica és especialment escrupolosa amb les formes.
Les formes democràtiques són l’arrel de la democràcia, i no es
tracta que ens reparteixin ara una fotocòpia apressada de
l’informe per dir que els grups el tenen; els grups l’han de tenir
per la via reglamentària, amb l’antelació que pertoca, i això és el
respecte que nosaltres reclamam. Per tant..., sí, estic alAludint a
això perquè és al que ell ha alAludit en defensa de l’oposició a
les nostres esmenes, i per tant crec que això mereix la
constància de la nostra protesta en relació amb aquesta
qüestió.

Els arguments en defensa de les esmenes ja estan exposats.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Torn de contrarèplica? Sí, Sr. Font?

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí, Sr. President, replicaré una sèrie de presumptes creences
formals de què ens han acusat al Grup Parlamentari Popular a
l’hora de tramitar aquesta llei. Per tant les respondré una a una.
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Pel que fa al pretès incompliment de la Llei 10/2000, del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, al qual s’ha referit
la diputada Sra. Vadell, suposam que la suposada infracció ho
és de l’article 2.1 de l’esmentada llei, que estableix la
preceptivitat de l’emissió del dictamen en els casos
d’avantprojectes de llei que regulin matèries socieconòmiques,
però nosaltres som de l’opinió que l’esperit de la Llei del
consell econòmic i social és la submissió a dictamen només
d’aquells avantprojectes de llei que tenguin per objecte una
regulació d’una matèria socioeconòmica, amb caràcter global,
en sentit ampli i dirigit al conjunt del territori i de la població de
les Illes Balears. Dins la lletra de l’article 2.1 no s’inclou
qualsevol tipus de modificació d’una llei que en darrer terme
pugui tenir una incidència en l’economia i la societat d’alguna
de les nostres illes, perquè gairebé qualsevol llei té en darrer
terme efectes econòmics o socials. 

Si aquesta no fos la interpretació que haguéssim de donar
a l’article 2.1 de la Llei de Consell Econòmic i Social aquest
organisme consultiu perdria funcionalitat, simplement perquè
arribaria a la saturació, i els efectes socioeconòmics que es
produeixen en darrer terme amb el projecte de llei que pretenem
aprovar, si exceptuam allò de Campos, són ben puntuals,
reduïts bàsicament a unes determinades illes, els qualificats
com ANEI d’Eivissa i Formentera.

Pel que fa al pretès incompliment de l’article 7 de la Llei
14/2000, d’ordenació territorial, que en el seu apartat segon
alAludeix a la tramitació a seguir per dur a terme una modificació
de les DOT, Llei 6/99, s’ha d’analitzar si de totes formes pel que
fa a l’efecte que produeix sobre les DOT el projecte que duim
endavant es pot qualificar d’una modificació de les DOT que
requereixi el seguiment escrupolós dels embullats tràmits
prevists a la LOT: informació pública d’un o dos mesos,
intervenció del Consell Insular de Mallorca, d’Eivissa i
Formentera, mitjançant l’emissió d’informes en el termini d’un
o dos mesos, etc., etc. O bé, si no és una modificació, si es
tracta d’alguna cosa diferent que no tendria cabuda a la
intenció del legislador o a l’esperit de la llei quan es va establir
un tipus tan agreujat de procediment de reforma de les DOT.

Analitzam dos punts amb detall, o analitzem bàsicament el
punt número 1 pel que fa a la modificació del termini per a
l’aprovació del PTI d’Eivissa i Formentera. Això és una mera
qüestió de forma, sense cap tipus d’incidència de fons en el
contingut de les DOT, que implica una ampliació per la meitat
del termini originàriament establert, tècnica que té el seu
parangó a la previsió de l’article 49 de la Llei 30/92, que
autoritza l’administració a ampliar d’ofici els terminis establerts,
sempre que aquesta ampliació no excedeixi de la meitat si les
circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen
drets a tercers; en el cas d’Eivissa i Formentera, atès el retard de
la tramitació del PTI les circumstàncies, la prudència en
paraules de l’exposició de motius del projecte, aconsellen
aquesta ampliació, de manera que com esmenta l’expositiu
motivador s’impedeixen situacions irreversibles o que dificultin
la futura eficàcia del PTI de les Pitiüses.

Pel que fa a la modificació de la matriu d’ordenació de sòl
rústic, matriu que (...) un enclavament legislatiu més adequat

dins la Llei 6/97, de 13 de juliol, del sòl rústic de les Illes
Balears, que no dins les DOT, hem de dir que aquesta
modificació no és més que un reflex en un número de la matriu:
del 3 anterior, ús prohibit, hem passat a un 2.3, prohibit amb
excepcions, de la modificació de fons que s’ha realitzat
vertaderament a l’ordenament jurídic de la nostra comunitat i
que s’ha produït a la LEN 1/91, de 30 de gener, d’espais
naturals i règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de
les Illes Balears, en possibilitar l’edificació d’un habitatge aïllat
dins zones ANEI de les Pitiüses, abans prohibides amb
independència del nombre de metres quadrats de les finques
registrals, ANEI en qüestió. Per tant en aquests punts no es
tractaria pròpiament d’una modificació introduïda a les DOT
sinó a la Llei 1/91, que té un necessari reflex secundari a la
matriu de les DOT, per la qual cosa defensam la innecessarietat
de l’observança de la tramitació prevista a l’article 7.2 de (...).

La resta de modificacions previstes pel projecte de llei, que
al cap i a la fi és el que es posa en qüestió, no aquest dictamen,
no afecten les DOT, sinó altres lleis de l’ordenament jurídic de
la comunitat autònoma per les quals la LOT vigent no estableix
tampoc en el seu objecte cap tipus de tramitació a seguir. Per
això nosaltres consideram que en cap moment no s’ha vulnerat
cap dret que puguin tenir aquests diputats, diguem, en la
tramitació d’aquesta llei.

Per la nostra banda res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Els grups que no hagin intervengut
volen intervenir? Té la paraula el Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar i per fixar
posicions del grup de consellers d’Unió Mallorquina, que
votarem en contra de les esmenes presentades tant per
Esquerra Unida, com pel Partit Socialista de Mallorca, com pel
Partit Socialista Obrer Espanyol.

L’argument..., aquest article pretén modificar, què vostès
han presentat l’esmena, ampliar de 5 a 6 anys el termini perquè
s’aprovi definitivament el Pla territorial de Mallorca. I pensam
que el fet d’ampliar un any més l’aprovació definitiva del Pla
territorial suposa una garantia per als ciutadans i una garantia
de què les situacions cautelars que el Pla territorial prevegi no
es veuran malmeses perquè hagi acabat aquest termini. Jo
voldria recordar que el Pla territorial de Mallorca s’hagués
pogut aprovar la passada legislatura i no va ser possible
aprovar-lo i per aquest motiu s’ha fet necessari presentar una
esmena per allargar un any més la seva tramitació. En el punt
número 2 la previsió que es preveu està absolutament
condicionada que s’hagi presentat i que els plans territorials de
cada illa les ap rovin. Per aquest motiu des d’Unió Mallorquina
no donarem suport a les esmenes.

Jo voldria introduir dins aquest debat de les esmenes, a la
vista de les alAlusions que han fet els distints portaveus, un crit,
o demanar als portaveus que recordin que no sé per quin
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motius les lleis de mesures urgents que s’aproven a cada una
de les legislatures, governi qui governi, sempre tenen o sempre
són acusades pels altres grups de manca de tramitació. Jo
convid als distints portaveus que repassin el Diari de Sessions
d’aquesta mateixa cambra, de dia 28 de setembre de l’any 99, en
el qual s’aprovava la Llei 9/99 de mesures urgents i que
modificava les DOT i ja els papers estaven invertits, però els
agents quasi eren els mateixos i empraven els mateixos
arguments. Crec que és positiu que els que tenen
responsabilitats de Govern pensin quan estan governant que
no sempre governaran i que un dia es poden trobar a
l’oposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. A l’article 2 s’hi mantenen les esmenes
següents: RGE núm. 1838/03 del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, la 1929/03 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista i la 1961, 1962 i 1963 del Grup Parlamentari
Socialista.

Per defensar l’esmena 1838/03 té la paraula el diputat
d’Esquerra Unida Don Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Voldria en tot cas començar
disculpant-me, exclusivament, en les formes perquè tal vegada
he perdut els nervis possiblement en la intervenció per qüestió
d’ordre sense citar-ho. En tot cas jo m’havia indignat i
únicament he perdut els nervis, alguns altres han perdut molt
més.

Mirin, l’article 2 és aquest que permet que hi hagi una
discriminació fonamental i una diferència entre els espais
territorials..., bé l’article ja començava, però l’article 2 és el que
diu que a l’illa d’Eivissa en 5 hectàrees i a l’illa de Formentera
en 3 hectàrees es pot edificar en els espais naturals de major
interès. Realment entenem nosaltres que això és una agressió
absolutament injustificada, que si ja hi havia un consens
majoritari que s’havia d’augmentar la protecció de les Àrees
Naturals d’Especial Interès, si s’havien passat de les 20
hectàrees de la Llei 1/91 a la inedificabilitat perquè hi havia una
major consciència de què era necessari la protecció, tornar i
exclusivament per a les illes d’Eivissa i Formentera, tornar a la
situació anterior i permetre que en superfícies que són fins i tot
molt inferiors en el moment en què es permetia edificar a les
altres illes, realment creim que no té sentit. Les àrees naturals
d’Eivissa i Formentera estan molt degradades, segons estudis
de l’empresa que elaborava el Pla territorial insular ja hi ha
edificades més de 1.500 cases dins les àrees naturals. Aquesta
modificació no sabem quantes se’n podrien dur endavant, però
unes quantes mils més. Jo crec que Eivissa i Formentera allò
que no necessiten precisament són aquestes qüestions.

I per últim entenem que aquesta desigualtat jurídica, una
sola categoria, que en unes illes estigui protegides i a l’altra
sigui urbanitzable, perquè d’això es tracta, de què sigui

urbanitzable de baixa intensitat, no respon a cap criteri
evidentment ni territorial, ni mediambiental, però no té el més
mínim suport jurídic. Aquí hi ha una desigualtat legislativa, una
desigualtat davant el mateix tipus d’àrees que no es pot
entendre i que nosaltres entenem que també aniria en contra
dels principis constitucionals d’igualtat. A més, després també
hi afegeixen les ARIP que també ho deixen en pitjor situació de
la que es troben en aquests moments. I aquesta qüestió de què
per motius d’herència encara el Pla territorial pot reduir més, pot
reduir un 25% més les parcelAles i ho pot fer a favor de
qualsevol que sigui el titular de la parcelAla, no estam parlant
d’edificacions vinculades a usos agraris, no estam parlant dels
propietaris tradicionals que estaven en aquestes zones, dels
pagesos, sinó de qualsevol que sigui propietari i que ho
transmetre tendrà, pot tenir i evidentment tenen la voluntat de
què ho tengui una reducció encara del 25% sobre aquestes
parcelAles que ja són molt petites.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensa l’esmena del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra.
Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Hem presentat també una esmena de
supressió a l’article 2 perquè tornam estar davant un fet
discriminatori per a Eivissa i Formentera. Les diferents
modificacions que ha sofert la LEN amb els diferents governs
del Partit Popular sempre han estat a la baixa, sempre que ha
obrat el PP han rebaixat la LEN a la baixa, no ho entenem. Però
els espais naturals d’Eivissa i Formentera sembla que tenguin
uns valors inferiors als de les altres illes, com Mallorca o
Menorca. 

A més de deixar construir, perquè no oblidem que el
problema greu, o allò que nosaltres entenem que és el bessó de
la qüestió no és que augmentin o disminueixin les parcelAles
d’Eivissa i Formentera que ja són molt minses i que estan en
uns espais molt limitats, sinó que en aquest moment encara ara
són inedificables i a partir de què aquesta llei s’aprovi es podrà
edificar en els espais naturals qualificats com a ANEI. A més
canvien els drets dels propietaris segons siguin d’una illa o
d’una altra illa, estan canviant la definició dels ANEI segons el
lloc d’ubicació i no segons els valors patrimonials i
mediambientals o paisatgístics de les parcelAles i estan atorgant
uns drets als propietaris, independentment d’aquests valors,
com he dit abans, mediambientals o paisatgístics.

Aquesta es fica amb moltes coses, autoritza urbanitzacions,
permet edificar en espais protegits, dóna drets a uns propietaris
segons la procedència del seu terreny o no, però mai segons el
valor de la parcelAla. I ja allò que creim que és més incoherent
del tot i que no entenem com es podrà dur a terme perquè
aquest article no ho aclareix prou és la reducció del 25% de la
parcelAla, sempre que procedeixi d’herència. Aquesta mesura
creim que pot donar peu a molta picaresca, ja ho vàrem dir així
a la intervenció de l’esmena a la totalitat perquè les condicions
que posen són tan confuses que no clarifiquen absolutament
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res i no impedeixen que aquestes finques es puguin transmetre
a particulars que no tenguin res a veure amb parentiu o
herència, sinó que simplement no donen cap aclariment.

No creim que aquest article tampoc s’hagi de dur a terme.
Per tant, no hem tengut unes explicacions clares del Partit
Popular perquè el Govern no ha intervengut en aquesta llei i per
part del portaveu que ha defensat aquesta llei, només ens ha
posat l’excusa del programa electoral i bé, creim que a qualsevol
programa electoral es poden posar moltes barbaritats i ha estat
aquest cas, que el Partit Popular ha fet un programa electoral
molt absurd i molt perjudicial per a les nostres Illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista a
l’article 2 té la paraula el diputat Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Per no ser reiteratiu faig meus
els arguments exposats pels anteriors portaveus, però voldria
afegir algunes reflexions a la conveniència de repensar i retirar
aquest article. La primera, fer un habitat de sòl més protegit de
tot l’ordenament jurídic que tenim a les Illes Balears, Àrees
Naturals d’Especial Interès, a Formentera es podrà fer amb
menys metres que en metres que es requereixen en sòl rústic
comú, sense cap protecció, a l’illa de Mallorca. L’illa de
Mallorca cap plantejament municipal pot permetre l’edificació
més enllà dels 14.000 metres. Segons aquesta llei l’acció
combinada de la reducció de la parcelAla mínima a Formentera
més la reducció del 25% per herència fa que es pugui construir
una casa dins ANEI amb 11.250 metres quadrats. Jo crec que
això ja és una expressió suficientment gràfica dels efectes
perversos que aquesta llei té, perquè ja no és la tònica habitual
d’aquest Govern i del Grup Popular que la preservació es fa
amb criteris de propietat i no amb criteris dels valors naturals
dels espais, sinó que a més condueix a aberracions que des de
cap punt de vista es poden defensar.

Però n’hi ha més. N’hi ha una altra que a mi em sembla que
és del mateix to. Aquest article diu que el Pla territorial insular
d’Eivissa i Formentera podrà reduir fins a un 25% els metres
requerits per edificar dins Àrees Naturals d’Especial Interès per
raons d’herència. El Pla territorial ha de regular qüestions
relatives a les herències? Amb quina força? El Pla territorial no
és una llei, això hauria d’estar regulat, si de cas, per la legislació
civil pròpia de les Illes Balears, de la qual aquest Parlament en
té plenes facultats per fer-ho. Però que un Pla territorial, que és
un instrument urbanístic, es dediqui a regular qüestionar
relacionades amb herències és una cosa que no té cap
precedent. Jo no sé què podrà passar quan un conflicte derivat
d’aquest articulat arribi a un jutge, supòs que el jutge haurà de
prendre unes bones dosis de paracetamol per llevar-se el mal de
cap.

I per últim jo crec que aquest article desfà completament
l’argumentació anterior del diputat Sr. Font. Això no té cap

efecte econòmic i social a les Illes Balears? Determinar coses
com que en 11.000 metres quadrats es pot construir a l’illa de
Formentera, reduir la protecció de les Àrees Naturals d’Especial
Interès, reduir-les perquè s’hi pugui construir, rebaixar el nivell
de protecció de les Àrees de Prevenció de Riscs, tot això no té
efectes econòmics i socials? Per favor Sr. Font, una mica de
serietat en les argumentacions.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Torns a favor de les esmenes? Torns
en contra? Té la paraula el Sr. Pere Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé a veure si centram un poc el debat,
jo he sentit moltes coses al llarg de la tramitació d’aquesta
modificació de la llei i no vull entrar tampoc en discussions,
però sí que m’agradaria aclarir, fins i tot he sentit paraules que
es deien com per exemple que això era un atemptat, jo vull dir
que tan democràtic és aquesta modificació de la llei com totes
les que s’havien fetes els anys anteriors. Ho ha dit fins i tot el
portaveu d’UM, cal recordar la Llei 9/99 com es va tramitar, es
va tramitar per lectura única, per urgència i amb un certificat del
Consell de Govern firmat per una persona que no estava
autoritzada. Jo crec que convé recordar-ho.

Però fent referència a allò que s’ha dit últimament, s’ha dit
que a l’illa d’Eivissa hi havia un consens majoritari perquè
s’havia de reduir encara més l’edificació dins els ANEI. Jo li
vull recordar al diputat que ho ha dit que el consens majoritari
que vàrem tenir a l’illa d’Eivissa va ser dia 25 de maig, el
programa del Partit Popular i si vol, jo li diré en quina pàgina
està allò que avui acabam d’aprovar, està a la pàgina 31. Aquí
sí que vàrem tenir un consens majoritari i vostè supòs que
encara se’n deu recordar, per això està aquí ara a l’oposició,
vàrem tenir un consens majoritari que d’alguna manera ens
autoritza a complir aquest programa electoral i això, que fins i
tot he sentit que una altra diputada ha dit que el PP ha fet un
programa amb moltes barbaritats, el PP ha fet un programa per
complir-lo i els ciutadans d’aquestes Illes no són bàrbars
perquè vulguin que el PP dugui endavant barbaritats.

Però vull puntualitzar dues o tres coses. Jo això de
Formentera Sr. Quetglas no em quadra, jo som de lletres però...
30.000 menys 25% a mi em surten 22.500, 30.000, 3 hectàrees
menys el 25% igual a 22.500, però en fi no farem una discussió
d’això perquè està damunt els papers. També diuen que a
Eivissa ni a Formentera no es podrà construir (...) ANEI, jo els
vull recordar, aquí en aquest Parlament de les Illes Balears es va
aprovar, també amb el vot favorable del Partit Popular, però va
ser per consens de tota la cambra, fins i tot Els Verds, que en el
Parc Natural de Ses Salines la màxima figura de protecció que
tenim a l’illa d’Eivissa, s’hi podrien fer habitatges unifamiliars
amb 100.000 metres i ara veim que dins l’ANEI no s’hi ha de fer
res.
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Per tant, no parlem de discriminacions, com han parlat
abans, perquè si parlam de discriminacions jo hauria de recordar
la famosa Llei 4/2000 de la moratòria de la Llei de camps de golf
que fins i tot es va aprovar a Eivissa en un plenari d’aquest
Parlament en el Consell Insular d’Eivissa i Formentera que
també només afectava l’illa d’Eivissa. O no era discriminació
allò també? Veritat que era discriminació? I vostè Sr. Ramon la
va votar, vostè la va votar a favor. Allò que passa és que ara
tenen un doble raser i l’únic que s’ha fet aquí en aquesta
modificació és augmentar els metres que es demanaven per
construir un habitatge unifamiliar en ANEI, descrivia abans del
(...) al d’ara. Li ho record 30.000 metres i ara se’n demanen, com
a mínim, 50.000 i això no vol dir que siguin els metres que
s’exigeixin, hi haurà un pla territorial que els marcarà i després
fins i tot els ajuntaments podran protegir a conveniència,
després es podrà protegir més o menys.

Ja per acabar jo només vull llegir unes declaracions, una
filtració sembla ser, no sé si ho és, d’un document intern
d’Esquerra Unida citat pel Diari d’Eivissa, si en volen còpia
també les ho donaré, però va sortir al Diari d’Eivissa, portada
de dimecres dia 5 de novembre diu: “Izquierda Unida admite
que: tal vez nos pasamos en las restricciones urbanísticas
durante el Gobierno del pacto. Izquierda Unida, una de las
fuerzas integrante del pacto progresista admite en un
documento interno que tal vez nos pasamos adoptando
medidas con efectos retroactivos y no entendimos
suficientemente el arraigo de la tradición de edificar
residencias en suelo rústico, que para mucha gente constituye
un derecho inalienable. Además, no supimos o no pudimos
explicar correctamente las imprescindibles políticas de
restricción de las edificaciones en suelo rústico”.

Moltes gràcies, Sr. President, però nosaltres votarem en
contra d’aquestes esmenes.

(Alguns aplaudiments).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palou. Té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé el Sr. Portaveu, en aquest
cas del Grup Parlamentari Popular, Sr. Pere Palau, ha fet una
intervenció..., a mi m’hagués agradat que l’hagués fet sobre el
punt anterior, que ens hagués explicat en el municipi ell bé
coneix, del qual en va ser regidor, quants d’urbanitzables i de
quines persones es recuperen mitjançant aquesta llei, en
comptes d’entrar en aquest altra article...

(Remor de veus).

Si m’hauria agradat que ho hagués fet perquè no s’ha fet
mai en aquesta cambra i no ho ha fet el Grup Popular, ho hem
demanat a la consellera, no ho ha fet la consellera, no ho ha fet
el Govern, no ho ha explicat ningú mai. Una altra qüestió més,
a qui afecta? Quants d’urbanitzables es poden recuperar que
estaven desqualificats per les DOT, no del pacte, sinó de

l’anterior etapa de’n Jaume Matas. Quins urbanitzables es
poden recuperar i a quines persones beneficien? Evidentment
en el seu municipi, en el municipi en el qual havia estat regidor,
d’aquests n’hi ha i beneficien a les persones de sempre, a les
persones de sempre.

I miri, Eivissa i Formentera és veritat que tenen una tradició
molt antiga de construcció aïllada en sòl rústic i és una tradició
que per als usos tradicionals nosaltres la defensarem sempre.
Ara també li diré que els usos tradicionals mai en la vida es
feien en les zones ANEI, dins les masses forestals, en els
boscos. Els pagesos lògicament construïen una altra cosa,
qualsevol construcció en tot cas lligada a usos racionals de les
àrees protegides nosaltres li donaríem suport, qualsevol. Però
és que aquí no parlam d’usos, estam fent altra vegada més ús
residencial, segones residències per a persones de molt elevat
poder adquisitiu que es poden permetre aquestes
construccions i no mai per a les persones que tradicionalment
habitaven el camp i que tradicionalment es feien la seva
construcció, vinculada a explotacions agràries. 

Per tant, aquesta és una dels grans problemes, no és només
la parcelAla, ni que es faci edificable el conjunt del territori
d’Eivissa i Formentera sense cap excepció i que la parcelAla
sigui molt reduïda, el problema és que aquests usos no tenen
res a veure amb els usos tradicionals, l’agricultura o usos
forestals per exemple. És oferta de cases de vacances, de
segones residències, nova oferta turística no reglada i amb uns
impactes absolutament impressionants. Això és allò que fan
vostès, perquè si vostès haguessin fet una proposta perquè es
pogués construir vinculat a utilització agrària de sòl rústic,
construccions i cases per a usos tradicionals agraris, tal vegada
hauríem tengut alguna discrepància en quina hauria estat la
superfície mínima necessària, no n’hauríem tengut cap més,
però per a usos residencials, turístics no reglats, segones
residències, grans mansions que una sola desfà tot un puig,
com vostè coneix perfectament, crec que no cal que li torni
ensenyar fotografies, la famosa o moltes més que en podríem
fer. Per això jo crec que de fet tampoc els varen votar, vostès
varen fer la campanya i la gent no llegeix tan el programa,
vostès varen fer la campanya a favor de què el pagès pogués
fer els usos que havia fet habitualment, no de què tots els
puigs d’Eivissa, els pocs que queden encara allà on el seu cim
no està desfet per una gran construcció, puguin caure tots en
la gloriosa nova etapa del PP.

EL SR PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Seguesc insistint que el bessó de la
qüestió d’aquest article és que actualment els ANEI a Eivissa
i Formentera són inedificables i a partir de l’aprovació
d’aquesta llei seran edificables. No es tracta que s’augmenti la
superfície de la parcelAla, o que es redueixi la mateixa superfície
per raons d’herència, sinó que ara no es pot construir i després
sí.
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Per altra banda en els diferents debats que hi ha hagut en
aquesta cambra referits a aquesta llei, hem fet una sèrie de
consideracions quant a les condicions que es posen per poder
fer aquesta reducció i no se’ns ha contestat mai en la vida, mai,
perquè nosaltres plantejàvem supòsits que possiblement es
donaran. El Pla territorial d’Eivissa i Formentera podrà reduir
fins a un 25% les superfícies previstes quan es tracta de
finques registrals, resultat d’altres dispositius de segregació.
Això es suposa que el Pla territorial d’Eivissa ho farà a les
finques que ja estan fetes, però si en el futur hi ha altres
segregacions per raons d’herència o de successió també
s’haurà de recollir en el Pla territorial? S’haurà de fer una
modificació del Pla territorial per recollir aquestes finques
registrals que s’hauran segregat per raons d’herència? Això no
se’ns ha contestat. 

I una altra cosa que tampoc ens han contestat és què passa
si una d’aquestes finques registrals que té les condicions,
reuneix el 25%, li donen la llicència d’obra i al cap de poc temps
es ven sense complir les condicions, què faran? Ja té llicència
d’obra aquesta finca, però què faran després? Li demoliran la
casa? Li retiraran la llicència? Li diran al propietari que ha venut
que se’n dugui la casa? Això són interrogants que queden molt
a l’aire. Per tant, no creim que aquest article estigui redactat
amb la seguretat jurídica que necessita una mesura d’aquest
tipus. 

Per tant, seguim insistint que aquest article no s’ha
d’admetre, ni s’ha d’aprovar perquè crearà moltíssima confusió
i molta inseguretat jurídica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Té la paraula el Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, només per reiterar
que efectivament no s’han debatut cap dels arguments, excepte
a allò que jo he dit en relació als ANEI de Formentera, que fa
referència a les àrees rurals d’interès paisatgístic. Té raó el Sr.
Palau, amb la rapidesa de debat he anat als ANEI.

En qualsevol cas l’argumentació continua sent la mateixa,
es necessiten menys metres per fer un habitatge a Formentera
dins Àrea Rural d’Interès Paisatgístic que dins el sòl rústic
comú, sense cap mena de protecció, a la resta de les Illes. Però
en qualsevol cas els arguments de fons subsisteixen, com ha dit
ara mateix la Sra. Vadell, el problema és que els ANEI passen a
ser edificables, passen a ser més que edificables, jo diria que
quasi a urbanitzables, perquè realment parcelAlacions a 11.250
metres quadrats en cas d’ARIP o el doble 22.000 metres en cas
d’ANEI són urbanitzacions de baixa densitat, per què ens hem
d’enganyar. Això és així, aleshores això suposa un pas enrera
en el camí de la protecció realment considerable.

I no ens ha dit en relació a alguns dels problemes que ara li
assenyalava la Sra. Vadell que poden sorgir de la interpretació

d’aquesta llei, vénen derivades de què aquesta llei confia en el
Pla territorial insular una normativa que no tendrà prou força
legal i efectivament, què passarà si s’incompleix aquest
normativa? Quines seran les conseqüències de la quantitat de
possibilitats de frau que té aquest article perquè a més de
compra-vendes que es facin de manera transparent, no en
parlem de la compra-venda oculta, mitjançant contractes
privats, arrendaments falsos, o arrendaments no falsos però
ocultats a l’administració pública, etcètera. És a dir, jo crec que
es creen massa possibilitats d’infracció, de tal manera que això
es converteixi en paper banyat i que al final correm el risc de
què el 80 o el 90% d’edificis que es construeixin dins àrees
protegides a les illes d’Eivissa i Formentera siguin per casualitat
producte d’herències per què? Per obtenir menys metres
quadrats. Aleshores això em sembla que és jugar d’una manera
molt perillosa amb les àrees més importants i que hauríem de
tenir l’obligació de protegir.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Té la paraula el Sr. Pere Palou.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que al final hem arribat a una
conclusió, uns volen ANEI sí, dins l’ANEI pugui ser possible
fer-hi un habitatge unifamiliar i els altres diuen ANEI no i això
és el debat. O sigui tota la resta que s’hi posa és voler-ho
adornar amb arguments que ni tan sols vénen al cas en aquest
article.

Fins i tot m’ha arribat a dir el representant d’Esquerra Unida
que l’únic que vull fer jo, amb l’excusa de defensar els pagesos,
fer urbanitzacions dins ANEI. Jo li demanaria que es mirés un
cens de propietats dels terrenys d’Eivissa i Formentera que
estan compresos dins ANEI i que miri el nom i llinatges a veure
de quins ciutadans són. Jo el convit, si vol un dia ho
comprovarem. I jo crec que allò que no hem de fer és fer més
demagògia perquè l’altre dia que estàvem en el debat de
l’esmena de retirada d’aquest projecte de llei ja li ho vaig dir.
Aquí hi ha unes persones, unes persones que durant molts
anys han treballat aquests terrenys, els han cuidat, els ha
costat molts de doblers i, baix el nostre punt de vista, el punt de
vista del Partit Popular i del Grup Popular d’aquest Parlament,
els hem de respectar uns drets i el dret més sagrat que crec que
puguem tenir és el dret de la propietat perquè si no tenen dret
a fer-hi res, també poden perdre el dret a la propietat.

I no es preocupin per la reducció del 25% que pareix que
diuen que no ho hem explicat, jo encara tenc confiança en les
institucions i deixin fer, en aquest cas, el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera, que serà qui redactarà el Pla territorial
insular i qui l’haurà d’aprovar, que reguli com s’haurà de fer,
instrumentar quina és la possible deducció d’aquest 25%. O és
que des del Parlament també ja volem dir com s’han de fer i com
s’han de donar les llicències i fins i tot volem urbanisme com
s’ha intentat fer algunes vegades des de les institucions? No,
jo crec que aquí s’ha de legislar i a la resta d’institucions es
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desenvoluparan les lleis i d’aquí podrem sortir amb un pla
territorial insular que serà, d’alguna manera, el que els
ciutadans d’Eivissa i Formentera volen. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Té la paraula el Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar que Unió Mallorquina
no donarà suport a les esmenes presentades per Esquerra
Unida, pel Partit Socialista de Mallorca i pel Partit Socialista
Obrer Espanyol; que Unió Mallorquina és un partit que creu
fermament en la insularitat i en les illes; que creu que cada illa
ha de ser capaç de determinar quina és l’ordenació del territori
d’aquestes illes i que defensa la possibilitat que, amb un tema
com les ANEI, a Eivissa i Formentera tenguin un tractament
absolutament distint que els que puguin tenir Mallorca i
Menorca.

El Sr. Palau es referia, aquí hi ha dues parts: uns que volen
fer amb els ANEI i uns altres que no volen fer amb els ANEI, i
jo el corregiria, Sr. Palau, i diria: no, aquí n’hi ha tres, uns que
volen fer amb els ANEI, uns altres que no volen fer els ANEI i
uns que pensam que a Eivissa els ciutadans tenen dret a decidir
si volen o no volen construir en els seus ANEI. I jo crec que,
després de les eleccions, els ciutadans d’Eivissa han dit que
volien construir en els ANEI, doncs que construeixin. Per part
d’Unió Mallorquina no donarem suport a aquestes esmenes.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. A la disposició addicional s’hi manté un
vot particular del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, com a conseqüència de l’admissió de l’esmena 1966/03
del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar el vot particular,
té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, molt breument. És que entenem
que aquesta addicional que es va presentar pel Grup
Parlamentari Socialista, una vegada transformat, crec que no
aconsegueix l’objectiu. Nosaltres ent eníem que tal com la
presentava el Grup Socialista era per donar major seguretat,
que, en tot cas, abans de l’aprovació del PTI d’Eivissa i
Formentera, no entrarien en vigor la possibilitat de construir en
les ANEI. Però clar, aquí, amb la transacció tal com va quedar,
diu que no entraran en vigor fins a l’aprovació inicial del Pla
territorial insular d’Eivissa i Formentera; això encara tal vegada
podria ser pitjor que la redacció tal com venia i, en tot cas, no
entenem que sigui fins a l’aprovació inicial. Entenem
l’aprovació inicial com a una aprovació en tràmit i que un pla
territorial no està aprovat mentre no està aprovat
definitivament, que causi efectes abans de l’aprovació
definitiva ens sorprèn.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Torn a favor del vot particular. Té la paraula la Sra.
Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, molt breument. Per anunciar el nostre
vot favorable. Entenem que és molt més coherent que una llei
entri en vigor després de l’aprovació definitiva que no a la
inicial, perquè en el període de presentació d’esmenes se’n
p oden presentar algunes que, tal vegada, es poden acceptar o
no. Però, en definitiva, crec que és més coherent i més lògic que
una llei entri en vigor quan estigui aprovada definitivament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí. El Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, gràcies, Sr. President. Miri, jo només en torn d’explicació.
Dins el bon entès, nosaltres vàrem acceptar la transacció que
va oferir el Grup Parlamentari Popular, perquè entenem que a
partir del moment de l’aprovació inicial no es poden donar
llicències que no acompleixin la més restrictiva de les normes,
la que ve i la passada. Per tant que una vegada aprovat el pla
inicialment ja no es poden concedir llicències en contra
d’aquest planejament aprovat inicialment.

Per tant, en qualsevol cas, és una mesura més feble la que
nosaltres proposàvem, nosaltres proposàvem la definitiva,
però, en qualsevol cas, la provisional té alguns avantatges. I
per tant, no estam d’acord amb la retirada, o sigui, amb la
retirada d’aquesta incorporació, tot i que entenem que és feble
i que no resol les qüestions, però, en qualsevol cas, no
empitjora la llei.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Torn en contra del vot particular? Té
la paraula el Sr. Pere Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Votarem en contra, perquè, entre
d’altres coses, i el Sr. Quetglas ho ha explicat molt bé, jo crec
que està assegurat ja a partir de l’aprovació inicial quins seran
els requisits que es demanaran per donar aquestes llicències.
Vull agrair al PSOE, també, que hagi estat possible arribar a
aquesta transacció, però és que si es retiràs aquesta disposició
addicional crec que quedaria pitjor, vaja, pitjor en el sentit que
no aconseguiríem els objectius que volia el PSOE i que
nosaltres també compartim. És que, si la retiram, a partir de
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demà podem començar ja a tenir peticions de llicències dins
ANEI.

Per tant, crec que és millor aquesta prevenció que es fa fins
que s’aprovi el Pla territorial insular que no si prosperàs aquest
vot particular. Per una vegada, Sr. Ramon, tal vegada som un
poquet més previnguts que vostè, no vull dir proteccionistes,
previnguts.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Torn de contrarèplica? Qualcú vol
intervenir? Té la paraula el Sr. Miquel Nadal, no, no vol
intervenir.

Idò, al títol del projecte, a la disposició derogatòria, a la
disposició final i a l’exposició de motius s’hi mantenen les
esmenes següents: RGE 1835, 1839 i 1836/03 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds; les 1930, 1931 i 1927/03
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i la 1964 i
1965/03 del Grup Parlamentari Socialista.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Intentaré no allargar-me perquè això
pareix que tot el peix està venut, veritat? Ja som a la darrera
esmena, fins ara no hem aconseguit que aquesta llei es tramitàs
correctament; que s’enviassin els informes; ara tenim aquesta
còpia de l’informe que manejava el Sr. Joan Font i que manejava
la conselleria. No se’ns han explicat els efectes d’aquesta llei
per qui pot conèixer-los; no se’ns ha dit quants d’urbanitzables
volen recuperar, per exemple.

I bé, ens trobam davant la disposició derogatòria que, com
qui no vol la cosa, deroga la Llei 4/2000, de moratòria de
construcció de camps de golf a les Pitiüses. Clar, això ho hem
de posar en relació, perquè ja ha entrat en aquest Parlament
també, amb la llei d’acompanyament del pressupost que deroga
el parc natural de Cala d’Hort, si volen, no deroga, el deixa
circumscrit a una casa pagesa i a un jaciment arqueològic, vull
dir: el parc natural de Cala d’Hort queda en això.

En qualsevol cas, l’ANEI no serà edificable immediatament,
la zona del golf de Cala d’Hort no era ANEI, ja se’n varen
encarregar de modificar-ho. I amb l’acció combinada d’aquestes
dues normes, a 1 de gener de l’any que ve podríem veure la
construcció d’un camp de golf, que això crec que sí que el Sr.
Palau reconeixerà que la major part de la població rebutja a l’illa
d’Eivissa. Ell ens dóna la paraula que això no serà possible; bé,
ho té molt fàcil, si vostè no vol que hi hagi camp de golf a Cala
d’Hort retiri aquest punt, retirin aquest punt; perquè no és una
moratòria que els impedeixi definitivament camps de golf, la llei
que vostès volen derogar simplement diu que mentre el Pla
territorial no fixi els criteris no s’autoritzaran nous camps de
golf.

Però, si de cas, no enganyi la gent, el camp de golf de Cala
d’Hort es va aturar per dos motius, únicament per dos: perquè
se li havia donat interès general, se li havia donat llicència. Està
aturat, en primer lloc, per la protecció d’aquest espai natural
que es va fer des del govern del pacte, per això es va aturar, i,
a més, la Llei de moratòria de camps de golf era una garantia
suplementària. No hi ha cap altra norma. I ja dic, deroguen una
cosa que la pròpia llei mateixa donava vigència fins a
l’aprovació del pla territorial insular, no més.

I com que tenim també l’exposició de motius aquí i el títol,
jo crec que es pot dir, el títol, llei de mesures urgents en matèria
d’ordenació territorial, ja té gràcia que l’urgent en aquestes illes
que hem patit tanta destrucció sigui major destrucció. Però
l’exposició de motius, juntament amb la documentació,
l’escassa, escassíssima documentació que es va enviar a
aquest Parlament, la motivació que es tramitàs per urgència i la
motivació d’aquesta llei era el camp de polo de Campos, i ara,
amb un acte de prestidigitació parlamentària que estan
disposats a fer des de la majoria de dretes, el camp de polo de
Campos desapareixerà. I llavors, aquesta exposició de motius,
aquesta tramitació, aquesta documentació, tot això que han
contat, de què va?

Evidentment, pensam que sobren motius per oposar-se al
que discutim ara mateix, a la disposició derogatòria, a
l’exposició de motius i evidentment a tota aquesta llei que no
admet la més mínima anàlisi, amb una mica de rigor democràtic
o jurídic, és una llei que vostès, ho torn a dir per última vegada,
que vostès, si ja n’han de retirar una part i si haguessin tengut
un informe jurídic més solvent, segurament els hauria dit que
ho han de retirar tot, encara tenen la possibilitat de retirar-ho;
si no, els desastres territorials que poden venir són molts i entre
aquests, m’imagin que el Sr. Pere Palau m’ho negarà, però entre
ells obren la porta absolutament que a la zona emblemàtica de
Cala d’Hort s’hi faci un camp de golf; habitatges als propietaris
tradicionals no encara, però camp de golf sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra.
Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, a la disposició derogatòria també
hi hem presentat una esmena de supressió, perquè entenem que
és ben raonable que si no estam a favor d’aquesta llei tampoc
no acceptem que es deroguin les que modifica. Però hem de dir
que aquí també ha passat una esmena del PP que deroga la
moratòria de construcció de camps de golf a les Pit iüses; bé,
això crec que és una altra mostra de la febre constructora
d’aquest pacte de dretes que governa, que tots els problemes
d’aquestes illes els ha d’arreglar construint, no tenen altra
solució més que construir.

A la disposició final també hi hem presentat una altra
esmena, que no té més explicació que la lògica que si no estam
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d’acord amb la totalitat d’aquesta llei no volem que entri en
vigor, evidentment.

I també hem presentat una esmena a l’exposició de motius.
L’exposició de motius no sabem com quedarà, perquè si el
Partit Popular ja ha anunciat que votaria en contra del camp de
polo de Campos, hem d’entendre o podem constatar que més
de la meitat d’aquesta exposició de motius va a justificar
aquesta urbanització del camp de polo de Campos, perquè diu
que és a causa de l’actual situació socioeconòmica del municipi
de Campos, la qual cosa fa que aquesta frase legitimi el nostre
dret a demanar l’informe del Consell Econòmic i Social; perquè
si vostès mateixos a l’exposició de motius ja ho deien, que era
per palAliar una greu situació socioeconòmica del municipi de
Campos, vol dir que això sí que tenia conseqüències
socioeconòmiques. Però de totes maneres, supòs que això
s’haurà d’eliminar, perquè, si no hi ha camp de polo, tampoc no
hi haurà justificació d’aquest camp de polo.

Després, pel que fa a la resta de l’exposició de motius,
també creim que no és bona del tot. Es demostra a les clares
que és una llei feta a la carta i fins i tot, ho diu textualment una
esmena del PP que s’ha introduït a l’exposició de motius en el
darrer moment, i que diu: “Finalment, davant l’interès manifestat
pel propi Consell Insular d’Eivissa i Formentera, es deroga la
Llei 4/2000, de 22 de març, de moratòria de la construcció  i
ampliació de camps de golf a les illes Pitiüses, la vigència de la
qual es veuria perllongada amb el nou termini establert per
aquesta llei per a la redacció del PTI d’Eivissa i Formentera,
impedint, en conseqüència, la desestacionalització de l’activitat
turística i l’assoliment d’un turisme de qualitat”. Nosaltres ens
demanam: a qui va demostrar l’interès el Consell d’Eivissa? Al
Partit Popular, que ho presenta com a esmena, o al Govern?
Perquè, si fos el Govern, ja ho hagués introduït el mateix
Govern dins la pròpia llei, però és que ho introdueix el Partit
Popular amb una esmena això. Per tant, això és una mostra més
del sectarisme del Partit Popular que utilitza el grup parlamentari
com si fos el vertader govern.

I nosaltres, en aquest sentit, tampoc no hi podem estar
d’acord. Això no és seriós, senyores i senyors del Partit
Popular, això no és seriós, mal començament de legislatura amb
aquestes lleis així que han fet, mal embastades i mal tramitades,
estan absolutament apedaçades amb esmenes. Sí, senyor, sí
senyor, estan mal embastades, això vol dir que vostès no
donen la talla.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Francesc
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, gràcies, Sr. President. En ares a la brevetat, crec que el
debat d’aquesta llei ja està fet, els arguments ja estan exposats;
don per defensades totes les esmenes que resten del nostre
grup amb els seus propis termes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Torn a favor de les esmenes? Torn en
contra? El Sr. Pere Palau té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Començaré pel final, diu que
aquestes esmenes estan mal embastades; jo el que els diria:
vostès tenen mal perdre. Què passa, que el president del
consell diputat, també diputat d’aquest Parlament, no té dret a
dir al seu grup parlamentari que presenti unes esmenes que,
d’alguna manera, recullin allò que l’equip de Govern pensa, les
iniciatives que pensa l’equip de Govern que s’han de dur
endavant? Vostè li diu a això sectarisme? Jo no li dic el que
pens del que diu vostè, perquè li diria una altra paraula i me la
vull guardar.

(Remor de veus)

El Sr. Ramon diu: és que ja començam, ara demà ja
començarem el camp de golf de Cala d’Hort. I a més, ha dit una
cosa que ja era hora que la diguessin, que varen fer aquella
moratòria per impedir que es fes el camp de golf de Cala d’Hort.
Vostè té un doble llenguatge, perquè segons quan no li va bé
que es facin determinades iniciatives per a determinades coses,
ara, per al camp de golf de Cala d’Hort sí que li anava bé. Sap
per què la varen fer? Perquè la consellera de Medi Ambient
d’aquell temps s’havia engronsat amb un decret que va fer, de
dubtosa legalitat, allò sí que era de dubtosa legalitat, que no el
va voler validar ni tan sols el Consell de Govern. Jo no hi era en
el Consell de Govern, si ho sé és d’una altra manera.

Però li dic aquí, vostè diu que no confia, ho ha dit un parell
de vegades públicament, en el que jo dic de què no es farà el
camp de golf de Cala d’Hort. I jo li dic: jo tampoc no crec el que
vostè diu, però sí que es pot creure el que jo dic i li anunciï que
demà mateix el grup parlamentari presentarà una esmena a la llei
d’acompanyament dels pressuposts que, des del moment en
què s’aixequi la figura de protecció de Cala d’Hort com a parc
natural, quedaran inedificables aquelles zones que siguin
objecte o bé de desenvolupaments urbanístics o bé aquesta
activitat de camp de golf. S’ho creu ara o no s’ho creu?

(Alguns aplaudiments i aldarull a la Sala)

Però és que això li he dit quatre vegades, vostè no és
creient, per això no s’ho creu.

(Remor de veus i rialles)

Sí, me parla de l’interès que es va donar i ve a dir que el
camp de golf de Cala d’Hort tenia un interès general com si,
miri, sí, tenia un interès general, una llicència i dues sentències
que li donaven la raó; o sigui, tampoc no va ser tan ilAlegal.

I diu que feim mesures urgents -això ja va per al PSM-
perquè ens ha agafat la febre constructora, però referint-se a la
possibilitat que a Eivissa es puguin fer camps de golf. Bé, ja
està bé, a nosaltres ens ha agafat la febre constructora de
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camps de golf ara, amb aquestes mesures d’urgència, doncs hi
ha altres illes i altres zones d’Espanya que els ho ha agafat ja fa
molt de temps. I crec que vostès, que s’han omplert la boca
durant quatre anys de parlar d’un nou model turístic, de parlar
de turisme de qualitat, de parlar de desestacionalització, parlant-
ne, no fent-ne, jo crec que això és una mesura que pot permetre
la desestacionalització i el turisme de qualitat a l’illa d’Eivissa.

Per tant, com deu suposar, votarem en contra d’aquestes
esmenes. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Els grups que no hagin intervengut,
volen intervenir? Bé, idò, acabat el debat, procedirem a la
votació de les esmenes.

La primera votació serà votació conjunta de totes les
esmenes de l’article 1, registre d’entrada número 1837, 1928,
1958, 1959 i 1960. Bé, anam a passar a la votació.

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Per tant,
queden rebutjades aquestes esmenes a l’article 1.

Ara, anirem a passar a la votació de l’article 1.

Sí, Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, gràcies, Sr. President. A la votació de l’article 1
demanaria votació separada de l’article 1.2 del projecte de llei
que va entrar el Govern, que és el mateix que dir de l’article 1.3
del dictamen que sotmetem en aquest moment a votació, perquè
no hi hagi cap dubte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, aquest tema ja va ser debatut a la Junta de Portaveus i
jo crec que podríem passar a la votació separada, en aquest cas,
de l’article 1.3 del dictamen. Passam a votació.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Vots a favor, cap; en contra, 52. Per tant, queda rebutjat.

(Aplaudiments)

Ara anam a passar a la votació de l’article 1. Perdonau, no,
no, hi ha hagut una equivocació de la presidència, que l’admet,
per tant, un momentet. Passam a la votació.

Vots sí, 31; en contra, 25. Per tant, queda aprovat l’article 1.

Passam a la votació conjunta de totes les esmenes de
l’article 2, registre d’entrada número 1938, 1929, 1961, 1962 i
1963/03, anam a passar a la votació.

Sí, 25; no, 31. Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes
a l’article 2.

Seguidament anam a passar a la votació de l’article 2.

Sí, 31; no, 25; cap abstenció. Per tant, queda aprovat l’article
2.

Ara anam a la votació del vot particular, referit a la
disposició addicional incorporada com a conseqüència de
l’admissió de l’esmena 1966/03. Passam a votació.

Sí, 4; no, 49. Per tant, aquesta disposició addicional queda
rebutjada.

(Remor de veus)

(Aplaudiments)

Bé, senyores i senyors, continuam amb les votacions.
Votació de la disposició addicional.

Sí, 31; no, 25; cap abstenció. Per tant, queda aprovada la
votació de la disposició addicional.

Ara passam a la votació conjunta de les esmenes al títol del
projecte, a la disposició derogatòria, a la disposició final i a
l’exposició de motius, registre d’entrada número 1835, 1839,
1836, 1930, 1931, 1927, 1964 i 1965.

Sí, 25; 31, no; cap abstenció. Per tant, queden rebutjades les
esmenes al títol del projecte.

Sí?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, gràcies, Sr. President. Abans de procedir a la votació del
títol, la disposició derogatòria i la disposició final i sobretot de
l’exposició de motius, i en coherència amb la votació que s’ha
produït, concretament a l’article 1.3, demanar, perquè quedi
constància al Diari de Sessions, que serà necessari modificar a
l’exposició de motius el paràgraf dos i tres, o tres i quatre, els
serveis de la cambra ho tendran en compte, tota vegada, tota
vegada, -un momentet- tota vegada que la pràctica
parlamentària sempre ha determinat el mateix: que, una vegada
votat el projecte de llei, s’ha de fer una valoració per part dels
serveis jurídics, que el que s’ha votat i és d’aplicació, que és
l’articulat, no entri en contradicció amb l’exposició de motius.

Per tant, l’exposició de motius es modifica com a
conseqüència de la votació de l’articulat, i açò és de manual, Sr.
President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 14 / 18 de novembre del 2003 549

 

Atesa aquesta suggerència, passam a la votació del títol del
projecte, de la disposició derogatòria, disposició final i
l’exposició de motius. Passam a la votació.

(Remor de veus i rialles)

Sí, 31; no, 25; cap abstenció.

Es faculta els serveis jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que
la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de mesures urgents en
matèria d’ordenació i urbanisme a les Illes Balears.

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

(Aplaudiments)

Correcció d'errates del Diari  de Sessions del Ple del
Parlament de les Illes Balears núm. 13:

A la pàgina 491, allà on diu: II.2) Pregunta RGE núm. 2924/03, ha
de dir: II.2) Moció RGE núm. 2924/03.
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