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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, bon dia. Començarem la sessió
d’avui i en primer lloc demanarem si hi ha substitucions?

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Bon dia, Sr. Presidente. María Luisa Morillas sustituye a
José María Costa.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, Carme Feliu substitueix José María
Rodríguez.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Bon dia, president, Isabel Llinás substitueix Misericòrdia
Sugrañes.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Francina Armengol.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet substitueix el Sr. Antoni Serra.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyors diputats titulars i substituts.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1267/10, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a presentació de la
Palma gòtica com a candidata a ser declarada patrimoni de
la humanitat de la UNESCO.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 1267/10 del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a la presentació de Palma gòtica com a candidata
a ser declarada patrimoni de la humanitat de la UNESCO.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula el Sr.
Melià, si no m’equivoc, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, aquesta proposició no de llei que fa Unió Mallorquina és,
efectivament, en relació amb la declaració...

(Tall de veu a causa del micròfon)

No vol saber res de la Palma gòtica el micròfon. 

(...)

Bé, superats previsiblement els problemes tècnics, deia que
aquesta proposició no de llei d’Unió Mallorquina és en relació
amb la declaració de la Palma gòtica com a patrimoni de la
humanitat de la UNESCO. A les Illes Balears en general i a
Palma molt en particular, crec que comptam amb un patrimoni
històric i artístic molt important, molt rellevant, no prou conegut
i no prou valorat. I, per tant, aquesta iniciativa s’emmarca dins
l’intent que aquesta valoració i aquest coneixement vagin a més
i tenguin més repercussió. Més que res perquè som un país
turístic i en aquest moment de crisi, especialment necessitam fer
un esforç de valoració i de donar més contingut al nostre
producte turístic. Per tant, aquesta iniciativa va en aquest sentit.

A l’exposició es descriu, amb un cert rigor -si se’m permet
l’expressió- un poc aquest patrimoni històric i artístic que
reuneix Palma, fruit de la feina que es va fer entre els segles
XIII i XVI, del qual són grans exponents el Palau de
l’Almudaina, el Castell de Bellver, la Llonja, la Seu de Mallorca
i moltes altres esglésies, edificis, pintures i escultures que
podríem anomenar, però que ja estan descrites a l’exposició de
motius d’aquesta proposició no de llei. 

Per tant, per anar cap aquesta línia que he explicat, el que
proposam des d’Unió Mallorquina és que s’insti el Govern a
assumir la candidatura d’aquest conjunt historicoartístic com a
candidata a ser declarada patrimoni de la humanitat de la
UNESCO, que se procedeixi per part del Govern central a
incloure aquesta proposta dins els inventaris corresponents que
té l’Estat, d’acord amb el procediment de la UNESCO per fer
les declaracions de patrimoni de la humanitat, que s’inclogui tot
aquest conjunt de la Palma gòtica dins les promocions
turístiques que duen a terme les diferents institucions de les Illes
Balears i molt especialment el Govern que sabem que té la
competència de promoció turística, que l’Institut d’Estudis
Baleàrics dugui a terme una tasca de producció d’informació,
d’idees, de debat, coneixement i dinamització d’aquest
patrimoni historicoartístic, i finalment, que totes les institucions
ajuntament, consell, Govern coordinin la seva tasca i donin un
sentit general a totes aquestes accions, que convidam des
d’Unió Mallorquina que s’emprenguin, ja dic, perquè el turisme
cultural és un vessant de l’activitat turística no prou explotat a
les Illes Balears, comptam amb recursos més que suficients i el
que hem de fer nosaltres és un esforç per donar aquest valor
afegit, per donar-li sentit, coneixement i transcendència a fi i
efecte que sigui un atribut molt ben valorat per als nostres
visitants, que no només venguin pel sol i la platja, que també
òbviament, però aquest conjunt patrimonial també sigui per a
ells un atractiu de primera magnitud. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Em suggereix la lletrada que suspenguem
un minut o dos la comissió, per resoldre el problema tècnic del
micròfon del Sr. Melià i així el tindrem resolt i aclarit.

Se suspèn la sessió per un minut.
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EL SR. PRESIDENT:

Em diuen que podem tornar a començar. 

Té la paraula per part del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds el Sr. Miquel Àngel Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, diputats i diputades. Nosaltres
votarem favorablement aquesta proposta. El primer que volia dir
és que compartim plenament l’argument principal, que és el  de
la vàlua d’aquest conjunt de Palma gòtica i dels mèrits més que
suficients artístics i de valor patrimonial per figurar en aquesta
primera categoria mundial, per dir-ho així, que és la llista de la
UNESCO del patrimoni de la humanitat.

Nosaltres pensam que si la Catedral de Burgos hi és, la
Catedral de Palma és un gòtic diferent, un gòtic mediterrani,
com s’ha dit algunes vegades, però té els mateixos mèrits
artístics, i també hi pot ser. Si la Llotja de València hi és, la
Llotja de Palma també hi pot ser i més encara aquest conjunt
monumental de La Seu, més La Llotja, més el Castell de
Bellver, més l’Almudaina, més altres peces de vàlua que la
pròpia exposició de motius ja esmenta, com és Sant Jordi de
Pere Nisart, com l’escultura de l’Àngel de La Llonja, etc. Per
tant, la primera reflexió és que els mèrits artístics hi són, que
estan prou detallats pràcticament per catedràtics d’història de
l’art a l’exposició de motius d’aquesta proposta i per tant, no fa
falta que m’hi estengui.

Compartim aquesta proposta que es millori el coneixement
i es millori la capacitat d’atracció d’aquest conjunt històric per
al nostre producte turístic, per afegir valor al nostre producte
turístic i per contribuir a diversificar una oferta que massa
vegades hem dit que està massa centrada en una determinada
estació de l’any i massa centrada en una oferta que és la de sol
i platja. 

Sí que voldria fer alguns comentaris aprofitant que un dels
punts de la proposició no de llei parla que es generi un procés
d’idees, de coses que es podrien millorar per fer de la Palma
gòtica un factor d’atractiu turístic, per exemple respecte
l’Almudaina. L’Almudaina és un edifici singular i de gran
importància i crec que la capacitat de fer-ne gestió turístic, per
dir-ho així, milloraria molt si fos nostra i no fos de l’Estat
central. Aquest és un altre debat i no és el que avui ens reuneix
aquí, però òbviament hi està lligat i crec que qualque dia
haurem de parlar de la reivindicació de la transferència de
l’Almudaina.

Respecte de la Llotja, crec que és un edifici gòtic civil d’un
valor artístic i d’una singularitat molt important i també en
algun moment hauríem de plantejar-nos el règim actual que la
visita a l’interior de la Llotja només és possible quan hi ha
exposicions i no hi ha un règim ordinari de visites a l’interior
quan no hi ha exposicions i si realment volem potenciar el
conjunt d’aquest circuit com a atractiu turístic, crec que ens ho
hauríem de plantejar, al marge del valor intrínsec que té i
l’interès intrínsec que té perquè tots els ciutadans la puguin
visitar per dins, hi hagi o no hi hagi exposicions.

Respecte de la Seu, a mi m’agradaria fer la següent reflexió.
La Seu és evidentment l’element més valorat, més visitat i quasi
diria que no necessita més èmfasi o més insistència sobre aquest
tema, però jo voldria recordar que és important que la Seu sigui
valorada, potenciada i sigui impulsada com a focus d’atracció
turística amb tots els seus elements, i tots els seus elements vol
dir tots els seus elements clàssics i medievals, com les
intervencions artístiques posteriors que ha tengut, tant la
intervenció de Gaudí, que avui és notícia de premsa perquè s’hi
han autoritzat unes restauracions, com la posterior intervenció
de Miquel Barceló. Vull recalcar aquest punt perquè al marge
de l’opinió personal que cadascú tengui d’això, és evident que
és una intervenció agosarada d’art modern dins un context
medieval, que és d’un artista de primera fila mundial, i que
aquest estat de coses actual en què el capítol de la Seu, que són
els propietaris de l’espai o els gestors principals de l’espai, la té
pràcticament amagada perquè no els agrada, per dir-ho així,
això es va generar en un moment en què hi havia un bisbe, un
capítol de la Seu que n’era favorable, ara la situació ha canviat,
jo crec que pràcticament si poguessin l’eliminarien, no
l’eliminen, però intenten que passi desapercebut i és un estat de
coses que haurien de contribuir a millorar.

També l’exposició de motius fa referència al Sant Jordi de
Pere Nisart. Hi ha una altra reflexió que és museística, tenim el
Museu de Mallorca en obres, tenim un Museu de Mallorca amb
molt poc pressupost, i tenim aquesta peça importantíssima a un
museu diferent que és el Museu Diocesà, que és un museu poc
conegut, poc fomentat, amb un horari de visites també restringit
i que també hauríem de fer una reflexió sobre quina
reestructuració o quina fórmula hauríem d’arbitrar per afavorir
la visita de tots aquests elements.

Per tant, estam d’acord absolutament a posar en valor tot
aquest conjunt. 

I la darrera reflexió que voldria fer és sobre la figura de
patrimoni de la humanitat. Jo crec que del que he dit prèviament
se’n desprèn que la nostra posició és que Palma gòtica ho
mereix plenament, però també és veritat que aquest és un procés
molt llarg, molt difícil, hi ha multitud de candidatures, totes
amb molts de mèrits, òbviament i nosaltres hem de defensar que
Palma gòtica hi sigui, però en aquests moments a les Illes
Balears tenim altres candidats, el que està més ben situat, per
dir-ho així, o que té més avançat el procés és la Serra de
Tramuntana Patrimoni de la Humanitat, i si hem seguit les
notícies ja hem vist com de dificultós és el procés, perquè hi
hagi una candidatura inicial, perquè després sigui assumida per
l’Estat, és una cosa que no és fàcil i que la Serra de Tramuntana
ja ha aconseguit. Hem vist darrerament la quantitat de
documentació i estudis que s’han d’entregar a la UNESCO
perquè la UNESCO doni el vistiplau. La Serra de Tramuntana
va per molt bon camí i això és una bona notícia, però també és
indicatiu de com és de llarg el procés per poder colAlocar uns
dels nostres béns, un dels nostres valors en aquesta llista.
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Tenim d’altra banda la SibilAla. La SibilAla juga a una altra
categoria perquè és de patrimoni de la humanitat. Tenim també
en un estadi més inicial, però també amb molta voluntat de
tothom d’afavorir-ho, que és la Menorca talaiòtica, el conjunt
talaiòtic. I per tant, respecte la Palma gòtica el que ens agradaria
és que aquesta proposició no de llei fos redactada en uns termes
més d’iniciar el procés, perquè jo crec que és molt fàcil
proclamar candidatures, però crec que el més correcte seria que
fos més en termes d’iniciar el procés. Jo crec que l’esmena
concreta en què voldríem reflectir això, ho farà un altre
portaveu, però jo crec que si això fos possible seria la manera
més rigorosa i més seriosa de donar suport a aquesta proposició
no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Té la paraula per part del Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Cristina Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors diputats i
senyores diputades. Per a qualsevol tipus d’accions que puguin
conduir a una major protecció dels béns del patrimoni històric
de les Illes Balears, d’entrada sempre tindran el suport del Grup
Socialista. Entre aquestes accions consideram d’enorme
importància l’aplicació de figures de protecció perquè són
instruments útils per a la gestió de la protecció i aquesta
proposta també condueix a açò. Vagi per endavant, per tant, el
vot favorable del nostre grup a la proposició no de llei
presentada per Unió Mallorquina. Un vot favorable, però, que
no impedirà que qui està en ús de la paraula faci algunes
consideracions. En primer lloc sobre el que significa una
solAlicitud de formar part d’una candidatura de declaració de
patrimoni de la humanitat, també sobre l’oportunitat d’aquesta
proposició no de llei en aquests moments, i finalment també
sobre la competència de les diferents administracions en la
matèria, cosa que ens portarà a presentar una esmena en aquest
text.

Compartim al cent per cent l’exposició de motius de la
proposició no de llei, destaca la importància d’un moment
cultural concret a la ciutat de Palma, on les manifestacions
artístiques no solament deixen la seva petjada en magnífics
edificis i que ja s’ha esmentat aquí, sinó també aquells altres
més modests i domèstics, també les restes arqueològiques
d’època que podem observar a cada obra que es fa en el nucli
antic d’aquesta ciutat i també en els mobles, escultures,
pintures, orfebreria, documentació, etc.

Però que un bé sigui declarat patrimoni de la humanitat no
és només un reclam turístic, açò comporta també un seguit de
deures per part de les administracions proposants. En primer
lloc, deures de protecció. Ens veiem en l’obligació de fer nota
que una de les exigències de la UNESCO és que els impulsors
de la candidatura tenguin protegit el bé a incloure en el llistat de
patrimoni de la humanitat. Com ja saben vostès, senyores
diputades i senyors diputats, va ser a la Convenció de la
UNESCO sobre Patrimoni Cultural i Natural de Paris de l’any
1972, la que va regular el procés de les candidatures i va definir
què s’entenia per patrimoni cultural i natural i quins serien els
criteris de l’elecció. Més tard aquests criteris varen ser
modificats l’any 2005. I actualment hi ha 10 criteris que han de

complir els béns, almanco un de tants, a més de tenir un valor
universal de caràcter extraordinari.

Però a més també hi ha tendències i la tendència actual és
que cada vegada es declarin manco nuclis històrics, Europa
n’està plena de nuclis històrics, medievals, etc., renaixentistes,
per tant, es decanten més per monuments singulars de valor
universal. En el cas de la Palma gòtica que avui se’ns proposa,
si feim un poc de memòria, ens trobam que el nucli antic va ser
declarat monument històric artístic l’any 1964, per la qual cosa
actualment, en virtut de la Llei 16/1985 del patrimoni històric
espanyol, té la consideració de Bé d’Interès Cultural com a
conjunt històric. En aquesta protecció hi ha inclosos la majoria
dels béns de caràcter arquitectònic del qual estam parlant, però
no tots. 

Açò vol dir que aquí ens trobam amb alguna llacuna
important quant a la seva protecció efectiva, que s’hauria de
tenir en compte i resoldre prèviament i la seva solució no és en
absolut fàcil. La primera és que la declaració de protecció
existent afecta únicament zones molt concretes del nucli històric
i que la línia de delimitació en ocasions fins i tot passa enmig
d’una església. I en segon lloc, no s’ha redactat encara el Pla
especial de protecció que tant la Llei 16/86, de patrimoni
històric espanyol, com la Llei 12/98, de patrimoni històric de les
Illes Balears exigeix per als conjunts històrics, pla que hauria de
ser l’instrument definitori de totes les actuacions que afecten el
bé. Sabem que l’ajuntament està treballant aquesta qüestió i que
prest començarà la tramitació, però açò, creguin-me, no és
senzill, hi ha molts afectats, interessats a notificar, etc.

Quant a l’oportunitat, les Illes Balears tenen un bé ja
declarat patrimoni de la humanitat i és el recinte emmurallat
d’Eivissa. A Mallorca hi ha solAlicitada, com ja s’ha dit aquí
també, la declaració de paisatge cultural i natural de la Serra de
Tramuntana, expedient per cert que dormia a la llista indicativa
de l’Estat espanyol des de mitjans dels anys 80. També el cant
de la SibilAla, ja s’ha dit, com a patrimoni immaterial i que
també va per un altre cantó. I a Menorca crec que també és
legítim que demanem una valoració del nostre patrimoni. I el
consell insular, juntament amb l’Institut Menorquí d’Estudis
està treballant per solAlicitar la inclusió dels monuments més
significatius de la cultura talaiòtica, alguns dels quals són únics
en el món i que es troben en el marc d’una reserva de la
biosfera, és a dir, que conjuga patrimoni cultural i natural.

Hi ha garanties per tant, perquè la candidatura de Palma
prosperi. Perquè una candidatura prosperi hi ha d’haver
institucions que s’ho creguin i ho tirin endavant i també un
moviment social darrere, i crec que ara tots els esforços estan
concentrats en la declaració de la Serra de Tramuntana, que
aquests dies ha donat un pas més a Estrasburg amb la
consecució de l’adhesió de la Xarxa europea d’autoritats
regionals. Si aquesta candidatura tira endavant difícilment se’n
podrà solAlicitar una altra a les Illes Balears en alguns anys i, si
es fa, perquè açò són objectius a deu anys, tenen més
oportunitats, pensam, els monuments prehistòrics de Menorca
perquè en tota Espanya únicament hi ha tres monuments
declarats en aquest període.
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I en darrer lloc parlem de competències. Normalment
l’administració se situa físicament (...) la que inicia el
procediment, entre altres coses perquè sense la seva implicació
difícilment s’arribarà enlloc; en aquest cas seria l’Ajuntament
de Palma, i en el cas de les Illes Balears els consells insulars,
que per llei són les administracions competents en matèria de
patrimoni històric. Per tant són les que haurien d’instruir el
procediment.

Després en el cas d’Espanya cada comunitat autònoma -i
aquí és on entra el Govern- pot presentar els seus candidats al
Ministeri de Cultura, que després de ser analitzats pel Consejo
del Patrimonio Histórico, on hi ha representats l’Estat i les
comunitats autònomes, és qui decideix la inclusió dels béns en
una llista indicativa. Cada anys els estats membres poden
presentar dos béns, únicament, a la llista de la UNESCO, un de
caràcter natural, i és el Consejo del Patrimonio Histórico el que
prioritza cada any quines dues presentarà a la seva llista. En
aquest moment quan es comença a treballar l’expedient, però
hem de ser sincers: perquè el Consejo aprovi la inclusió de la
llista indicativa els dossiers que acompanyen la solAlicitud ja han
d’estar molt documentats. 

És per aquest motiu que malgrat que no som optimistes
sobre el desenllaç d’aquesta candidatura, almanco en un curt
termini, votarem favorablement aquesta proposició si Unió
Mallorquina accepta una transacció, perquè pensam que el
Parlament de les Illes Balears ha de ser instar l’ajuntament i el
Consell Insular de Mallorca, que han de ser principalment les
institucions que haurien d’anar endavant en la iniciativa per
després poder aplicar les servituds proteccionistes que açò
representa, i sense les quals no hi ha cap oportunitat de tirar
endavant aquesta proposta.

En definitiva el que els proposam seria ajuntar les dues
primeres propostes en una tota sola que diria: “El Parlament de
les Illes Balears insta l’Ajuntament de Palma que, juntament
amb el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de
Mallorca, iniciï el procés per solAlicitar al Govern d’Espanya la
inclusió de la Palma gòtica a la llista indicativa dels béns
susceptibles de ser declarats patrimoni de la humanitat”. I els
altres punts quedarien tal com vénen presentats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup dic per endavant
que donam suport a aquesta iniciativa, com no pot ser d’una
altra manera, però sí que voldríem fer una sèrie de reflexions
sobre aquest tema. Realment és aquesta una iniciativa molt
interessant, com poden ser-ho totes les iniciatives que cerquin
la protecció, sempre, i la difusió del patrimoni de la ciutat de
Palma, però em sembla que limitar a la Palma gòtica únicament
la declaració de patrimoni de la humanitat de la UNESCO no fa
tal vegada justícia a la riquesa patrimonial de la nostra ciutat. 

Tots coincidirem en el fet que Palma és qualque cosa més
que el certament riquíssim patrimoni dels segles que van des del
segle XIII fins al segle XIV. Palma és una ciutat poblada des de
l’època romana i té restes més o menys visibles i més o menys
patents de tota la seva història. En el seu centre històric queden
mostren d’aquest passat romà, de la seva trama urbanística
islàmica, de la seva època medieval, de la renovació barroca
dels patis -per cert una de les nostres senyes d’identitat-i la
també molt interessant decoració ilAlustrada. Realment són
moltes èpoques que fan de tot això que Palma sigui una síntesi
de la història que encara avui és perceptible. Palma és a més un
compendi de llocs de la història europea en la seva vessant
mediterrània i una intersecció de les cultures espanyola, italiana
i francesa.

Haver estat una ciutat econòmicament important en dos
moments destacables de la història urbanística, l’època
medieval i l’època ilAlustrada, dóna a Palma aquesta imatge de
ciutat que excedeix l’àmbit del que és simplement el que
tractam avui aquí, que és la Palma gòtica. Els seus carrers, amb
la seva trama i toponímia, les seves cases, els seus patis, els seus
voladissos, els seus interiors amb el seu patrimoni moble, els
seus edificis civils i religiosos, superen el límit temporal del
segle XIII fins a mitjans del segle XVI, que planteja la proposta
presentada. 

Nosaltres és per això que, malgrat donem suport a qualsevol
iniciativa, com he dit des d’un principi, que suposi aquesta
protecció i difusió del patrimoni gòtic de la nostra ciutat,
consideram i ens agradaria que el grup que presenta la iniciativa
reconsideràs la possibilitat, donades -ja ho ha dit la portaveu del
Grup Socialista- la complexitat i la dificultat del procés de
declaració de conjunts històrics com a patrimoni de la humanitat
per la UNESCO, tal vegada seria més útil centrar els nostres
esforços perquè sigui tot el centre històric de Palma el que
tengui aquesta consideració i no centrar-los únicament en la
Palma gòtica.

De totes maneres donarem suport a aquesta iniciativa, però
sí que tal vegada apuntam una dada més, que és fer una miqueta
aquest pensament de veure que també tenim molts d’altres
edificis molt singulars a la nostra ciutat que fan que tal vegada
podríem tenir-ho en compte com a conjunt i no únicament com
a Palma gòtica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Feliu. Pel grup proposant el Sr. Melià vol fer
ús del seu torn? Té la paraula.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot vull agrair el
suport dels grups parlamentaris a aquesta proposta. He de dir
que acceptam l’esmena del PSOE en relació als punts primer i
segon, que quedarien redactats com ha explicat la portaveu. 

He de dir que efectivament nosaltres en cap moment no
deim que el centre històric de Palma no tengui altres riqueses
artístiques més enllà del que és el gòtic, però consideram que
s’ha de singularitzar i que hem d’intentar donar una empenta a
aquest atractiu d’aquest moment històric perquè crec que és el
que més marca aquest centre històric, i per tant és on més ens
podem singularitzar i on més podem fer feina i concretar una
proposta, que és el que en la meva opinió necessitam.

En relació a l’Almudaina, m’apunt completament al que deia
el Sr. Llauger. Nosaltres des d’Unió Mallorquina també
defensaríem la transferència d’aquest edifici i que per tant pugui
realment tenir una explotació, per dir-ho de qualque manera, un
ús turístic més clar i de més continuïtat. El règim de visites de
molts d’aquests monuments també és evident que ha de
millorar, és evident que estan moltes hores tancats al llarg del
dia i que si nosaltres volem donar valor a aquest patrimoni,
l’hem de fer accessible; si no és accessible molt malament
anam.

Que el procés és llarg i que hi ha moltes dificultats, ho
sabem, en som plenament conscients, però hem de començar a
caminar perquè si no començam a caminar segur que no ho
aconseguirem. Per tant jo crec que aquesta és una primera passa
important, que tots hem de ser optimistes, ja sé que és difícil ser
optimistes i que un pot caure en l’escepticisme, però hem
d’intentar, diguem, pujar el nostre to i estar més segurs de les
nostres fortaleses. És evident també que s’ha d’elaborar molta
documentació; per això nosaltres apostam perquè l’Institut
d’Estudis Baleàrics tengui un paper important en aquesta
elaboració, en aquest procés de debat, en aquesta producció
d’idees que lògicament, com han dit molts de portaveus, s’ha de
produir i nosaltres evidentment ja la preveim, ja tenim una
previsió al respecte. I en definitiva crec que avui feim una
primera passa, que ja veurem on acaba però que lògicament hem
de considerar important, i que és com es van construint les coses
i com s’aconsegueixen els objectius que un es va marcant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià.

Hem de posar a votació la proposició no de llei, entenem
que amb l’esmena proposada pel Grup Socialista i acceptada pel
proposant de la proposició no de llei. Per tant tenguin en
compte, senyors diputats, que es vota amb l’esmena inclosa.

Llavors demanaria jo vots a favor... Bé, crec que hi ha
unanimitat, no?, perquè tots hem manifestat el mateix. Llavors
queda aprovada per unanimitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1277/10, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la modificació
de la delimitació de la costa de Formentera.

Passam al segon punt de l’ordre del dia. Consisteix en la
proposició no de llei RGE núm. 1277/10, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la modificació de la delimitació de la costa
de Formentera.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula el Sr.
Boned per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, vull recordar que no fa gaire -crec
que va ser en el mes de març- ja tenguérem l’oportunitat de tenir
un debat sobre la problemàtica de la delimitació de costes de
Formentera. És un tema del qual s’ha parlat ja molt, no vol dir
amb això que el fet d’haver-ne parlat molt sigui suficient,
segurament se n’haurà de parlar totes les vegades que faci falta,
però no crec necessari en seu parlamentària repetir segons quins
arguments. 

He de recordar que és una situació complicada que afecta
molt especialment una illa com Formentera, que per la seva
especial configuració territorial té una repercussió l’actual
delimitació negativa en diferents aspectes, que té afectades
nombroses persones, propietaris i titulars, dins aquest litoral de
l’illa, i que hi ha coincidència per part de totes les forces
polítiques i socials de la necessitat de modificar aqueixa
delimitació que actualment tots entenem que és negativa.

Jo crec que al marge de buscar criteris diferencials he de
deixar ben clar que aqueixa proposta pretén ser el complement
d’allò que es va aprovar i en què tots estàvem d’acord, si més no
majoritàriament, en la proposta presentada per AIPF en aquesta
mateixa comissió, repetesc, en el mes de març d’aquest mateix
any, i perquè aporta algunes dades que ja varen ser citades i
referides en aquell mateix plenari, i en concret la proposta
d’acord l’únic que fa és donar trasllat d’una nova aprovació o
d’una nova proposta aprovada per unanimitat en el Consell de
Formentera referida a aqueixa necessitat de nova delimitació de
la costa d’aquella illa, a fi que el Parlament es faci ressò
d’aquella proposta, li doni suport i insti i doni trasllat a qui
correspon amb l’única voluntat de la necessitat de treballar per
una nova delimitació d’aqueixa costa de Formentera.

Dit això, i entrant directament... Bé, he d’exposar que també
s’adjunta a la proposta, i crec que és important perquè dóna peu
a aqueixa, repetesc, nova proposta aprovada en el Consell de
Formentera, un informe jurídic redactat per l’Advocacia de la
comunitat autònoma, a la qual es va demanar assessorament per
part del Consell de Formentera l’any 2009, i que va redactar
crec que un informe bastant consistent que, entre altres coses i
una vegada es doni trasllat a aquelles autoritats competents en
aqueixa matèria, pot servir per fer un repensament seriós de la
necessitat d’adaptar aqueixa delimitació de costes a aqueixes
necessitats de Formentera, perquè a més en aquest informe
s’aporten arguments jurídics de pes i, repetesc, amb consistència
com per tenir-los en compte, i per tant crec que sobradament
raonada i argumentada la necessitat d’aprovar aqueixa nova
proposta.
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Dit això, i entrant directament als punts d’acord, voldria
matisar que faré algunes correccions sobre la marxa d’allò que
figura en el text escrit, simplement perquè és cert que se’ns ha
fet veure que al tractar-se del trasllat literal d’aquells punts
aprovats al Consell de Formentera, a l’hora de ser aprovats en
comissió parlamentària sobretot hi havia alguns temps verbals
que convé retocar. Per tant la proposta té dos apartats, a) i b), i
en el primer apartat quedaria que el Parlament de les Illes
Balears, en sintonia amb la proposta aprovada pel Consell de
Formentera el mes de novembre de 2009 -i aquí tendria tres
punts aquest apartat a)- solAlicitarà -i aquí canvia el temps
verbal- a la Demarcació de Costes de les Illes, al Ministeri de
Medi Ambient, la pràctica d’aqueixa nova delimitació que se
solAlicita, i l’inici del procediment corresponent amb la
incorporació de la documentació a aquest informe a què fèiem
referència. En aquest punt 1 de l’apartat a) també a la tercera
línia se suprimiria la paraula “instar” com a rectificació de la
proposta original.

En el punt 2 també es rectificaria el temps verbal inicial, i
allà on diu “traslladar” seria “traslladarà el present acord a la
Demarcació de Costes de les Illes, Ministeri de Medi Ambient
i a la plataforma d’afectats per la delimitació de costes de
Formentera”. I en el punt 3, per aclarir, perquè com que repeteix
aqueixa proposta exactament el text aprovat en el Consell de
Formentera, també modificaríem el temps verbal: seria
“publicarà” en lloc de “publicar”, “publicarà el present acord en
el tauler d’anuncis de la pàgina web”, que en aquest cas he
d’especificar que es tractaria de la institució, l’administració
directament afectada, en aquest cas seria el tauler d’anuncis de
la pàgina web del Consell de Formentera, i es comunicarà als
diaris locals de major difusió, que són, a Formentera com a
mínim, el Diari d’Eivissa i l’Última Hora d’Eivissa, i el motiu
és perquè apareixen raons clares d’interès públic.

Hi ha un apartat b) a la proposta d’acord que ve suggerit...,
aquest apartat no va ser aprovat tal com està en el Ple del
Consell de Formentera, però és un suggeriment que parteix de
la mateixa plataforma d’afectats, que solAliciten que una vegada
sigui aprovada aqueixa proposta en el Parlament de les Illes, se
li doni trasllat també, juntament amb l’informe que justifica
aqueixa nova proposta, tant al Congrés dels Diputats com al
Senat a Madrid.

Dit tot això i amb l’esperança que, al marge de criteris
diferencials a l’hora d’entendre com és millor treballar per
resoldre la situació i aquest greu problema, estem tots d’acord
en el fons que qualsevol idea i proposta que vagi en la línia que
es demana des de les institucions i des dels mateixos afectats a
l’illa de Formentera ha de ser positiva, i amb aquest esperit
positiu i constructiu solAlicitam que la resta de grups
parlamentaris donin suport a la proposta que fa el Grup
Parlamentari Socialista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Disculpin un moment, però la
Sra. Maria Torres, per favor, podria pujar per a la secretaria de
la Mesa, que sembla que hi ha..., hi ha baixes, sí.

Seguidament té la paraula, pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds..., ah!, perdó. Sí, sí, disculpi. Pel Grup
Mixt el Sr. Mayans té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. He de dir per davant que evidentment
no tenc cap problema per votar afirmativament la proposició no
de llei. Crec que, més enllà d’arguments tècnics, crec que el que
pretenem també donar, igual que va ser l’altra vegada, un
missatge polític de feina, de suport. 

A la meva proposició de març, que es va debatre el març
però que va ser entregada el setembre de l’any 2009, era
transcriure també el primer dels acords aprovats per unanimitat
al Consell de Formentera; era el text íntegre, el text literal que
es va enviar al Parlament. Entre mig, entre la presentació i
l’aprovació, hi va haver l’informe jurídic elaborat pel Govern,
i això va ser ara el que va variar, i el que va variar és el que ara
es tramet aquí sense que hagi estat enviat al Parlament, però, bé,
el que es tramet amb aquesta proposició no de llei és l’acord
derivat d’aquest informe jurídic també aprovat pel Consell de
Formentera. 

Per tant cap problema ni un. Completa la proposició
aprovada el març, i jo crec que si he de dir alguna cosa és que
manca un poc d’alguna paraula que la societat d’afectats volia
sempre que aparegués, que és una delimitació justa de la costa
de Formentera, però bé, si és l’acord del consell i és l’acord que
es va prendre per unanimitat, benvingut sigui. Crec que era una
paraula que tots defensàvem, era una paraula important que
aparegués en el text, però ja que no apareix i és la voluntat que
es transmeti literalment el que es va aprovar a Formentera, idò
no tenc res a dir.

Crec que els altres punts de la proposició quant a trametre
els altres acords que aquí s’aprovin a les altres institucions crec
que això és evident, esper que també l’acord de l’altra que es va
aprovar el març també s’hagi tramès allà on toqui; allò del tauler
d’anuncis és una nova aportació, benvinguda sigui, i allò del
Congrés dels Diputats ja ho hem fet diverses vegades. Jo crec
que vostè, Sr. Boned, va dir que a la comissió anterior, on
vàrem debatre aquest tema, no era el lloc on treballar, les
comissions, que s’havia de treballar als ministeris i ara ens
presenta aquesta proposició no de llei. Jo crec que ja està bé,
crec que sí que és el lloc on podem treballar o almanco ajudar,
instar a donar missatges polítics perquè els altres treballin que
és allò que els pertoca, no?

Crec sincerament que la raó d’aquesta proposició, a part
d’altres raons que ha especificat, és un cert sentiment de...
diríem, deixi-m’ho dir així, entre cometes, sentiment de culpa
pel vot en part negatiu de l’altra proposició. Crec que hauria
estat més fàcil, crec que vàrem tenir temps suficient perquè la
vaig presentar el setembre, es va debatre el maig, varen tenir set
mesos per fer esmenes i haguessin pogut fer esmenes a la meva
proposició incorporant o posant coses que ara també vostè ha
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posat aquí i benvingudes siguin evidentment. El que li dic és...
el que li vaig a dir és, de manera molt afectuosa evidentment,
crec que s’ha de fer una certa penitència com quan anys enrere
ens confessàvem i vostè n’ha fet, per tant, no està malament, va
fer una carta al diari, va fer una nota de premsa, s’ha reunit amb
els afectats i ara fa aquesta proposició no de llei, perfecte. Crec
que totes les iniciatives que facem seran benvingudes. 

Crec que hagués estat més fàcil votar que sí al cent per cent
de la proposició, igual que jo faré a aquesta proposició seva. A
Formentera deim que és un mal vici sempre voler quedar-se
amb el darrer, però esper que amb aquesta proposició no sigui
per això, estic segur que no ho serà i que serveixi per ajudar els
afectats.

Per tant, li ho repeteixo, votaré que sí sense cap tipus de
problema, amb les aportacions que vostè estimi oportunes
perquè literalment sigui el més correcte possible i una certa... 

Per cert sí, una darrera puntualització, s’hauria pogut avisar
almenys a la directiva de la plataforma dels afectats que avui
anava aquest tema, no en sabien res i bé, jo sí que els he cridat
per veure si ho sabien i ara mateix ja ho saben i estan,
evidentment, supòs que vostè els va poder sondejar fa temps,
completament d’acord amb aquesta proposició.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Ara sí, pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, senyores diputades,
senyors diputats, efectivament aquest tema, la delimitació del
domini públic marítim-terrestre a l’illa de Formentera, és una
temàtica de la qual ja se n’ha parlat a aquesta cambra, crec que
en més d’una ocasió, la darrera el mes de març. 

Sense ser un coneixedor a fons d’aquest assumpte, ni molt
manco, el que sí vull dir és que el nostre grup parlamentari
considera que la proposta que avui ens presenta i defensa el
Grup Socialista incideix directament i clarament sobre la
problemàtica real i existent quant a aquesta delimitació, recull
en termes textuals l’acord del Consell de Formentera, per tant,
el que en certa manera feim és donar un suport a una
reivindicació clara del Consell de Formentera i sens dubte no hi
ha cap problema, ja que es necessita unanimitat de tots els grups
per modificar un redactat que modifiqui el redactat en els termes
que ens ha proposat el Sr. Joan Boned que crec que simplement
són temes de correcció lingüística quant a temporalització dels
verbs. Per tant, no hi cap problema.

No repetiré els arguments que ja ha exposat el Sr. Boned i
també el Sr. Mayans en altres ocasions. Crec que són força
documentats, raonables i fonamentats i sobretot basats en
aquesta ocasió. Crec que és un punt a favor en un informe
jurídic de l’Advocacia de la comunitat autònoma, que és un
estaló més en aquest procés que pretén respectar la singularitat
del cas de l’illa de Formentera i que ja compta amb
pronunciaments d’aquest parlament, amb pronunciaments del
Senat i del Congrés dels Diputats i amb precedents jurídics.

Per tant, en definitiva, vull anunciar el nostre vot favorable
i el nostre desig que aquesta vegada la nostra posició i la posició
del Consell de Formentera sigui escoltada per l’Administració
estatal. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
dins la mateixa línia dels que han intervingut abans que jo i de
manera resumida, en primer lloc el Grup Parlamentari Popular
celebra el fons de la qüestió, celebra que es porti una iniciativa
d’aquest tipus al Parlament de les Illes Balears perquè
efectivament preocupa aquesta qüestió, preocupa al Partit
Popular i la prova d’això és que el Partit Popular ha activat
també iniciatives d’aquest tipus on ha tingut oportunitat d’estar
representat, que són distintes institucions com puguin ser el
Congrés, el Senat, el Parlament Europeu i també com no al
Consell de l’illa de Formentera.

El fons de la qüestió és clar, és evident i el coneixem amb
moltíssima profunditat perquè ens hi hem implicat. Això
consisteix a intentar que des del ministeri es respecti al màxim
el concepte de dret a la propietat i també es protegeixi com no
pot ser d’altra manera la costa de l’illa de Formentera. Aquesta
és la solució pensam nosaltres i totes les nostres iniciatives han
anat dirigides sempre, sempre en aquest especial sentit. El Grup
Parlamentari Popular i el meu partit de manera singular sempre
ha estat al costat d’aquelles persones que es puguin sentir
efectivament perjudicades pel que pugui ser una delimitació que
no s’adapti a criteris de justícia, que és precisament el que
demana.

En segon lloc, també hem de celebrar la insistència en la
qual el Grup Parlamentari Socialista activa aquest tipus
d’iniciatives i les reitera a distintes institucions. Això és un clar
exemple d’una reiteració, no vull dir prescindible, sinó
necessària, però en qualsevol cas és cert que ja s’ha tractat
aquesta qüestió a aquesta cambra i, si d’alguna cosa pecam en
aquesta qüestió no serà precisament per defecte, sinó que
pecarem per excés, però ja està bé, no tenim cap tipus de
problema per impulsar aquest tipus d’iniciativa, sinó tot el
contrari. 
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El que vull recordar és el que ha dit el Sr. Mayans, aquí es
va parlar també d’aquesta qüestió, es va aprovar una iniciativa
en el mateix sentit que parlava de delimitar o d’anulAlar la
delimitació que s’havia fet l’any 97. Desconec les raons que
inspiren en aquest moment ara al Grup Parlamentari Socialista
a activar una vegada més aquest tipus d’iniciativa, però en
qualsevol cas -insistesc en el mateix- crec que no està de més i
el Grup Parlamentari Popular li donarà suport.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Per contradiccions en tot cas el
grup proposant té la paraula per un temps de cinc minuts. Sr.
Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair les
intervencions dels diferents portaveus i l’anunci del vot
favorable a la proposta i només vull fer quatre matisacions en
algunes afirmacions fetes al dia d’avui.

Quant al Sr. Jerez, com a portaveu del Grup Popular, bé,
efectivament, reiteració potser, però crec que en qüestions que
estan pendents de resoldre’s moltes vegades la reiteració no és
un defecte, sinó que pot ser fins i tot una virtut i sobretot si
aquesta reiteració es fa amb aportació de noves dades que
poden, o entenem que poden ajudar a resoldre o encaminar la
resolució del problema. 

Ho dic perquè en aquest cas, no sé si es té en compte que la
proposta -i així s’apunta en l’exposició de motius- ve
argumentada per un nou informe, concretament de l’11 de
setembre del 2009, que d’alguna manera justifica aquesta nova
proposta. No són ganes de protagonisme en cap cas, sinó que
entenc que el fet que si en algun moment hi ha... i a més
independentment d’alguna opinió diferent que poguéssim tenir
entre els grups parlamentaris, però per part del Parlament ja es
va fer aprovació d’una proposta en aquesta mateixa línia, però
si hi ha novetats que la poden complementar no està de més que
torni arribar al Parlament com a mínim perquè es compleixi
aquest mateix tràmit.

Passant a la intervenció del Sr. Mayans, li he de dir que en
cap cas no es tracta de mala consciència per aquella diferència
en un dels tres punts de la seva proposta de fa uns mesos, en tot
cas no hi ha mala consciència perquè entre altres coses la meva
intervenció crec que va ser prou clara, no crec que faci falta
llegir a quin punt concret i (...) del punt que votàrem en contra,
i entre altres qüestions perquè precisament si un es llegeix
detingudament l’informe de l’Advocacia de la comunitat
autònoma que serveix de base a aquesta nova proposta i a la
proposta repetesc que no és nostra, que va ser aprovada al
Consell de Formentera, es veurà que també va en la línia que
segons quines propostes poden ser més un nou obstacle que una
ajuda a la resolució. 

En aquesta línia anava el fet de votar en contra d’aquell
punt, tenint clar que independentment de quina sigui la
delimitació que estigui vigent en aquests moments o en el
moment en què es fa necessari renegociar-la s’haurà de
renegociar i s’haurà de reformar, perquè continua essent tan
injusta la delimitació actual del 97 com si aplicàssim la del 64,
com es demanava. Totes dues, es fa necessari que siguin
reformades perquè les dues per a Formentera són injustes.
Partint d’aquesta base és innecessari -enteníem- aquest tràmit
previ i com que -respetesc- l’argument de l’informe de
l’Advocacia de la comunitat potser podria complicar més
aquesta tramitació en lloc d’ajudar que supòs que és allò que
tots pretenem.

Quant als fets que es desenvoluparen després d’aquell debat
en comissió parlamentària, no és tampoc cap tipus de
penitència, supòs que el fet que es facin articles d’opinió a
mitjans de comunicació, que es mantenguin reunions amb
diferents colAlectius i administracions, vull entendre que quan
vostè ho fa no ho fa tampoc per penitència, sinó que entra dins
les competències i la feina que com a mínim com a diputats
tenim uns i altres i, quan la fa algú de l’oposició, la fa dins
aquestes funcions i quan es fa des del nostre grup també ho feim
des d’aquesta mateixa línia.

Efectivament, hi havia hagut una petita errada, perquè així
se’ls va dir, s’havia de notificar a la plataforma el debat del dia
d’avui, vostè ho ha fet, jo també he telefonat allí, tots dos els
hem fet arribar el missatge i sense cap dubte supòs que uns i
altres a posteriori tornarem estar reunits amb la plataforma per
parlar del que avui s’ha aprovat aquí i de tot allò que faci falta
i quantes vegades faci falta i per separat i si fa falta
conjuntament, Sr. Mayans, no hi ha cap problema. No tenc, com
a mínim aquest diputat no té cap voluntat de protagonisme
innecessari. Crec que el protagonisme l’hem de tenir tots i si pot
ser tots conjuntament encara millor.

Per tant, vagi per endavant la voluntat constructiva d’aquesta
nova proposta, vull recordar que aquest informe al qual feia
referència està aquí, serveix des del nostre punt de vista per
millorar les peticions i les solAlicituds que des de diferents
estaments es puguin fer al ministeri, a la Demarcació de Costes,
i així crec que és bo que ho facem. Vull felicitar-nos per
l’aprovació, com s’ha anunciat, d’aquesta proposta per part de
tots els grups. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. 

Procedeix ara la votació d’aquesta proposició no de llei.
Entenc que la podem donar  aprovada per unanimitat ja que no
hi ha hagut intervencions en sentit contrari. Ho podem entendre
així? 

Llavors, queda aprovada per unanimitat.

Una vegada exhaurit l’ordre del dia i no havent-hi més
assumptes, s’aixeca la sessió.
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