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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió de la
comissió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions?

No hi ha substitucions.

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 962/10, de declaració d'interès autonòmic de la
construcció del camp de golf de Son Bosc a Muro.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 962/10, de
declaració d’interès autonòmic del camp de golf de Son Bosc a
Muro.

A continuació passam al debat de les esmenes, presentades
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, que
es mantenen a la proposició de llei, RGE núm. 2019, 2020,
2021, 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 i 2042/10.

Per defensar aquestes esmenes intervé el diputat Sr. Alorda,
per un temps de deu minuts.

Gràcies.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Venim avui amb la disposició
d’intentar convèncer, no tant de què s’aprovin les esmenes com
que es retiri la llei directament, una vegada apuntalats encara
més si calia, els valors ecològics, ambientals que té la finca de
Son Bosc, i que, per tant, no recomanen de cap manera el fet de
tramitar-hi per llei, imposar-hi per llei la construcció d’un camp
de golf.

Ens trobam amb un allau d’informes i de recomanacions de
caràcter acadèmic, de caràcter científic, de caràcter
internacional d’entitats ecologistes; s’aporten documents i
s’aporten dades sobre el valor d’aquesta zona, i per altra banda,
hi ha aquesta proposició de llei que, molt ràpidament apuntaré,
com ho fa dins l’exposició de motius, que senzillament declara
que la zona no té cap interès i que la zona pot ser directament
arrasada per aquest camp de golf perquè, ho diu el legislador, no
hi ha cap valor a preservar.

Jo crec que aquí s’escau una reflexió, tota la normativa
europea, tota la normativa estatal, tota la normativa
proteccionista internacional apunta que de cap manera es poden
eliminar espais protegits sense que s’hagin devaluat pels seus
propis processos naturals abans; ho diu la Directiva d’hàbitats,
ho diu la normativa, la mateixa Llei del sòl bàsica de l’Estat i ho
diu tota la normativa, ja dic, en general, internacional, que no
permet reduir espais protegits.

Avui s’intenta avançar en aquesta llei a eliminant un pla de
protecció, un PORN, d’una zona, quan ha quedat acreditada la
seva conveniència, i crearà una situació especialment
complicada, apunt molt a prop de l’absurd, de què hi hagi una
declaració de Zona d’Especial Protecció per a les Aus, una
ZEPA sobre la zona, aprovada divendres passat pel Consell de

Govern, i una llei que vengui a apuntar que no cal que hi hagi
cap PORN. Aleshores, com saben, les ZEPA no es poden llevar
sense permís de la Comissió Europea i es veurà quina és la
tramitació a què s’haurà de procedir, una vegada creat aquest
espècie de monstre, si no torna imperar el seny i tornam enrera
aquesta llei.

Aquest és l’objectiu de les esmenes presentades i per tant,
les esmenes de fons, de calat, són les esmenes de supressió
directament, perquè creim que seria un gran avanç per al nostre
país que es publicàs una llei en blanc i que no digués
absolutament res, seria una cosa molt més positiva que no el que
avui duim redactat. 

No obstant això, no vàrem poder estar de fer una sèrie
d’esmenes parcials a l’exposició de motius, a les quals posàvem
en entredit, o no contestar directament, un seguit d’afirmacions
falses que es fan dins l’exposició de motius i que un lector
neutral, que es fia del que surt publicat en els butlletins, li
podria donar una idea absolutament falsa del procediment que
s’ha duit a terme dins aquesta tramitació del camp de golf. 

En aquest sentit, i apunt molt ràpidament les esmenes, es
recorda que els precedents als quals fan referència l’exposició
de motius per justificar que es faci una llei ad hoc només per
poder permetre aquest camp de golf damunt una zona protegida,
fan referència a hospitals, fan referència a equipaments d’interès
general, fan referència a mesures proteccionistes, per exemple
les zones humides de Ses Fontanelles i de Ses Feixes, o fan
referència a temes de tramitació a nivell general.

Un altre argument és que no hi ha hagut informes contraris
dins la tramitació, sinó que tots els informes han estat favorables
i es desmunta aquesta afirmació aportant una referència als
informes, els duc per si calgués dins l’argumentació, de distints
organismes que han fet informes desfavorables. Destacaria el
del Servei de Protecció d’Espècies de la pròpia Conselleria de
Medi Ambient que, a més de dir que era desfavorable a aquesta
autorització d’un camp de golf, apuntava que era l’espai amb
més biodiversitat de l’illa de Mallorca. Per tant, un lloc, un
indret on és especialment absurd fer-hi un equipament de camp
de golf, havent-n’hi ja una vintena a l’illa.

També desmuntam la idea de quin havia estat el
pronunciament de Costes i a part de recordar quin ha estat en
realitat, s’apunta que encara no ha estat tancat el procés
d’alAlegacions que s’ha duit a terme. I que el mateix Congrés de
Diputats s’ha pronunciat al respecte, en sessió de 14 d’abril de
2010, on apunta que per a l’interès de la zona, no hauria de ser
malmesa. També es recorda que la Junta Rectora del Patronat
del Parc de s’Albufera s’ha declarat per unanimitat contrari a
aquest camp de golf.
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Es fa una referència dels distints informes que s’han apuntat
i també dels informes jurídics, perquè també pareixeria que
només hi ha els informes ambientals, no, també hi ha hagut
informes jurídics en contra que s’han botat, en aquest moment
hi ha un contenciós interposat, però també hi ha hagut informes
del Consell, del Govern i de l’Ajuntament de Muro, per part del
departament d’urbanisme, no després al final el que fa la
secretaria de l’ajuntament, però sí el tècnic d’urbanisme que
sistemàticament feia les llicències, que fan informes
desfavorables perquè declaren que la zona d’ençà de les DOT
està protegida.

Bé, senzillament era, com apuntava amb aquesta mena
d’esmenes, per tenir ocasió de desmuntar els arguments que feia
l’exposició de motius. Si tenim mala sort en les votacions
d’avui, hi haurà ocasió en el ple de recrear-nos-hi més
profundament, però avui l’únic que voldríem és apelAlar al seny
i al sentit comú, a l’esperit, al coret ecologista, o de sensibilitat
mediambiental, que si no és d’avantguarda, si no és pionera, si
no és expressament la que ocupa més espai dins el cor del Grup
Popular, sí que pot esdevenir una certa sensació del sentit del
temps, del moment en què vivim, del segle XXI i una certa
preocupació per a la salut del planeta i que els duguin a fer cas
a les recomanacions científiques i acadèmiques que recomanen
aturar aquest despropòsit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Torns a favor de les esmenes? Sr.
Boned, té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, breument, per d’alguna manera
ratificar el nostre posicionament que ja vàrem expressar en el
seu moment i en el plenari quan es va obrir el debat sobre
l’admissió a tràmit d’aquest projecte. Vagi per endavant el vot
favorable a les esmenes presentades pel BLOC i per tant, el
nostre vot en contra d’aquesta proposició de llei del Grup
Popular.

Entenem des del nostre punt de vista que seguim parlant
aquí d’una proposició que defensa un projecte empresarial i per
tant, un projecte d’interès particular. No estam d’acord que, com
s’ha intentat en algun moment fer veure, aquesta proposta
persegueixi un interès general i fins i tot, entenem que és
difícilment assumible l’argument de l’interès de repercussió
econòmica que aquest projecte pugui tenir en aquest entorn.
Entenem que es va cap aquella sortida habitual que se sol fer
servir en aquests casos i és defensar més camps de golf; el que
no deixa de ser d’alguna manera un fet particular, entre altres
qüestions perquè ja recordàrem en el seu moment, que des del
propi entorn turístic, ja no d’un altre sector, s’ha manifestat i
s’ha dit més d’una vegada que el nombre de camps de golf que
hi ha a dia d’avui a l’illa de Mallorca, que hem de recordar que
són un mínim de 22, és més que suficient per cobrir les
necessitats de la demanda existent en aquests moments. Per tant,
un camp més o un camp menys no suposarà un canvi
substancial per a l’oferta turística a Mallorca i crec que fins i
tot, ni tan sols particularment per a l’entorn on es vol construir
aquesta nova instalAlació de golf.

Entenem que amb aquesta proposta el que es fa és
directament descartar altres alternatives per millorar aquesta
oferta turística. I entenc que el propi sector hauria de ser més
àgil en aquests casos i plantejar-se, com ja s’ha dit alguna
vegada, si no es pot tenir una altra consideració sobre la qüestió
purament territorial, entendre que el territori no és un obstacle
a l’oferta turística, sinó que és un valor afegit a aquesta oferta
turística. Per tant, tal vegada s’hauria de començar a pensar si
enlloc de limitar-se només a plantejar com a millora de l’oferta
aquesta instalAlació, aquesta infraestructura de golf, no es podria
també des del mateix entorn de l’empresariat turístic, plantejar
els valors mediambientals que té aquest mateix entorn com a
alternativa a aquesta oferta turística.

Dit això, recordar que hi ha hagut i s’han produït, fins i tot
per part del propi Partit Popular, votacions en contra
d’alternatives a les quals s’hauria pogut aplicar exactament el
mateix criteri de benefici econòmic en aquests moments de crisi
i per circumstàncies i per altres qüestions purament d’interès
polític s’ha votat en contra, i ara es defensa amb aquests
mateixos arguments allò que abans s’havia dit que no per
demanar el vot favorable.

Entenem, repetesc, que no discutim de fet els camps de golf
sí o no, no és aquest el debat, entre altres coses perquè seria una
mica absurd a una illa, com ja he dit abans, en què hi ha 22
camps de golf, ara discutíssim si és substancial un més o si no
ho és; el que sí posam en dubte és que no es defensin
degudament o amb suficient interès i força altres valors
mediambientals que té el nostre territori i que a més a més
poden ser valors afegits a l’oferta turística i no tot el contrari.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Torns en contra? Grup Parlamentari
Mixt, Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Per
manifestar el vot contrari d’Unió Mallorquina a les esmenes per
diversos motius, que ja hem tengut altres ocasions d’explicar en
aquesta cambra, però que en aquests moments ens veim obligats
a reiterar. Primer de tot volem posar de manifest que un dels
arguments utilitzats pel grup parlamentari proponent de les
esmenes ens pareix una perversió democràtica, perquè aquest
Parlament, per majoria, ha aprovat una proposició no de llei a
instàncies d’Unió Mallorquina, en què es deia al Govern que
s’havia de possibilitar l’execució, la implantació d’aquesta
instalAlació de camp de golf. I el Parlament, a través d’aquesta
proposició no de llei, li dóna una directiva al Govern que ha de
complir; el Govern és legítim que estigui en minoria, el que no
és legítim és que no faci cas a la majoria, al contrari, que
perverteixi la majoria i cerqui subterfugis per anar en contra del
que la majoria li ha indicat que ha de fer.
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Segon raonament. Els promotors d’aquest camp de golf han
superat molts de tràmits, 12 anys de tramitació, sentències
judicials favorables, avaluacions d’impacte ambiental, plans de
conservació de l’orquídia que han estat respectats i, per tant, la
posició d’Unió Mallorquina és que, a través d’aquesta
llarguíssima tramitació, s’ha garantit la compatibilitat de l’ús
turístic i la generació de riquesa i activitat econòmica amb la
preservació del territori i el medi ambient.

Ens pareix també una perversió fer veure que primer hi ha
la protecció i després el camp de golf; no, no, l’ordre dels
factors aquí és molt important i primer va ser la tramitació del
camp de golf i després ha estat la implantació i la recerca de
mesures per intentar impedir el camp de golf. Perquè a l’any 88,
quan es va aprovar s’Albufera, els terrenys on es vol fer aquest
camp de golf no estaven inclosos dins el parc de s’Albufera, i a
l’any 2006, quan es va fer el Decret de ZEPA, tampoc aquests
terrenys no estaven inclosos dins la ZEPA. El que passa és que
s’intenta canviar l’àmbit de s’Albufera i l’àmbit de les ZEPA
per intentar impedir el camp de golf, però no és primer la
protecció del territori i després el camp de golf, no, primer hi ha
una iniciativa privada que supera tot el tràmit, totes les garanties
ambientals, i després es cerca la fórmula per intentar anar en
contra de la seguretat jurídic i intentar impedir aquesta inversió.
I això ens pareix molt poc seriós i molt poc responsable,
sobretot en aquests moments de crisi econòmica.

Sobren o no sobren camps de golf? Ho desconeixem, hi
havia un compromís del pacte de governabilitat de fer un pla
sectorial de camps de golf, encara l’esperam. Se suposa que és
aquest pla director sectorial de camps de golf el lloc adequat
perquè ens diguin si n’hi ha pocs, massa, o on s’han de situar els
nous camps de golf. El que és evident és que els empresaris
d’una zona turística important a les Illes Balears i a Mallorca,
com és la zona nord, s’han ajuntat, han unit esforços per fer una
instalAlació que ajudi a desestacionalitzar el seu producte i ajudi
que el turisme vagi endavant. És possible que tots els empresaris
de tota la zona nord de Mallorca estiguin equivocats, però també
és possible que no estiguin equivocats i que siguin uns altres els
que estiguin equivocats i que si s’han passat 12 anys de
tramitació i estan disposats en moments de tanta dificultat
empresarial a fer una inversió tan important, tal vegada és que
no van tan mal encaminats.

Per aquestes raons, Unió Mallorquina és públic que no pot
donar suport a aquestes esmenes i reiteram el nostre suport a
aquesta iniciativa legislativa del Partit Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Popular
Sr. Huguet té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo trob
que fa falta recordar que som al Parlament, que aquesta és una
comissió del Parlament de les Illes Balears, no una tertúlia per
defensar o anar en contra de les decisions del Govern. Aquesta
llei ha merescut, o proposició de llei, ha merescut per part del
BLOC, una, dues, tres, quatre, cinc, sis esmenes de supressió;
és a dir, si les votéssim a favor, naturalment ens quedaria el títol
d’una proposició de llei. Bé, ja és qualque cosa. El que passa és
que ni amb les explicacions donades en ponència ni aquí, ens
han dit què tenen en contra de què el Parlament declari d’interès
autonòmic la validesa d’una institució jurídica com és una
llicència d’activitat i obres. Açò no ho han explicat.

Però és que, a més, com a Parlament i grup parlamentari, des
que van aprovar l’inici d’un expedient de Pla d’ordenació de
recursos naturals, hem solAlicitat com a grup parlamentari al
Govern, a la conselleria competent, la documentació, els
informes tècnics i jurídics i ni els hem rebut, ni crec, ho puc dir
sense que ningú s’enfadi, que ens els hagin enviat. I açò,
repetesc, com he dit al principi, és un Parlament.

Aquí l’únic que demanam és que es respectin les institucions
jurídiques d’aquelles administracions que tenen plena validesa
i exclusivitat per atorgar-les, en aquest cas un ajuntament i una
llicència d’obres. Açò és el que fa aquest Parlament davant una
actitud d’un Govern en minoria, que el que vol és aprofitar una
figura de protecció per conculcar una llicència. Crec que les
llicències si no estan ben donades són ilAlícites, irregulars o
tenen defectes, s’han d’atacar com a tal instrument o institució
jurídic, i no amb subterfugis. Crec que és un error, crec que és
un error greu dels grups parlamentaris que fan aquesta feina a
la mala feina del Govern. I nosaltres, en resposta a les
solAlicituds del portaveu del BLOC, el que demanam és que
retirin aquestes esmenes perquè com a mínim és un contrasentit
demanar l’anulAlació o supressió d’una exposició de motius, a
la qual després presenten 14 esmenes de modificació. No facin
aquest flac favor a les institucions de protecció i sobretot no
facin aquest flac favor de defensar els errors del Govern i molt
manco d’atacar institucions jurídiques tan importants per a la
normalitat jurídica, l’estabilitat, l’economia i l’ocupació com
són les llicències d’obres donades correctament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Torns en contra? Sr. Alorda, té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Constatam que no hem convençut
de la bondat de la preservació ambiental d’una zona que distints
informes, parlam que és la de major biodiversitat de Mallorca,
en l’Any de la Biodiversitat, i això sí que és per emmarcar, no?
Que el Parlament de les Illes Balears, autoritats acadèmiques,
científiques li diguin, li recordin que està afectant una zona d’un
altíssim valor ambiental i que es mantengui en la seva posició
de voler declarar que no en té cap ni un perquè ho diu la
voluntat democràtica. Això és una perversió democràtica, Sr.
Melià. 
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Una democràcia no és només el Govern d’una majoria, el
Govern de la majoria ha de respectar, a més d’uns
procediments, una espècie d’embolcall de context que emmarca
aquestes decisions democràtiques. No es pot dir que el cavall
del senador pot anar al Senat a votar perquè ho diu una llei, hi
ha unes matèries, hi ha unes normatives que en aquests
moments són positives, són de dret positiu perquè estan en
declaracions internacionals de plena vigència, i una cosa que
costa arribar-hi, però que cada vegada més està incorporant-se
a tots els ordenaments positius d’Occident és la preservació del
medi ambient. I la preservació del medi ambient s’imposa com
un prius que es toca tenir present a l’hora de fer les regulacions
democràtiques. I tot l’ordenament jurídic, l’ordenament jurídic,
les normes d’aplicació avui vigents a les Illes Balears de
caràcter general obliguen el Govern que, quan troba els
elements que objectivament són susceptibles de ser declarada
una zona protegida, doncs així ho ha de fer. 

És veritat que desgraciadament els mecanismes de protecció
a nivell internacional, sempre trobarem una munió de
precedents, s’activen quan les amenaces s’activen,
desgraciadament, tant de bo fossin previs com ho han estat en
altres ocasions, però el fet que les concessions de l’Amazònia
ocupessin tot l’espai de la selva no voldria dir que són de millor
dret les concessions fusteres que no la reacció internacional per
protegir aquella selva.

Crec que és important aquest tipus de reflexió i a nivell local
adoptar les decisions que calguin, i aquí encara no hi ha drets
consolidats perquè evidentment el que hi ha hagut, com s’ha
apuntat, és un procés llarg d’una gent que ha intentat preservar
i una altra gent que ha anat llevant totes les preservacions que
s’havien posant per fer-ho possible. Perquè entre el 88 i el 2006,
el Sr. Melià s’oblida del 2001 o del 2003, quan hi ha l’ampliació
del parc natural, que mai no ha quedat oblidada sinó que
senzillament el conseller de Medi Ambient del moment va
agafar i ho va posar dins un calaix amb l’argument que no
s’havia citat a l’Ajuntament de Muro. No va posar cap informe
ni un per contradir per què s’havia ampliat el parc natural, va
agafar aquell expedient i el va arxivar senzillament perquè no
s’havia donat audiència, no s’havia contestat, deia ell, a
l’Ajuntament de Muro. No es va contestar, senzillament es va
arxivar.

Això és el que hi va haver i efectivament hi va tota una
normativa, tota una sèrie d’alAlegacions d’entitats científiques de
molt de valor, l’any 88, a favor que el parc fos més ampli, però
la veritat és que en aquell moment, l’any 88, es va tocar amb un
dit al cel perquè la mateixa urbanització de s’Oberta, totes les
urbanitzacions que hi havia a primera línia del mar, un dels
quals en aquests moments es diu Parc Natural, Hotel Parc
Natura, si se’n recorden, tot un espai que s’estava cada vegada
reduint la zona humida haver aconseguit una declaració l’any 88
va ser un èxit, va ser un gran èxit. Avui, vint anys després,
creim que la societat ha avançat en els postulats, ha d’entendre
que més que llevar coses, no n’ha llevada cap, però ha d’evitar
posar-ne de noves i crec que es demostra que hi ha poca,
aquesta poca sensibilitat. No m’estranya, el Sr. Melià és un
artífex de Ca na Lloreta, i ara hi tornam a ser amb un altre
element que va cada vegada engrunant el parc natural,
probablement el parc natural més important que tenen les Illes
Balears, que és s’Albufera. 

Voldríem, encara ara que repensin, que estudiïn, per favor,
d’aquí al ple els arguments i les dades, els documents que s’han
aportat dins la ZEPA, i tots els informes que s’han elaborat en
la defensa de la preservació d’aquell espai i reflexionin sobre el
desbarat que es produirà si el Parlament pretén afirmar que no
té cap interès ni un.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Boned, no vol fer ús de la paraula.
Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. La preservació del medi ambient es va incorporant als
ordenaments jurídics, certament, però el que ja està incorporat
a tots els ordenaments jurídics és la seguretat jurídica. I dir que
no hi ha drets consolidats quan hi ha totes les llicències
atorgades, em pareix, com a mínim, atrevit, després de dotze
anys de tramitació. Jo no m’he oblidat que el 2001 hi hagués
una declaració d’ampliació de parc natural, el que dic, i crec que
és molt important en aquesta discussió, és que primer va ser la
tramitació i la iniciativa de fer un camp de golf i després han
vengut totes les preservacions. La preservació no ve pels valors
naturals del terrenys, sinó perquè algú vol fer un camp de golf,
i aquesta és una diferència molt important. Ara resulta que quan
uns senyors volen fer un camp de golf hem descobert tota la
biodiversitat d’aquest espai, però durant molts d’anys
l’ignoràvem, no era a cap norma, ni a les ZEPA, ni a la
declaració de parc natural. I resulta que quan aquests senyors
fan la tramitació i respecten l’orquídia i el Pla de conservació de
l’orquídia, o quan fan l’avaluació ambiental, no tenen més
dificultats que aquestes i poden continuar tirant endavant la seva
iniciativa. Aquest aspecte és fonamental.  

És possible compatibilitzar una instalAlació que generi
riquesa amb la preservació del medi ambient i de fet aquest
expedient és mostra i exemple d’això. I nosaltres volem que
Mallorca pugui progressar respectant el medi ambient i crec que
s’ha trobat una fórmula adequada al llarg de tots aquests anys de
tramitació. El que ens pareix un desbarat és utilitzar figures que
en teoria són per preservar territoris que realment tenguin un
valor per intentar impedir una inversió, i d’això és del que es
tracta en aquestes esmenes.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Melià. Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, presidenta. Bé, si repassen el Diari de Sessions
d’aquesta comissió l’única expressió que el Parlament diu que
no té cap valor ambiental és la que ha sortit per boca del Sr.
Alorda, de cap manera, de cap manera ni el grup ni la
proposició de llei diu que Son Bosc no tengui cap valor; com
pot dir açò si hi ha, ho acaba de recordar el Sr. Melià, una figura
de protecció de patrimoni natural claríssima incorporada durant
la tramitació de la llicència.

Segon, poca sensibilitat mediambiental. No és la qüestió de
la proposició de llei la sensibilitat mediambiental o no, la
qüestió és l’interès o no d’una figura jurídica, que jo em
pensava que vostè i el seu grup, o els seus grups, que estan en
contra de la proposició de llei, entendrien l’important que és a
qualsevol territori, protegit, no protegit, a qualsevol territori on
hi hagi una societat democràtica civilitzada que vulgui que
funcionin les coses, que són les llicències municipals. Jo em
pensava que vostè entenia que era açò el que defensava aquesta
proposició de llei, però veig que no, o és que té un interès
especial a fer veure que la qüestió és una altra? Jo crec que té
interès especial a fer veure que la qüestió és una altra, i
segurament és que no té arguments per rebatre el contingut de
fons d’aquesta proposició, i segurament que no té arguments
també ho avala que se n’hagi hagut d’anar a passejar per
l’Amazònia per trobar exemples exemplificadors del que passa
aquí.

Sr. Alorda, els qui han de rectificar jo crec que són vostès i
segurament hi trobaran en la proposta de protecció del que
s’hagi de protegir i la proposta de donar validesa a aquelles
institucions jurídiques importants per al bon funcionament
d’una societat solucions com s’havien trobat, fins que un
membre del seu partit, ho diré així de clar, va arribar al Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Una vegada acabat el debat de les
esmenes, passarem a la seva votació. Si cap grup no demana
votació separada, votarem totes les esmenes juntes, des de la
2019 a la 2042/10.

Vots a favor de les esmenes? 8 vots a favor.

Vots en contra de les esmenes? 8 vots en contra de les
esmenes.

En virtut de l’article 90.2 del Reglament del Parlament,
podem considerar la ponderació del nombre de vots que cada
grup compta en el Ple, per tant, quedarien rebutjades les
esmenes.

A continuació, si cap grup no demana votació separada,
votaríem els articles 1 i 2, la disposició derogatòria, la
disposició final i l’exposició de motius de la proposició de llei.

Vots a favor? Sí, tot el projecte en conjunt. 8 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

El comentat anteriorment ho aplicam aquí, per tant, a favor.

En conseqüència queda dictaminada la Proposició de llei
RGE núm. 962/10, de declaració d’interès autonòmic del camp
de golf de Son Bosc a Muro.

Així mateix se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la cambra i atesa l’aplicació del
procediment d’urgència, els grups parlamentaris, dins les 24
hores següents a la data de l’acabament del dictamen, en escrit
adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta de la cambra, hauran de
comunicar els vots particulars i les esmenes que, havent estat
defensades i votades en comissió i no incorporades al dictamen,
pretenguin defensar en el Ple.

Acabat això, record als senyors diputats que demà, a les
onze, hi haurà una comissió per dictaminar el Projecte de llei de
mesures urgents relatives a determinades infraestructures i
equipaments d’interès general. A les onze del matí, sí, demà a
les onze.

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