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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, començam la sessió de la comissió i en primer lloc
els demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor por José María Rodríguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antonio Diéguez por María Torres.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas por Josep Carretero.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. 

EL SR. LLETRAT:

Si me permite, el Sr. Diéguez es miembro de la comisión
porque se hizo la substitución de la Sra. Torres al inicio de la
tramitación de esta iniciativa.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei de mesures
urgents relatives a determinades infraestructures i
equipaments d'interès general (procedent del Decret llei
1/2010, de 26 de març).

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam al debat del punt únic de l’ordre del dia
d’avui relatiu a dictaminar el projecte de llei de mesures urgents
relatives a determinades infraestructures i equipaments d’interès
general, procedent del Decret llei 1/2010, de 26 de març.

En primer lloc, passam al debat de les esmenes que es
mantenen al projecte de llei, esmenes RGE núm. 2184, 2188 i
2195/10 del Grup Parlamentari Mixt. Per defensar aquestes
esmenes intervé el Sr. Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Primer de tot, voldríem demanar la votació separada de les
nostres esmenes, es tracta en definitiva de dos grups d’esmenes,
perquè són tres esmenes, però tracten de dos àmbits materials
concrets: un primer àmbit és en relació amb la incongruència
que existeix actualment entre, o incongruència almanco en la
nostra opinió, que existeix actualment entre la legislació de
patrimoni i la legislació territorial; a determinades categories de
sòl rústic resulta que no existeix, que està prohibit l’ús cultural
educatiu i mediambiental i, per tant, hi ha edificacions existents
en aquestes categories de sòl rústic que en teoria no es poden
utilitzar per a aquests usos, encara que siguin declarades béns
d’interès cultural o béns catalogats. La qual cosa, en la nostra
opinió, aquesta declaració de bé d’interès cultural comporta, és
molt congruent que hi hagi un ús cultural en aquest bé declarat
d’interès cultural. L’altre, per a nosaltres, és una incoherència.

Per tant, a través d’aquesta esmena el que intentam és donar
coherència a la normativa, prioritzar la legislació patrimonial
sobre la legislació territorial i atorgar de manera àgil i sense
excessius tràmits a les edificacions existents aquests usos
culturals, educatius o mediambiental per a quan hi hagi aquesta
declaració de bé d’interès cultural o bé catalogat. Això és la
primera esmena.

La segona i la tercera esmena que van sobre el mateix, que
van sobre els edificis fora d’ordenació, el que intenten és
innovar la legislació balear. Tenim una llei d’edificis fora
d’ordenació de l’any 87, és una llei molt restrictiva que està feta
amb el plantejament que aquells edificis declarats fora
d’ordenació s’impossibilita la realització d’obres de reforma i
de modernització i aquesta impossibilitat de realitzar obres de
reforma i modernització acabarà provocant el deteriorament
d’aquell edifici i la seva desaparició. Aquest desideràtum i
aquest objectiu final a la pràctica no es produeix i és un règim
que no funciona i que provoca grans problemes, perquè alguna
obra d’ampliació, per exemple, en un edifici amb propietat
horitzontal una obra d’ampliació a l’àtic impossibilita que el
propietari del segon pis pugui fer o pugui obtenir una llicència
per fer un bany nou o per fer una cuina nova, etc., fer aquestes
petites reformes, la qual cosa, per a nosaltres, des del nostre
punt de vista, no té molta lògica avui en dia amb uns béns que
tenen uns valors patrimonials molt importants.

Per tant, plantejam un nou règim que té similituds amb
l’existent en el sentit que aquell edifici construït totalment
ilAlegalment se sotmès al mateix règim d’impossibilitar de
realització de cap tipus d’obra i de contractació de cap tipus de
servei urbanístic, però a aquells edificis inadequats, és a dir,
aquells edificis fets legalment amb un planejament vigent en un
determinat moment que posteriorment ha canviat es puguin
realitzar unes obres mínimes que estableix aquesta esmena i que
en aquells edificis on s’han fet, s’han executat legalment, però
s’ha realitzat alguna ampliació o alguna obra sense llicència en
aquests edificis el que quedi fora d’ordenació, la part feta
ilAlegalment, feta sense llicència, però la part legal estigui dins
ordenació i, per tant, es puguin donar aquestes obres de reforma
i modernització.

Això és l’aposta de l’esmena, és una aposta coherent amb els
textos d’iniciatives de llei del sòl que han tengut entrada aquesta
legislatura en aquest parlament, perquè tant el projecte de llei
del Govern com la proposició de llei formulada per Unió
Mallorquina tenen un règim molt paregut en aquesta qüestió i,
per tant, entenem que allò coherent és que se’ns doni suport a
aquestes esmenes.

La tercera esmena és la derogació de la Llei de fora
d’ordenació. Durant la discussió en ponència se’ns va plantejar
que tal vegada seria millor no derogar la Llei de fora
d’ordenació sinó incloure el nou règim a aquella llei, modificar-
la, nosaltres estam disposats a transaccionar l’esmena en aquest
sentit, no tenim cap problema. Per tant, quedam a disposició
dels altres grups si ens volen fer alguna proposta de transacció.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per a fixació de posicions té la paraula el
Sr. Llauger, per un temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Iniciam el debat en
comissió d’una llei que prové d’un decret llei que vàrem
aprovar en el plenari del Parlament, després vàrem acordar els
grups parlamentaris tramitar-la com a llei, amb la idea que
aquesta tramitació servís, com es diu sempre, per millorar, per
matisar, per trobar coses que facin el text més adequat al seu
objectiu. La tramitació s’ha convertit en realitat en un exercici
d’afegir, afegir vagons de les matèries més diverses a una llei
que quedarà finalment, tot apunta, tot va en direcció que quedi
com una colAlecció de disposicions referides a matèries sense
especial connexió entre elles.

Respecte de les esmenes d’Unió Mallorquina, que és la
matèria d’aquest torn d’intervenció, les que queden en aquest
moment per a debat són les referides a usos en els béns d’interès
cultural i béns catalogats i a fora d’ordenació. Respecte de la
primera qüestió, respecte dels BIC i béns catalogats, nosaltres
no compartim l’òptica amb la qual el Sr. Melià ha abordat
aquesta qüestió, nosaltres entenem que la declaració de BIC, la
declaració de bé catalogat, efectivament comporta la possibilitat
que s’hi puguin fer usos culturals i ambientals, fins i tot hi ha
una certa lògica que s’hi facin usos culturals i ambientals, però
no implica la necessitat que sempre i en qualsevol cas es facin
aquests usos i en qualsevol cas el que no comporta és que s’hi
puguin fer amb menys garanties de les que pesen sobre tot allò
que està en sòl rústic. Nosaltres entenem que la declaració de bé
d’interès cultural i de bé catalogat suposa, en qualsevol cas, més
garanties de protecció i és molt raonable que en determinats
casos s’hi facin activitats culturals, però el que entendríem que
és una contradicció és que per a uns determinats usos un edifici
que no és bé d’interès cultural necessiti aquesta declaració
d’interès general i un que és bé d’interès cultura, que en teoria
ha de tenir un règim més proteccionista i de més garanties,
pugui prescindir d’aquesta declaració d’interès general. Per tant,
votarem contràriament a aquesta esmena 2184.

Respecte de les dues que fan referència als edificis fora
d’ordenació, podem compartir la necessitat d’actualitzar la
normativa en matèria d’edificis fora d’ordenació, fins i tot
algunes de les coses que es diuen de distingir entre allò que es
va fer de manera legal a allò que es va fer de manera ilAlegal,
fins i tot en els casos d’ilAlegalitats distingir entre els edificis
que tots ells són ilAlegals i aquells que varen ser objecte de
reformes o ampliacions fetes de manera ilAlegal, tot això creim
que són qüestions que s’han d’abordar, però entenem que el lloc
natural d’abordar aquest problema és la discussió a la qual ja
s’ha fet referència de la Llei del sòl. No entenem que tenint en
marxa aquest debat, tenint en marxa fins i tot una ponència
d’estudi quan no tots els grups semblen tenir la diligència, la
voluntat d’aprovar un text que hauríem de tenir a tots, ara, per
urgència i per aquesta via del tràmit com a llei d’un decret llei,
es vulgui resoldre la qüestió dels fora d’ordenació. Per tant,
també votarem en contra de les esmenes 2195 i 2188.

Per acabar, només vull afegir que dins el bloc de les
esmenes d’Unió Mallorquina n’hi ha algunes de les que es varen
presentar a la tramitació que ja estan incorporades en aquest
moment, perquè ja es varen incorporar en ponència, però que
nosaltres no compartim i que amb tota probabilitat presentarem
vots particulars i en aquest cas serà un debat que tendrem de
cara al plenari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Boned té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument per fer referència a
aquestes dues esmenes a les quals el portaveu d’Unió
Mallorquina s’ha referit i dir que la primera, que afecta, fa
referència als BIC i als béns catalogats, des del nostre punt de
vista és una proposta que potser cal tenir en consideració, però
que també cal fer-hi algunes reflexions i en concret és que el
primer punt de l’esmena, des del nostre punt de vista, resultaria
fins i tot innecessari perquè la tesi que s’utilitza en aquest punt
és realment la que s’aplica en l’aplicació de la normativa actual.
Per tant, hi ha casos i hi ha jurisprudència en aquest tema,
evidentment s’ha prioritzat la normativa de patrimoni històric
per sobre de la territorial o urbanística i repetesc que hi ha
recents sentències que ho deixen bastant clar.

En el segon punt, està clar que podríem coincidir amb una
necessitat, però potser no amb el fons que es planteja o sí en el
fons, però no en la forma en què es planteja aquest segon punt
per part de l’esmena. Si bé és cert que donada la tramitació o la
complexitat de la tramitació d’una declaració d’interès general
que és potser el punt clau d’aquesta esmena referida als béns
d’interès cultural i als béns catalogats, podem estar d’acord amb
la necessitat de cercar fórmules per agilitar aquesta tramitació
de l’interès general en qualsevol cas, però que expressament i
per llei justifiqui excloure de la necessitat d’aquesta declaració
d’interès general, en aquests casos de BIC i béns catalogats no
ens pareix el més correcte.

Quant a la segona esmena i la tercera que fan referència als
elements fora d’ordenació estam d’acord en què està d’alguna
manera desfasat el contingut de l’actual llei del 88, que s’hauria
de revisar, que es necessita actualitzar, però també hem de tenir
en compte que atès que l’esmena el que proposa realment és la
substitució de tots els articles de, que és una llei amb pocs
articles, però en realitat suposa la substitució de tots els articles
de la llei del 88, potser el que pertocaria seria treballar
únicament i exclusivament parlamentàriament amb aquesta llei
específica, veure totes aquelles necessitats en què estam d’acord
que s’han d’actualitzar i, en el seu cas, doncs aprovar la
modificació i actualització d’aquesta llei del 88, que creim que
aquest seria el procediment més correcte. Per tant, el nostre vot
en principi també seria contrari a aquestes tres esmenes.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Referent a les tres esmenes que ha defensat el Sr. Melià, per part
del Grup Parlamentari Mixt, a la 2184, que fa referència a una
nova disposició addicional de la Llei 12/1998, del patrimoni
històric, el punt primer en aquests moments ja està recollit a la
pròpia proposició que vàrem aprovar i el segon apartat, una
vegada escoltada l’explicació que ens ha donat el Sr. Melià,
podríem estar d’acord amb ell que potser que hi hagi necessitats
de tramitar o de fer qualque activitat d’interès cultural amb béns
de patrimoni històric. Per tant, nosaltres ahir en ponència vàrem
votar en contra d’aquesta esmena i canviarem el sentit del vot
i ens hi abstendrem. De la 2184.

La 2195 i la 2188 van lligades l’una amb l’altra. La 2195
dels edificis, instalAlacions i usos fora d’ordenació inadequats al
planejament, ho vàrem dir i ho mantenim, que el més important
és poder avançar en una llei del sòl pròpia, que som una
comunitat autònoma, l’única comunitat en tot l’Estat que no en
té i que, per tant, l’hem de redactar i l’hem de fer i que serà un
apartat que serà important que hi vagi, però mentrestant no
tenim una regulació definitiva, tal i com vàrem manifestar a la
ponència, amb aquesta continuarem mantenint la nostra
abstenció com vàrem tenir ahir.

Però a la 2188, en contra del que ha dit el Sr. Boned, crec
que he sentit una proposta de transacció per part del Sr. Melià,
que en lloc de quedar el text talment, que diu: “Queda derogada
la Llei 8/1988, d’1 de juny, d’edificis i instalAlacions fora
d’ordenació”, nosaltres no hi estàvem d’acord, tal i com vàrem
manifestar ahir, perquè no pensam que hagi de quedar totalment
derogada la llei, ara bé, si es fan modificacions en aquesta llei
que quedi la transacció que ha proposat el Sr. Melià, que es
modifiquin els articles de la Llei 8/1988, d’acord amb les
modificacions que es puguin fer. Per tant, acceptam la
transacció proposada pel Sr. Melià i el nostre vot, ens l’ha de
passar ell per escrit, nosaltres no la sabem, talment, i per tant
l’hi acceptarem i la votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Un comentari de la Mesa, d’aquesta
presidència, totes les transaccions que presentaran o aquesta que
ha presentat ara a aquesta esmena i si se n’han de presentar més
s’hauran de presentar per escrit a la Mesa i farem un recés de
cinc minuts, abans de les votacions, perquè es presentin i
s’aprovin o no per part de la Mesa. Gràcies.

Passam ara a la esmena RGE núm. 2563/10, conjunta dels
Grups Parlamentaris Socialista i Mixt, i a la RGE núm. 2565/10,
del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar aquesta esmena
intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Boned,
per un temps de deu minuts.

Gràcies.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument per fer la defensa
d’aquestes dues esmenes. Assenyalar que la primera
efectivament és una esmena conjunta presentada pel Grup
Socialista i per Eivissa pel Canvi, que forma part del Grup Mixt,
i planteja una qüestió que creim que en els moments en què ens
trobam a més és especialment important: el Pla general de
l’Ajuntament d’Eivissa, recentment aprovat, es va aprovar amb
una prescripció que feia referència al no desenvolupament de
determinats nous sòls i per tant damunt aquests sòls ni
edificacions residencials ni equipaments, ni de cap altre tipus,
totes pendents de la construcció i finalització de la nova
depuradora del municipi. Vull ressaltar..., he dit municipi, si bé
he de concretar aquí perquè en realitat parlam d’una depuradora
que no només dóna servei a aquest municipi d’Eivissa, sinó que
dóna servei en aquests moments també a part del municipi de
Santa Eulàlia i fins i tot també al municipi de Sant Antoni.

Amb la qual cosa resulta que ens trobam amb una certa
incongruència, i tot ve d’alguna manera motivat pel fet que
l’Ajuntament d’Eivissa sí ha fet una revisió del seu planejament,
que era bastant antic, però altres municipis tenen encara un
planejament municipal fins i tot més antic, si es dóna el cas, i
resulta que no es troben amb aquest inconvenient d’aquesta
oposició o aquesta dificultat per poder desenvolupar cap tipus
de sòl, ni tan sols residencial, intensiu o no; i resulta que tots
aquests nous sòls que a altres municipis sí s’aproven, com els
que en principi no s’haurien d’aprovar en el municipi d’Eivissa,
a Vila, depenen tots de la mateixa estació depuradora, el que és
una certa incongruència en aquests moments.

Però reconeixent la possibilitat de no incrementar el sostre
residencial d’aquest municipi, a l’espera de l’execució i
finalització d’aquesta depuradora, es va plantejar aquesta
esmena en el sentit que aquelles unitats d’actuació en sòl urbà
o urbanitzable que, com a mínim en el 60% de la seva
superfície, estiguessin ocupats per equipaments o per habitatges,
com a projecte, equipaments o habitatges de protecció oficial,
se’ls pogués eximir del compliment d’aquesta prescripció, amb
la qual cosa poguessin començar a executar tots aquests
equipaments i alguna de les promocions d’habitatges de
protecció oficial que estan en marxa. Vull recordar que parlam,
a més, específicament d’habitatges de protecció, de promoció
pública; és a dir que ni tan sols es pretén que aquelles
promocions privades d’habitatges de protecció s’incloguin dins
aquesta mateixa excepció. Això pel que fa a aquesta esmena
conjunta.
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I l’altra esmena, que fa referència a uns sòls urbanitzables
que en el seu moment varen ser desclassificats, en aplicació de
les DOT, i que en aquests moments i també com a resultat, entre
altres, del contingut d’alguna sentència que és coneguda
darrerament, resulta que hi ha un sòl, concretament quatre
sectors a l’illa d’Eivissa, tots ells en el municipi de Sant Josep
de Sa Talaia, dos d’aquests a la coneguda Platja de’n Bossa i els
altres dos a un nucli turístic del mateix municipi, que és Cala
Tarida, en què hi ha la incongruència que normativament són
sòls rústics, perquè ningú no va exercir la seva obligació de
regularitzar sobre els papers aquests terrenys, però en la realitat
estan pràcticament al cent per cent edificats, com a mínim els
dos de Cala Tarida i bona part dels dos de la Platja de’n Bossa.
Per això, i tenint en compte que aquests dos de la Platja de’n
Bossa tenen una certa part sense edificar i per tant que es pot
entendre que segueix sent, i és justificable que sigui sòl rústic;
no així l’altra part d’aquests sectors, els dos de Cala Tarida, que
s’entén que estan cent per cent edificats, i avui per avui és un
tant incongruent mantenir que on hi ha, pràcticament tot són
hotels i negocis, fins i tot els edificis residencials continua sent
un sòl rústic que no té gaire sentit.

Vull assenyalar també que en aquest cas no podrem tramitar
i escenificar una proposta perquè en el primer moment o en
aquest, o darrer moment, millor que en el primer, havíem
arribat, primer hi havia una certa discrepància sobre el
contingut, no de fons, sinó el text presentat per part del nostre
grup quant a l’esmena, amb un partit soci de govern d’aquest
Partit Socialista, que és Eivissa pel Canvi, i havíem arribat a una
proposta de modificació del text de la nostra esmena;
modificació que no es presentarà simplement per inconvenients
de tramitació parlamentària, perquè el resultat, coneixent que ni
el nostre text ni l’alternatiu que havíem acordat amb Eivissa pel
Canvi, i que establia encara algunes restriccions més a
l’aprovació com a sòl urbà d’aquests quatre sectors, repetesc, de
la Platja de’n Bossa i de Cala Tarida, repetesc, provocaria, si
així passàs, es presentàs la transacció i no sortís aprovada, la
impossibilitat de poder defensar aquest mateix criteri en el
plenari, cosa que no ens pareixeria just.

Per tant, sí vull que quedi en el Diari de Sessions una
referència expressa a l’acord existent entre Eivissa pel Canvi i
el Grup Socialista, per adaptar l’esmena presentada pel nostre
grup a una sèrie de requeriments fets per part d’Eivissa pel
Canvi, però que la tramitació parlamentària no ens permetrà
votar-la avui en aquesta comissió i segurament tampoc en el
plenari, però sí volia que quedàs constància d’això.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Per a fixació de posicions, té la paraula
el Sr. Melià del Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument, en relació amb la RGE núm. 2565 del Partit
Socialista, entenem que la finalitat d’aquesta esmena ja ha
quedat recollida a través de la votació i la introducció d’una
esmena del Partit Popular en ponència. Per tant, no té sentit que
una cosa que ja hem introduït en el projecte de llei ara la tornem
votar.

En relació a la RGE núm. 2563, tenim dubtes perquè,
efectivament, si la depuradora no s’ha construït, que es permeti
la construcció de nous habitatges ens genera aquests dubtes.
Estaríem disposats que hi hagués l’autorització d’usos no
lucratius d’interès general per a aquesta vocació d’intentar
donar solucions, rapidesa i agilitat en aquestes situacions, però
que això sigui també extensible als habitatges de promoció
pública no ho veim molt clar. De totes maneres deixam la porta
oberta en plenari per poder discutir i fins i tot votar
favorablement aquesta esmena, però ara no li donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tenim dues esmenes del Grup
Socialista, una d’elles presentada conjuntament amb Eivissa pel
Canvi, que és la RGE núm. 2063, referida a PGOU d’Eivissa;
en aquest cas ja teníem amb els dos grups que la presenten un
acord per votar-la favorablement. En aquest moment no sabem
si disposarà finalment de la majoria per sortir endavant o si serà
per sortir endavant tal com està ara o amb esmenes que hi pugui
haver, en qualsevol cas, nosaltres mantenim el nostre
compromís i comprenem els motius que ha exposat el portaveu
del Partit Socialista de cara a aquesta esmena.

Respecte de l’esmena RGE núm. 2565, tenim la qüestió
d’aquests urbanitzables del municipi de Sant Josep, nosaltres,
quan es va presentar, ja vàrem manifestar que no compartíem el
contingut d’aquesta esmena, no compartíem que aquells
terrenys on s’han fet edificacions, que s’han fet de manera
ilAlegal només pel fet d’haver estat construïts i efectivament
d’estar sobre els terrenys, que això doni peu que per llei puguem
convertir aquests terrenys en un sòl urbà. El fet que no s’hagi
pogut, per mecànica parlamentària, presentar aquesta transacció
a la qual s’ha arribat amb Eivissa pel Canvi, encara posa les
coses més difícils, per dir-ho així. I també hi ha una altra
circumstància, a la qual ha fet referència el portaveu d’Unió
Mallorquina, que aquesta qüestió ja està regulada per una altra
esmena, que va presentar el Partit Popular, que es va incorporar
ahir en ponència; aquesta esmena per a nosaltres és encara
pitjor, per dir-ho així, i en qualsevol cas serà objecte de vot
particular, en el seu cas. Però el que no ens pot fer és votar
favorablement a una, que es presenta en aquest cas, que tampoc
no compartim i que tampoc no veim favorablement.

Moltes gràcies.



646 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 44 / 14 de juliol del 2010 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, referent a les dues esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialista i Mixt, en aquest
cas Eivissa pel Canvi, amb referència a la RGE núm. 2563,
nosaltres entenem que aquesta esmena és per poder-se botar,
curiosament, i la presenta Eivissa pel Canvi, la prescripció de la
Comissió Balear de Medi Ambient, que va acceptar informar
favorablement el Pla General d’Ordenació Urbana de Vila, quan
tots els informes tècnics eren negatius, sempre i quan es complís
la prescripció de què no es podien desenvolupar nous sòls
urbans o urbanitzables sense que no s’hagués fet la nova
depuradora i ampliat o interconnectat les dessaladores.

Per tant, ara no podem aprovar noves unitats d’actuació, i
amb aquesta esmena el que pretenen tant el PSOE com Eivissa
pel Canvi és donar-los una carta blanca. No podem oblidar que
en el Pla General d’Ordenació Urbana hi ha 7 unitats d’actuació
noves, que es podrien desenvolupar, i no es fa, i segurament
algunes que vénen de l’anterior Pla General d’Ordenació de la
Platja de’n Bossa, com per exemple la unitat d’actuació 17, que
Medi Ambient en aquests moments acaba d’aturar.

Per tant, la nostra posició serà un no clar; entenem que és un
frau a tota la normativa mediambiental i al sentit comú. Una
ciutat que no té garantit el seu servei d’aigua i la depuració no
pot créixer com pretenen, curiosament. La pressa que es vol
donar és botar-se la llei, que se la donin a fer la depuradora i que
després facin, en tot cas, la dessaladora de Santa Eulàlia. Per a
nosaltres és una autèntica aberració, que ja no només no vulguin
permetre simultaniejar la construcció d’aquests sistemes
generals d’infraestructures, sinó que vulguin també i puguin
desenvolupar les unitats d’actuació de forma prèvia a aquestes
infraestructures. Per tant, això és totalment contradictori amb la
moratòria que ha dictaminat el Consell d’Eivissa, la qual no
permet que es pugui urbanitzar un espai concret, no un sistema
general que afecti tota una ciutat, de forma simultània a la
construcció. Per tant, el nostre vot en contra.

I referent a l’esmena RGE núm. 2565, com bé han dit, el
Partit Popular en va presentar una que s’ha incorporat ja en
ponència i que és d’àmbit general a tota Eivissa. En aquest cas,
a aquesta RGE núm. 2565, curiosament, sols afecta un municipi
que té un problema, que és Sant Josep, però deixa de banda la
resta de municipis de l’illa d’Eivissa. I entenem que les cessions
que preveu són totalment impossibles. Si la delimitació és el
que ja està consolidat, no queden espais per cedir el 15%.

Per tant, des del nostre punt de vista, jurídic i polític
podríem dir, si li volem donar un títol a aquesta esmena, que és
una esmena per recaptar a canvi de legalitzar, i per tant, el
nostre vot també serà en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Passam ara a les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Popular RGE núm. 2201, 2202, 2203,
2204, 2205, 2206, 2567, 2569, 2570, 2573 i 2574. Per defensar
aquestes esmenes intervé la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, davant totes les
esmenes volem manifestar que una vegada que se’ns ha passat
l’informe de ponència i que hem pogut llegir la proposta de
preàmbul, retiram l’esmena RGE núm. 2567, que és la que fa
referència a tots els articles, com que estam d’acord amb el que
diu el preàmbul, la retiram.

Després farem la intervenció conjunta de la 2201, 2202,
2203, 2204, 2205 i 2206, que fan referència a l’article 1
d’aquesta llei, més concretament al cas de Sa Coma d’Eivissa.
Quan es va convalidar aquest decret llei el passat mes de març
i un partit polític va demanar que es tramitàs com a projecte de
llei per poder-hi fer esmenes, la nostra intenció era poder
millorar aquest decret llei, i en aquest cas tot aquest bloc
d’esmenes que hem presentat i que fan referència concretament
a Sa Coma. Ens sap molt de greu i ens agradaria que pogués
tenir suport alguna d’aquestes esmenes, si no aquí almanco en
plenari, perquè l’únic que hem pretès amb aquestes esmenes a
l’article 1és almanco demostrar que creiem en l’autonomia
municipal, en aquest cas als ajuntaments que afecta; en la
participació dels ajuntaments a redactar el seu pla de
coordinació del recinte de Sa Coma, creim, per a nosaltres és
imprescindible que els ajuntaments afectats poguessin participar
en el seu pla de redacció, de coordinació, la qual cosa no serà
així; a crear una comissió paritària entre els representants dels
ajuntaments i els representants dels consells; a què els informes
dels ajuntaments afectats fossin informes vinculants, que tot el
que ara dic no ho recull l’article, les nostres esmenes eren per
millorar aquest article en aquest sentit.

I com no, que quan s’hagin de donar les preceptives
llicències de construcció es paguin les taxes corresponents de
construcció, que tampoc el text no en diu res, en el moment en
què parlam, de manca de finançament municipal, creim que era
oportú poder-ho tenir, almanco, per escrit. Fins aquest moment
no ha pogut tenir el suport de la resta de partits, nosaltres
demanaríem aquest suport a aquestes esmenes a l’article, al cap
i a la fi únicament i exclusivament per respectar l’autonomia
municipal dels dos municipis afectats i per fer-ho una mica més
detallat amb més responsabilitat cap als municipis.

La RGE núm. 2569 fa referència als articles, perdonin, als
conjunts històrics de l’illa d’Eivissa, que estableix que el
planejament general, previ informe favorable de la Comissió de
Patrimoni, podria efectuar una nova delimitació dels conjunts
històrics de l’illa d’Eivissa que estiguin declarats Bé d’Interès
Cultural pel Consell d’Eivissa i Formentera, de 29 de març del
1996, i això substituiria el que actualment és vigent. Per tant,
creim que per la mateixa raó que hagin pogut explicar altres
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portaveus en referència al conjunt del patrimoni històric,
nosaltres la veuríem positiva per a l’illa d’Eivissa.

La RGE núm. 2570, si bé reconeixem que és un problema
genèric de totes les illes, no sols exclusiu d’Eivissa, i com bé
hem dit a una esmena d’un altre partit, pensam que ha de ser
d’una regulació d’una futura llei del sòl, necessària, que parla
dels nuclis urbans no classificats i nuclis rurals; però en aquest
cas entenem, per la idiosincràsia que pugui tenir l’illa d’Eivissa,
que l’hem referida només a la seva pròpia illa, per la necessitat
que pugui tenir i per la concreció que té en aquest cas l’illa
d’Eivissa referent als nuclis urbans no classificats i nuclis rurals.

A la RGE núm. 2573 hi proposaríem una transacció, que ja
la durem redactada quan la Mesa ho demani, que és retirar el
punt d) de l’esmena, el retiraríem, i proposaríem una nova
redacció del punt d), on diria que “en cas que l’establiment fos
considerat Bé d’Interès Cultural, o catalogat, per a l’execució de
la seva ampliació serà preceptiva la corresponent autorització de
Patrimoni”. Aquesta serà la transacció que proposarem a
l’esmena RGE núm. 2573, referent a la regulació dels
establiments turístics en sòl rústic. Retiraríem el punt d) i
incorporaríem aquesta nova redacció del punt d).

I a la RGE núm. 2574, també referida a l’illa d’Eivissa,
demanaríem la incorporació a l’ordenació de mesures tributàries
i administratives; és a dir, els edificis que poguéssim incorporar
a l’ordenació que ho fessin amb tots els seus drets i tots els seus
deures inherents a les obres que hagin realitzat des de l’entrada
en vigor de les DOT i d’acord amb les seves característiques
reals a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Per tant, demanaríem
també si es pot tenir en compte el seu vot favorable per a la
resta de partits.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. En fixació de posicions, el Grup
Parlamentari Mixt, el Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb totes les esmenes
de l’article 1, que és l’article de Sa Coma, entenem que en el
fons hi ha com a una disputa partidista a nivell municipal entre
el Partit Popular i els partits d’esquerra; nosaltres no entram en
aquesta qüestió, consideram que no hi ha una vulneració de
l’autonomia municipal, com denuncia el Partit Popular, i per
tant, des d’aquest punt de vista, no donam suport a aquest
conjunt d’esmenes.

En relació amb la RGE núm. 2573, que hi havia en ponència
un diàleg per arribar a una transacció, s’explica aquesta
transacció per part de la Sra. Soler, i nosaltres estaríem en
disposició de donar-li suport en aquesta transacció.

En relació amb la resta d’esmenes -quasi totes són relatives
a l’illa d’Eivissa, són temes urbanístics concrets- la veritat és
que no ho veim clar. Per exemple la dels nuclis rurals no
l’entenem, perquè està fent una regulació urbana d’un nucli
rural, i els nuclis rurals no són una regulació urbana, amb la
qual cosa la consideram incoherent i que no té lògica. Per
aquestes raons només arribarem a un acord a la 2573, que
podríem acceptar aquesta transacció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Partit Popular, que durant
aquesta legislatura ha criticat de manera reiterada la utilització
dels decrets llei, per a lleis ficar-hi disposicions, mesures, o per
introduir-hi qüestions d’urgència que després posen en dubte,
amb aquest grup d’esmenes a aquesta llei jo crec que fan la
utilització més grollerament abusiva de la urgència i dels
procediments extraordinaris o dels procediments que no són els
normals que hi ha hagut durant aquesta legislatura. Recuperen
l’esperit de les seves lleis d’acompanyament amb aquest grapat
d’esmenes presentades a aquesta llei.

Respecte de les esmenes que queden vives hi ha un primer
bloc que són les que fan referència a Sa Coma. Nosaltres
entenem que ja vàrem aprovar el decret llei sobre Sa Coma en
el seu moment, nosaltres ja vàrem considerar que les
competències municipals quedaven ben tractades en el text
original, i no donarem suport a unes esmenes que entenem que
són de lluita partidista en funció del color polític del municipi,
del Govern i del consell.

Respecte de l’esmena referida als conjunts històrics,
nosaltres la votarem en contra; creim que lleva de manera
injustificada competències al consell insular, a la institució
pertinent. A més entenem que aquesta, com la següent, que és
la dels nuclis rurals, incideix en aquesta línia de fer normativa
d’excepció per a una de les illes que s’aplica de manera diferent
o que no s’aplica a la resta de les illes, que és un camí que té
molta tradició quan es refereix a matèries urbanístiques
d’Eivissa però que hauríem d’anar tancant perquè no es
correspon a la idea d’allò que ha de fer un Parlament de les Illes
Balears. A més la qüestió dels nuclis rurals, com ja s’ha posat
de manifest a les reunions de ponència que s’han fet, és una
qüestió de prou complexitat com perquè s’abordi a la Llei del
sòl que, per cert, és l’argument que feia utilitzar el mateix Partit
Popular fa un moment en aquesta comissió. La Llei del sòl serà
on parlem de qüestions com aquestes.
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De la mateixa manera els establiments turístics en sòl rústic
no entenem que sigui una matèria que s’hagi de legislar per la
via d’una esmena o d’un decret llei que es tramita com a llei i en
el qual anam posant vagons un rere l’altre. Especialment greu
ens sembla l’esmena 2574, que és aquesta d’incorporació a
l’ordenació d’edificacions, que equival, al nostre entendre, a una
amnistia per a tota aquella edificació que s’hagués fet de manera
ilAlegal i que ara se li ofereix, de manera nosaltres pensam que
molt poc reflexiva i molt poc justificada, la possibilitat
d’incorporar-se a l’ordenament; no només la possibilitat
d’incorporar-se a l’ordenament sinó fins i tot la possibilitat de
fer-hi després obres d’ampliació. El Partit Popular, que també
fa un moment es convertia en el portaveu de les garanties
urbanístiques i d’ordenació del territori, ens presenta una
esmena que entenem que va contra la línia de flotació de les
més elements garanties urbanístiques, com és aquesta
incorporació a l’ordenació bastant indiscriminada, amb posterior
possibilitat d’augment de totes aquelles edificacions que ara es
troben en situació ilAlegal.

Per acabar he de fer referència al bloc de les esmenes del
Partit Popular. Avui ens toca debatre en comissió les esmenes
vives, però també voldria fer referència, com he fet en el cas de
les d’Unió Mallorquina, que, d’entre aquelles que es varen
incorporar ahir a l’informe de ponència, n’hi ha algunes en què
mantendrem el vot particular i de les quals volem fer qüestió de
debat. El lloc de debat serà el plenari, però entenem també molt
greus les esmenes destinades a legalitzar infraestructures que en
aquest moment tenen sentències en contra i fins i tot ordres de
demolició -això és un altre cas Cretu, fer disposicions per
legalitzar coses que tenen ordres de demolició. Allò que s’ha de
fer és fer les coses bé en el seu moment. 

I també ens sembla especialment greu la que en el seu
moment era l’esmena 2571, ara ja incorporada al text, referides
a les APT d’Eivissa, que efectivament, i com ja deia abans, és
pitjor que la que presentava el Partit Socialista. L’explicació que
ha donat la Sra. Soler del fet que és més adequada perquè és
amb caràcter general, en realitat amaga una altra realitat: que
per a ells és més adequada perquè legalitza més urbanitzacions
ilAlegals. 

En el plenari tendrem ocasió de parlar d’aquestes matèries.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començaré pel grup d’esmenes de
la 2001 a la 2006, que fan referència a l’article 1 i en concret a
la qüestió de Sa Coma, per recordar breument alguns fets. 

Més d’una vegada hem sentit els responsables del Partit
Popular, especialment a l’illa d’Eivissa, fer referència a les
propostes i als projectes que té el consell en aqueixes
instalAlacions o en aquest indret de Sa Coma. Fins i tot s’ha
arribat a aprovar en plenari una proposta per presentar una
demanda d’inconstitucionalitat per invasió de competències, que
és l’argument que s’utilitza en aquest cas, competències

municipals. Jo només vull recordar una cosa: del que es pretén
fer a Sa Coma, és tot infraestructures clarament
supramunicipals. Per tant a mi m’agradaria que em digués algú
què té com a específic per a l’urbanisme de l’Ajuntament de
Sant Antoni, en concret, el fet d’una depuradora, per exemple,
que dóna servei a tres municipis, d’un campus universitari que
dóna servei o ha de donar servei a tots els estudiants de l’illa,
una instalAlació d’uns serveis d’emergències que són per a tota
l’illa, o instalAlacions, entre d’altres, d’afers socials, que tampoc
no van vinculades a cap municipi en concret sinó que són per
donar servei a tots els ciutadans de l’illa d’Eivissa. 

Partint d’aquesta base, evidentment cadascú és molt lliure
d’interpretar cada qüestió com cregui oportú i de presentar i
interposar les denúncies i demandes que cregui necessàries, però
cau pel seu propi pes algun dels suposats arguments que
s’utilitzen per part del Partit Popular per posicionar-se en contra
d’allò que es vol fer i com es vol fer a Sa Coma.

La necessitat que l’article aprovat en el decret llei, i que
quedarà ara viu com a article 1 en aquesta nova llei, quedi tal
com està, no és ni més ni menys perquè s’ha de buscar i
aconseguir la fórmula perquè políticament, que és el que s’ha
vengut fent fins ara, no es puguin utilitzar les necessitats de tots
els ciutadans de l’illa en benefici d’un partit que governa un sol
municipi, i dic això perquè les declaracions fetes en contra
d’aqueixa fórmula i fins i tot del que s’anava a fer allí per part
de l’Ajuntament de Sant Antoni no tenen més que un contingut
purament d’aprofitament partidista, i per tant polític, per part
del Partit Popular, perquè ben segur que si el president del
consell insular, que pretén o anuncia fer determinades coses en
aquell indret, fos un president del Partit Popular avui no
estaríem ni tan sols parlant de cap tipus d’invasió de
competències municipals ni de res que se li pugui assemblar.

Dit això, i com que la voluntat és aqueixa, també he de
deixar clar que s’ha anunciat per part del mateix president del
Consell d’Eivissa la voluntat, per acord directe amb els
ajuntaments, de fer efectives aquelles quanties que estableixi i
que tengui establertes el mateix municipi en referència a les
llicències..., els impostos sobre les llicències d’obra,
construcció, i aquells que estiguin estipulats, repetesc, per les
ordenances i pels pressupostos municipals que religiosament i
rigorosament farà efectiu el consell, així ho va anunciar el seu
president. 

Per tant molts dels arguments que s’utilitzen cauen pel seu
propi pes i crec que per la urgència que algunes de les
previsions que s’estan fent o que es plantegen en aquell indret
és necessari que l’article quedi com està. No obstant això, està
el consell -n’estic segur i ho ha anunciat el seu mateix president-
obert a asseure’s amb els alcaldes dels altres municipis afectats
per consensuar aquest pla especial que ha de regular el
contingut de tot allò que s’ha de fer dins el marc de Sa Coma.
Per tant vagi per endavant que no donarem suport a aquestes
esmenes.

Les altres que s’han defensat per part de la portaveu del
Grup Popular, he de dir una cosa. Per exemple, els conjunts
històrics de què parlàvem, a mi m’agradaria que quedàs clar que
fórmules, fórmula per resoldre el suposat problema que tenen
aquests municipis, hi és; la qüestió està en si un hi ha fet feina
per resoldre’ls per la via que es té o si un simplement ho ha
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deixat anar i ara pretén que altres li resolguin el problema. Per
què dic això? Perquè hi ha alguns ajuntaments que ja porten
alguns anys treballant en els plans especials d’aquests entorns,
que segurament a poc tardar tendran aprovats i podran ja anar
donant totes aquelles llicències que s’adaptin a aquest pla
especial, i d’altres potser no ho han fet i tenen problemes per
poder desenvolupar urbanísticament aquests entorns. 

Però no només això, sinó que a més és remarcable un fet;
hem sentit parlar aquí no fa gaire la portaveu del Partit Popular
en referència a una esmena del Grup Socialista, que deia que
l’únic que es pretenia era saltar-se els tràmits i les aprovacions
fetes per la Comissió Balear de Medi Ambient i per tant saltar-
se normativa. Jo el que he de dir és que algú em contàs què es
pretén amb aquesta esmena dels conjunts històrics si no és
precisament saltar-se els procediments establerts per buscar una
forma de resoldre aqueixa qüestió. Jo crec que hauríem de
mesurar una mica més aquelles acusacions que es fan i entendre
que allò que és acceptable per a uns també ho hauria de ser per
als altres.

El mateix podríem dir de la proposta de legalitzar
edificacions, que també és una de les esmenes que es mantenen
i han estat defensades en aquests moments, o a dia d’avui, que
és legalitzar edificacions, que, per cert, per si algú no hi ha
pensat, estam parlant de legalitzar edificacions sense llicència,
per això són ilAlegals. Potser n’hi ha d’altres que en algun
moment varen ser edificades amb llicència que llavors es va
determinar que potser no era legal, però no estam parlant
d’aqueixes, estam parlant d’aqueixes, estam parlant de totes
aquelles que es van aixecar directament sense llicència i que es
volen regularitzar.

I referit als nuclis rurals..., referit als nuclis rurals,
coincidesc amb algunes apreciacions que s’han fet per part
d’altres portaveus, que és una qüestió que potser sí s’ha de
resoldre però que fer-ho d’una manera poc..., entenem que per
via d’aquesta esmena poc clara i poc seriosa, donaria peu potser
a complicar encara més la situació en lloc de buscar una solució
al que es pot entendre que és una situació problemàtica. Per tant
no entenem que sigui de rebut tampoc aqueixa esmena.

El mateix amb allò dels allotjaments en sòl rústic, on ja hem
manifestat la nostra oposició també en diferents moments a
aqueixa proposta.

En resum, votarem en contra de totes aqueixes esmenes pels
motius que he esmentat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Ara, tal com he comentat abans farem
una suspensió de cinc minuts perquè els grups parlamentaris que
han presentat transaccions les acostin a la Mesa; acostin-se, per
favor, els portaveus dels diferents grups. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, continuarem la sessió.

En primer lloc he d’aclarir que realment no hi ha
transaccions a les esmenes sinó que hi ha modificacions de les
esmenes presentades pels diferents grups parlamentaris. A
l’esmena 2573 del Grup Parlamentari Popular, segons els termes
en què l’ha defensada; a l’esmena 2565 del Grup Parlamentari
Socialista, en els termes en què l’ha defensada; i a l’esmena
2195 del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, Mixt.

Procedim a la votació de les diferents esmenes. Abans he de
dir que s’han retirat dues esmenes -per tant no les votarem-, que
són la 2188, del Grup Parlamentari Mixt, i la 2567, del Grup
Parlamentari Popular. Estam d’acord?

Sí, Sr. Boned?

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sra. Presidenta, només per una qüestió d’ordre, per fer
constar, perquè no figura així a l’exposició que hem fet abans,
que a l’esmena 2565 el text que es votarà serà el que en aquell
moment, a la meva intervenció, jo m’he referit, i que està..., ja
té la Mesa amb les diferències a les quals abans m’he referit. Per
tant som nosaltres mateixos, el Grup Socialista, que proposam
la substitució del text en principi presentat de l’esmena per
aquest nou que és en possessió de la Mesa i també dels diferents
grups parlamentaris, i que això, aquest text, sigui el que es voti.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Boned. Així constarà en acta, les diferents
modificacions que han presentat els grups i que la Mesa té.

EL SR. LLETRAT:

Deixi’m fer només una matisació, Sra. Presidenta. 

Una vegada que s’hagin votat totes les modificacions
d’aquestes esmenes que modifiquen vostès, si s’incorporen,
s’incorporaran al dictamen de la comissió; en el supòsit que no
quedin incorporades com a conseqüència de les votacions,
quedaran vives les esmenes que varen presentar en el seu
moment, perquè aquestes modificacions no tenen
transcendència reglamentària aquí dins.

EL SR. BONED I ROIG:

Correcte, acceptat.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Continuem.

Passam, doncs, a la votació. Les dues esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, farem votació separada.
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Esmena 2184. 

Vots a favor? 8 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

En virtut de l’aplicació de l’article 90.2, es ponderaran els
vots en funció del nombre de diputats que té cada grup
parlamentari en el plenari. 

Votem, doncs, l’esmena 2195/10.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 8.

Per tant queda aprovada en virtut de l’aplicació de l’article
90.2.

Passam ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista i Mixt. Esmena RGE núm. 2563/10. 

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 8.

Idò queda rebutjada en aplicació de l’article 90.2.

Votació de l’esmena RGE núm. 2565/10.

Vots a favor? 8. No, perdó. Vots a favor de l’esmena RGE
núm. 2565/10, del Grup Parlamentari Socialista. 

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 10. 

Per tant queda rebutjada.

Si no hi ha... Bé, passem a votar ara les esmenes del Grup
Parlamentari Popular. Votarem primer..., no, perdó, votam totes
les esmenes conjuntes, si no hi ha cap...

(Conversa de fons inaudible)

Passam primer a votar l’esmena modificada del Grup
Parlamentari Popular, 2573.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 8.

Per tant queda aprovada.

I ara votam la resta d’esmenes del Grup Parlamentari
Popular, que són la 2501, 2, 3, 4, 5 i 6, 2569, 70 i 74. La 67,
com he comentat abans, ha estat retirada.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 8.

En aplicació de l’article 90.2 queden aprovades.

EL SR. LLETRAT:

Són 28 a 28.

(Remor de veus)

No són 8, 8? Ah, d’acord; idò 7 no. Rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant són 7 vots a favor i 9 en contra. Queden rebutjades.
Gràcies, Sr. Melià.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sra. Presidenta, deman la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Llauger, digui.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Era per anunciar el nostre vot particular al que actualment
són els articles 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 octies, 3
novies i a la disposició addicional.

EL SR. LLETRAT:

El vot particular passa a votació per tal que, defensat, vostè
vol la supressió -se suposa-, votat i no incorporat al dictamen de
comissió, es pugui mantenir per a la seva defensa davant plenari
d’acord amb l’article 120. Per tant hi ha d’haver votació
d’aquests vots particulars. 

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sra. Presidenta, també hi ha uns nous articles que s’hauran
incorporat ara amb aquesta transacció de les esmenes
presentades per Unió Mallorquina, no sé quins números són,
ara, que també demanam si hi podem anunciar un vot particular.

EL SR. LLETRAT:

Són vot particular als articles incorporats com a
conseqüència de l’aprovació de les esmenes 2195 i 2573, si no
vaig errat... i 2184, que és la primera del Grup Mixt.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Correcte, sí.
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EL SR. LLETRAT:

El text de l’esmena, de la modificació del Sr. Melià, si volen
que els faci..., és el mateix text de la ponència només articulat,
és a dir que el tenen dins els documents parlamentaris, dins el
dossier parlamentari, amb excepció del que diu “modificació
dels articles 1, 2, 3 de la Llei 8/88, d’edificis fora d’ordenació”,
la primera; l’altra és la mateixa, i pel que afecta el Grup
Popular, és modificar l’apartat d) de la 2573 en el sentit que s’ha
especificat i s’ha dit clarament, i que quedarà transcrit al Diari
de Sessions.

No obstant això, Sra. Presidenta, si abans d’aquesta votació
del vot particular a què fa referència vol que traguem dues
fotocòpies d’aquests documents, abans del debat final, perquè
no quedi cap dubte als senyors diputats, ho podem fer. Si m’ho
dóna...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, em pareix correcte.

EL SR. LLETRAT:

No, no, però perquè quedi constància que han tengut..., de
la mateixa manera que també podrien tenir coneixement de la
modificació que ha fet el Sr. Boned de la seva esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Boned, digui.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, per expressar la presentació del vot
particular a l’article 3 ter, 3 quater, quinquies, octies, novies i a
la disposició addicional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot repetir, per favor?

EL SR. BONED I ROIG:

3 ter, quater, quinquies, octies, 8, 3.9 i disposició addicional.

Perdó?, no, no, el 9 i la disposició addicional.

No, no, 3 ter, 3 bis no ho he dit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar els vots particulars.

Vots a favor?

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sra. Presidenta, els dos conjunts no coincideixen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar els vots particulars que ha presentat el Sr.
Llauger.

Votam primer el 3 bis.

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 6.

Per tant, queda rebutjat.

Passam a votar la resta de vots particulars.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 8.

Per tant, en aplicació de l’article 90.2 queden rebutjats.

Ara passarem a la votació de l’articulat del projecte de llei.
En primer lloc votarem de forma conjunta, si cap grup no
demana votació separada, el títol del projecte i el 3 ter.

Vots a favor? ... títol i 3 ter.

Senyors diputats, demanaria un poc d’atenció perquè el tema
és complicat. Títol del projecte i 3 ter.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 8.

Per tant, queden aprovats.

Votació de l’article 1.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 7.

Per tant, queda aprovat.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
dels articles 2, 3, 3 sexies, 3 septies, 3 decies, de la disposició
derogatòria i de la disposició final.

Vots a favor? Unanimitat.

Si cap grup no demana votació separada, farem votació
conjunta dels articles 3 quater, 3 quinquies, 3 octies, 3 novies,
article 3 bis i de la disposició addicional.

Vots a favor? 7, 8, perdó.
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Vots en contra? 8.

En aplicació de l’article 90.2 queden aprovats.

I ara votació del preàmbul.

Vots a favor? 8.

Vots en contra?

Abstencions? 8.

Queda aprovat.

Perquè consti a l’acta, l’aprovació de les esmenes RGE núm.
2184, 2195 i 2573 queden incorporades en el preàmbul.

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei de
mesures urgents relatives a determinades infraestructures i
equipaments d’interès general.

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 a la data d’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 defensats i
votats en comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin
defensar-se en ple.

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