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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sra. Presidenta, Fernando Rubio substitueix Maria José
Bauzá.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Margalida Serra substitueix Jaime Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
1244/12, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística
sostenible (procedent del Decret llei 2/2012).

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 1244/12, de
mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible,
procedent del Decret llei 2/2012.

En primer lloc passarem al debat de les esmenes que es
mantenen al projecte de llei. Esmenes RGE núm. 2324, 2326,
2327, 2328, 2329, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338,
2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2345, 2346, 2347 i 2348/12 del
Grup Parlamentari Socialista.

Per defensar aquestes esmenes intervé el Sr. Carbonero, per
un temps vint minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. D’entrada i abans de
començar pel contingut dels articles, voldria fer una primera
valoració del que ha suposat aquest tràmit de transformar un
decret llei en llei. No ha estat una simple transformació en el
sentit literal de la paraula, sinó que ha estat una transformació
profunda. El Partit Popular ha presentat una trentena d’esmenes
que han suposat una modificació a fons de determinats articles
i a més, un afegit d’un seguit de disposicions addicionals i
d’articles que fan que la llei s’assembli al decret llei, però que
no sigui el mateix. Estic parlant de dues disposicions legals
diferents.

Jo crec que o no ens hem entès o aquí hi ha algun tipus de
mancança i ja em pos en la situació que la mancança tal vegada
ve per part nostra. Però jo record que quan vàrem fer el debat en
el plenari, i record el que va dir ahir el president de la comunitat
autònoma en el plenari i record les paraules del conseller una
vegada i una altra, en el sentit que..., el conseller deia que ell
volia festejar, consensuar, i el president ahir va parlar de
consens i va parlar que per a les mesures d’impuls al
creixement, i una d’elles era aquesta, que volia consens, però
nosaltres hem vist com les nostres esmenes una rere l’altra han
estat rebutjades i que no hi ha hagut cap àmbit, ni cap

possibilitat de consensuar ni un dels articles del decret llei o si
volen de la llei que avui hem de dictaminar.

Per tant, des del meu punt de vista i ja dic que tal vegada és
una mancança nostra, tal vegada hauríem de fer més coses, però
sí que hi ha un cert nivell de desencís, de situació incòmoda
perquè aquesta llei la veritat és que conté una sèrie de qüestions
que són importants, que seran molt importants per al
desenvolupament urbanístic d’aquestes illes i que creim que
hauria estat millor per a tots, per a tots els que hi som ara, per
als que vendran després, etc., que hagués estat una llei que
tengués un ample suport de la cambra i no només, encara que
sigui molt ample, amb el suport del Partit Popular. Però la
veritat és que així s’ha volgut i així s’ha fet.

El nostre grup parlamentari va presentar en aquest projecte
de llei un seguit d’esmenes i després -ja dic- que no han estat
recollides i el text que tenim és un text que incorpora les
esmenes que va presentar el Partit Popular. Llavors jo faré una
referència no tan sols a les nostres esmenes, sinó també al text
que tenim perquè, en definitiva, és el text que s’ha de
dictaminar.

A l’article 1, en el concepte de sòl urbà, hi ha hagut canvis
en relació amb el text anterior, sobretot perquè allò que és el
concepte de sòl urbà, el que està previst aquí, s’hi ha de sumar
el contingut de l’addicional primera i també, en part, el
contingut de la transitòria primera. Per tant, aquí el text queda,
des del meu punt de vista, molt poc ben articulat, perquè no és
que nosaltres estiguem d’acord amb allò que diu l’article, sinó
que en definitiva hauria estat millor que l’article hagués
contemplat a més a més dels sòls que estan prevists que siguin
urbans, aquells que després s’han d’afegir a través de
l’addicional primera i de la transitòria primera. Per tant, quan es
parla de concepte de sòl urbà, no costava res afegir-ho tot i que
tant els sòls que avui tenen una consideració de sòl urbanitzat,
d’acord amb la definició de la Llei del sòl estatal, com els sòls
que estan consolidats per a l’edificació i, per tant, tenen la
condició d’urbans a través de l’addicional primera, s’haurien
pogut incorporar en un sol concepte que hauria clarificat molt
el contingut.

A l’article 2, els serveis urbanístics bàsics, nosaltres ja els
vàrem comentar en ponència que hi havia una certa rebaixa, una
rebaixa important en relació amb els serveis urbanístics bàsics
que avui per avui són exigibles i que estan prevists en el
reglament de planejament, és a dir, l’article 53 del Reglament
del planejament de 1978. Des de 1978 fins ara, els serveis
urbanístics bàsics són: pavimentació de carrers, aparcament,
voravies, xarxa de vianants i espais lliures, xarxes de distribució
d’aigua potable, de reg i (...) contra incendis, xarxa de
clavegueram per a evacuació d’aigües pluvials i residuals, xarxa
de distribució d’energia elèctrica, xarxa d’enllumenat públic,
jardineria en espais públics, ... Vostès creuen que avui en dia és
possible delimitar sòls urbans perquè atenen els serveis bàsics,
sense que comptin amb enllumenat públic, per exemple? És
raonable això? I és raonable mantenir-ho?, perquè, en definitiva,
errors en poden cometre i ja en vàrem anunciar, alguns en el
debat del plenari de la validació del decret llei, s’han intentat
corregir, jo crec que malament, però s’han intentat corregir
alguns dels que vàrem anunciar. Però errors com aquest, si són
errors, el més greu és que es mantenguin. És a dir, que es
puguin delimitar sòls urbans sense tenir enllumenat públic. És
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realment una rebaixa considerable i a més molt poc explicativa
de la situació que avui tenen vigent.

A l’article 3, assentaments en medi rural, també hi vàrem
presentar esmenes. Aquí hi ha tot una sèrie de punts, 1, 2 i 3,
també hi ha incorporacions en el text del decret llei que no
només són unes certes modificacions, sinó que són
incorporacions de bell nou, de punts concrets. D’entrada s’ha de
dir que a la llei hi ha una indefinició generalitzada a molts
d’articles, parla que perquè sigui d’aplicació aquest article, els
terrenys han de ser d’escassa entitat o dimensió. Aquí ens ho
trobam, ens ho trobarem en el sòl urbanitzable, ens ho trobarem
a altres llocs. Què vol dir “escassa entitat o dimensió”? No és un
terme precís, no és un terme jurídic, és un terme que és
absolutament interpretable. Per tant, en aquest cas per als
assentaments en medi rural, ha de ser per la seva escassa entitat
o dimensió, però no sabem si això es refereix a 2 hectàrees, a 3,
a 4, a 5, a 8. No sabem quina és la dimensió en què pensa el
redactor de la llei, o en què pensa qui li donarà suport.

Per altra banda, és sobtant que si l’article 12.2 de la Llei del
sòl diu que podran tenir unes característiques excepcionals els
nuclis tradicionals, legalment assentats en el medi rural, aquí
amb caràcter general es permeti la legalització de tota una sèrie
de parcelAlacions, urbanitzacions, etc., en sòl rústic i que una de
les seves característiques principals és que han estat ilAlegals.
Per tant, hi ha una discrepància clara amb la Llei del sòl estatal
que també m’agradaria que es justificàs.

De bell nou que no s’hauran de preveure obligatòriament les
reserves legals per a equipaments i espais lliures públics. Ja no
era obligatòria l’execució de xarxes d’infraestructures, és a dir,
algunes d’elles, no diu ni quines ni quantes, però algunes d’elles
tal vegada no hi siguin, però és que no hi ha cessions, i, a més
que no hi ha cessions, es determina l’obligatòria constitució
d’una comunitat de propietaris. Per tant, aquí feim una
desregulació que ens du a la Llei del sòl del 56. És a dir, a la
Llei del sòl del 56, sistema d’execució, cessió de vials. És a dir,
era obligatòria la cessió de vials quan s’urbanitzava. I aquí no
és obligatori, tenen un caràcter d’element comú les
infraestructures i equipaments que s’hi incloguin, sense
perjudici de l’ús públic general de la viabilitat, però de l’ús
públic, no de la seva titularitat. 

I per tant, lògicament aquí tenim un concepte que no només
és legalitzar les parcelAlacions a les urbanitzacions ilAlegals, sinó
a més donar-los un caràcter privat que és una autèntica novetat,
que no existia en el decret llei i que no existeix a cap de les
regulacions autonòmiques que tracten temes urbanístics. És una
excepció que du a una situació de desconcert perquè, en
definitiva, si els vials no són públics, convendria que qualcú
explicàs què passarà amb el concepte de solar, que és l’article
6, quan diu que els solars han de fer front a vials públics. Per
tant, si els vials no són públics, resulta que dins aquestes
parcelAlacions no hi pot haver solars. En conseqüència aquest
error, que jo vull creure que és un error, durà una altra vegada
a redissenyar, a tornar estudiar el contingut de la llei.

L’article 4, el sòl urbanitzable, tornam a veure que el sòl
urbanitzable directament ordenat és aquell que per la seva
reduïda dimensió -i torn demanar què s’entén per reduïda
dimensió-, i aquí vull denunciar una rebaixa que em sembla
impresentable. En el decret llei es deia que dues terceres parts
del sòl urbanitzable ordenat havia de ser de sòl no lucratiu
destinat a sessions de tot tipus, inclòs el 15% d’aprofitament. I
aquí ara, amb la introducció de les esmenes del Partit Popular,
hem passat de dues terceres parts a la meitat. Aquest regal als
promotors d’aquest sòl urbanitzable, a què respon?, es varen
equivocar abans, s’han equivocat ara o suposa un caramel
perquè hi ha hagut algun tipus de protesta? Mirin, jo n’he fet de
plans parcials i he fet plans parcials de Palma i d’altres indrets.
Mai no he redactat un pla parcial on el sòl lucratiu fos major de
la meitat, mai. Sempre el sòl no lucratiu era major de la meitat
del sector de l’àmbit i, a més, s’ha d’afegir el sòl per poder
assumir el 15% d’aprofitament mitjà. Per tant, realment és un
regal, en el tema de les dues terceres parts, jo no estic d’acord
en el tema general de sòl urbanitzable directament ordenat i el
no ordenat, jo crec que el sòl urbanitzable és sòl urbanitzable i
punt, però bé, com a mínim les dues terceres parts me pareixia
que era adequat a la realitat, si s’apliquen els estàndards del
reglament de planejament a l’hora de fer les cessions, de l’annex
en el reglament de planejament. Per tant, aquí hi ha una rebaixa
que és absolutament incomprensible.

A l’article 5, actuacions de transformació urbanístic, també
hi ha una qüestió que jo no m’explic, segurament hi haurà
explicació. “Són actuacions de renovació, o de reforma integral
de la urbanització que implica la reordenació general d’un àmbit
de sòl urbà, modificació substancial de la (...) persistent que
canviï l’ús predominant i incrementi en més d’un 50%
l’edificabilitat mitjana ponderada”. “I són actuacions de
transformació la resta i no tenen en cap cas tal consideració les
actuacions en el àmbit de les quals no existeixi increment
d’edificabilitat mitjana ponderada”. És a dir que passam de “o
més el 50%” o res. I què passa en aquells que incrementin un
25%? Aquestes no són actuacions de transformació urbanística?
I per què es dóna aquest benefici del 50%? En què pensam?,
pensam en actius immobiliaris tòxics? En què pensam?
Realment és una qüestió que és (...).

En aquest article, el punt estrella és el punt 4 que
evidentment és rebutjable des del nostre punt de vista, que
“aquestes actuacions de transformació no computen com a
creixement en els efectes que preveu l’article 33 de la Llei
6/99", és a dir, la Llei de Directrius d’Ordenació Territorial, no
computen. És a dir, ja no computaven els assentaments en medi
rural, a efectes de zones verdes exigibles a tot el creixement
urbanístic -article 3-, i ara totes les que tenguin transformació no
computen.

Concepte de solar. Ja ho he dit, el reglament de planejament
és molt més clar, és molt específic i contempla tot una sèrie de
serveis que aquí s’obliden. Però a més hi torna haver
indeterminacions, quan diu el punt 2 “en el cas d’assentaments
de medi rural, la condició de solar, requerirà el compliment del
previst en el punt anterior, si bé no serà necessari comptar amb
la totalitat dels serveis”. Si no és la totalitat, quants de serveis?
No queda determinat.
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A l’article 9, hi ha una nova indeterminació, des del meu
punt de vista. Diu al final paràgraf 1 i al final del paràgraf 2:
“els serveis urbanístics que impliquin un cost per a
l’ajuntament, molt inferior a la resta de terrenys”. El cost mai no
és per a l’ajuntament, el cost és per als promotors privats, Llei
del sòl, articles 8 i 9. El punt 2 el mateix, que impliquin un cost
per a l’ajuntament molt superior a la resta de les parcelAles. El
cost de la urbanització és per al promotor, per a qui promogui,
no per a l’ajuntament. Encara que lògicament hi pot haver
actuacions que promogui l’ajuntament.

Article 10, reserva d’habitatges protegits. Té una sèrie
d’excepcions, exoneracions per part de l’ajuntament i diu que en
general en aquests sòls urbanitzables no s’ha de deixar aquesta
reserva, perquè el punt 2.b) diu que “més del 50% de superfície
de l’àmbit d’actuació s’ha de destinar a dotacions”. I ja dic jo
que, en general, a tots els sectors si s’apliquen els estàndards del
reglament de planejament, més del 50% s’han de destinar a
dotacions i per tant, aquí no s’hauria de deixar la reserva.
Després una opinió en relació que la compensació de l’obligació
de la reserva, mitjançant una prestació substitutòria perquè això
no és una cessió, aquesta reserva és una qualificació urbanística
i, per tant, no s’entén com es pot compensar una (...) amb una
prestació substitutòria. Però bé, és una qüestió menor, però des
del meu punt de vista és una nova indeterminació. 

L’article 11 també és un article estrella, en el sentit que
deixa les previsions, l’adaptació en el contingut d’aquesta llei i
les determinacions que es puguin fer per complir aquesta llei a
les modificacions i adaptacions del planejament urbanístic.
Exclusivament quan es faci la revisió s’hauran de regular
determinats supòsits.

Per tant això ens du que a la majoria d’ajuntaments, que no
estan en supòsit de revisió, en aquests moments estan en una
situació de creixement negatiu i per tant no estam en supòsit de
revisió, doncs mai no s’hauran d’adaptar a determinades
qüestions perquè ho faran, entre altres, els límits de creixement
prevists a les directrius d’ordenació territorial. L’article 33 que
no es deroga, que queda vigent, però només serà d’aplicació a
través de la revisió i per tant amb les modificacions no hi haurà
el perquè tenir-lo en compte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, perdoni, però hauria d’anar acabant.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Vaig acabant, Sra. Presidenta. M’agradaria que entengués
que és un text bastant ampli. Ja sé que havíem quedat en vint
minuts. Acabaré, acabaré immediatament.

Bé, voldria dir, per acabar, que en definitiva tant els articles
que s’han modificat, que són molts, la majoria ha sofert
modificacions, com els articles nous a través d’addicionals... -hi
ha res de nou?; disculpin- com articles nous, creim que suposen
noves desregulacions, noves rebaixes en relació amb el que era
el cos urbanístic, especialment greus a Menorca i a Eivissa. A
Menorca i a Eivissa es fa una regulació absolutament a la carta,
sense cap tipus de justificació i que tendrà unes conseqüències
que podrien ser molt negatives.

Per tant nosaltres en general estam en contra, ja podem estar
en contra del decret llei, però la llei jo crec que ha empitjorat
molt el text del decret amb la incorporació de tota una sèrie de
qüestions fins i tot arribant a l’absurd de la central de compres,
etc., etc., és a dir, coses que no tenen res a veure amb
l’urbanisme i molt manco amb la sostenibilitat.

Per tant la nostra posició, la posició del nostre grup
parlamentari, és contrària al contingut global de la llei. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmenes (...) núm. 2352, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 i 91/2012 del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. 

Per defensar aquestes esmenes esdevé el Sr. Alorda, per un
temps de vint minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Mirarem d’ajustar-nos a aquest
temps. Jo de totes maneres que també, per anar explicant el vot,
serà més senzill anar pronunciant-nos sobre tots els punts a
mesura que anem veient el text, i em sumaré a la prèvia respecte
al fet que han girat damunt davall aquest projecte, i si hi havia
un problema de participació, i d’escoltar, i de centrar-se davant
el decret llei, bé, esmenes dins el procés, encara resulta, dins
una matèria especialment complexa com és l’urbanisme, on
cada retxa pot suposar molts d’euros, cada percentatge de posar
2 hectàrees a posar-ne 21 són moltes coses, posar un 2% o posar
un 20% és molt important. Qualcú potser es pensa que
s’equivoquen en això, jo crec que no, que tothom mira molt bé
el que posa perquè són massa milions com per evitar-se aquest
tipus de relliscades. De totes maneres aquí som i ho intentarem.

Als primers articles certament s’entremesclen una sèrie
d’elements que crec que si no s’expliquen no es trobarà el
descodificador del nostre vot. Per un vent comprenem que hi
pugui haver una vocació d’adaptar-se a la llei estatal;
efectivament, quan es fa el decret llei de l’any 2007 i després la
Llei 4/2008 estava en plena gènesi la nova normativa
urbanística estatal; la Llei 4/2008 surt pràcticament..., és
coetània, i ara hi hauria d’alguna manera la temptació
d’equiparar-s’hi. De totes maneres nosaltres tampoc no creim
que la manera en què ho fa aquesta llei ho millori, per tant no hi
hem entrat, i més perquè encara creim que la fórmula del sòl no
consolidat era molt adequada, és possible, evidentment, perquè
és un criteri que és de normativa estrictament urbanística i que
per tant el podríem mantenir amb independència de la llei
estatal. Veim que amb aquesta llei en surt; abans en sortir dient
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que no hi hauria falsos urbans, que tots els urbans eren
consolidats, tots, perquè els que no eren consolidats eren
urbanitzables, però ara ho han girat també una altra vegada
damunt davall i no hi ha els no consolidats, quedarem amb els
falsos urbans, però amb un mecanisme que només parla
d’urbans i d’urbanitzables. Per tant jo crec que aquí hi ha un
element que balla i que ho anirem veient durant la tramitació
que vendrà amb posterioritat a les adaptacions als planejaments.

L’altre element que evidentment distorsiona tota la valoració
dels articles primers és la vocació -jo crec que un dels leitmotiv
de la llei- de la legalització dels nuclis ilAlegals, en la qual no
participam, i tampoc no entrarem en la manera com des del
Grup Socialista s’ha intentat millorar entrant en aquest debat.
Creim que no està ben plantejat com es fa a la llei ni com
s’intenta resoldre a partir de les esmenes i per tant no hi
donarem suport. I com que en part -permetin-me la paraula-
contamina la definició de sòl urbà, la definició de les
transformacions urbanístiques perquè lliga en tot moment com
és que s’adaptaran després aquests sòls ilAlegals al planejament
general, com faran l’excepció a la prohibició de nous nuclis de
població aïllats que feien les DOT, etc., doncs, ja dic, no és fàcil
combinar tots aquests elements si no ets tu el que tens
l’ordinador per escriure’ls.

Dit això, començ. Bé, les dues primeres són sobre la (...). La
veritat és que el dia que surt publicat que la urgència és
urbanitzar Cala Blanca, que mantengui la paraula “sostenible”
el decret llei en el qual se sustenta la necessitat d’urbanitzar una
cala verge de Mallorca, Biniorella, en la qual tots ens havíem
manifestat perquè quedàs preservada, ja el sarcasme de dir que
es protegeix perquè es construeix damunt l’ANEI ja m’ha
semblat..., bé, elevat a una categoria que jo no havia vist en la
vida, goebbeliana. La segona és la urgència; jo crec que a Cala
Blanca queden garantides les dues: ni és urgent ni sostenible,
però no m’hi estendré, evidentment.

De l’article primer, doncs ja ho he comentat, hi ha tot aquest
element del medi rural que nosaltres no hi participam. També hi
ha l’element que establia la llei estatal respecte al fet que també
s’han de tenir dins el teixit urbà les dotacions, no només els
serveis bàsics, que és un element que balla dins les definicions
de sòl urbanitzat, que és la terminologia de l’Estat, i per tant a
nosaltres no ens satisfà la fórmula tal i com ha quedat aclarida
en aquesta llei. Per tant mantenim..., bàsicament són esmenes,
com vostès saben, de supressió.

A la qual sí ens podem sumar amb una extensió és aquesta
que apuntava el Sr. Carbonero, en tot cas ja després en faré la
llista per a votació, que és ampliar els mínims que han de tenir
els sòls urbans per ser atesos, sobretot quan els donam ja
aquesta categoria que a partir d’aquí els confronta per damunt
del planejament, fins i tot per damunt dels ANEI, pel que
intenta l’Ajuntament d’Andratx, ja dic, que ha tengut, no diré...,
la pusilAlanimitat, per dir-ho amb un terme que no pugui
molestar ningú, de no dir-ho clarament, i jo dic que les normes
subsidiàries d’Andratx no poden anar contra una llei que
delimita una ANEI perquè interpreten una norma. Però ja veig
que era la intenció del Partit Popular que, com que no ho diu,
doncs jo defensaré que no ho ha fet, encara ara defensaré que
aquesta llei no ho fa. Però anam avançant cap a un intent que
així sigui.

Realment l’article 3 és un dels claus. No són aquests
assentaments als quals se’ls diu en el medi rural. Hi ha moments
en què s’utilitza la situació rural com una classificació; en canvi
hi ha moment en què s’intenta dir que estar en situació rural no
té res a veure amb classificació. Jo crec que això crearà més de
dos maldecaps a l’hora d’actuar aquesta llei, però allà quedaran,
no serà la nostra responsabilitat. I, com dic, també aquestes
esmenes del Grup Socialista que intenten intervenir en la
legalització tampoc no tendran el nostres vistiplau.

Tenim el dubte del sòl urbanitzable. Realment, com deia el
Sr. Carbonero, haver passat dels dos terços a la meitat ens fa
anunciar un vot particular a aquest article 4, a l’article 4, però ja
veurem si el mantenim o no, perquè creim que com a mínim la
veritat és que defensar l’article 4, que tampoc no és que aporti
gran cosa, no ens agrada que es digui que serà sòl urbanitzable
el que es classifiqui a partir d’ara adaptant-se al pla territorial,
com si tot el que hi havia anterior no fos urbanitzable, i no hi ha
cap transitòria que expliqui això, però la veritat és que la
regulació que presenta l’esmena del PP encara és pitjor que la
que venia del decret llei i per tant el volem anunciar per si
després, reconsiderant-ho, tenim o no el gest o... Sé que hi haurà
un punt, ha apuntat dins el debat, en què se’ns indicarà doncs
que l’anunciarem. En tot cas nosaltres mantenim, com vostès
saben, l’esmena, que és de supressió.

Les actuacions de transformació de sòl urbà també tornen a
tenir aquest altre element, fins i tot aquí hi ha aquesta
contradicció: l’esmena del PP diu que la transformació del sòl
urbà pot consistir a implantar els serveis bàsics, quan la
definició de sòl urbà ens ha dit que ja hi havia els serveis bàsics;
després ens trobarem, com deia el Sr. Carbonero, la disposició
addicional primera i la disposició transitòria primera, però dins
l’articulat ens trobam una cosa que nosaltres trobam que també
grinyola, allà està. També aquesta (...) entre la resta
d’actuacions són de dotació. Nosaltres interpretam, Sr.
Carbonero, que el que es vol dir és que el que hi ha entre 0 i 50
està la resta, però ja veig que hi haurà problemes
d’interpretació, perquè si jo entenc que la resta d’actuacions està
dins les dotacions, i vostè interpreta que de 0 a 50 no està a
dotacions, no està dins la paraula “resta”, estam arreglats
perquè, si hi està, han estirat molt, perquè hi haurà
equidistribució amb un 1, cosa que sorprendria, i, si no hi està,
no hi ha ni equidistribució amb el 40, cosa que no sorprendria
tant venint de qui ve, però en tot cas repugnaria un poc a una
certa racionalitat urbanística; dic repugnar en un sentit
evidentment intelAlectual de determinades posicions polítiques.

Però a mi no em queda clar, i quan es diu que són actuacions
la resta d’actuacions previstes en sòl urbà, i no tenint les que no,
les que tenguin 0, les que exclou són les que tenen 0, quan, ja
dic, les que tenen 1 estan incloses dins la resta, no és la definició
de dotacions que fa la Llei del sòl estatal, tampoc no ho és, no
coincideixen. Bé, això torna a quedar per als dubtes d’aquesta
seguretat jurídica, que per ventura tots els actors urbanístics del
país ho entenen llevat del Sr. Carbonero i jo, o el Sr. Carbonero
segur que va bé i en tot cas som jo l’únic que no ho entén, però
els que hem consultat també tenien dubtes raonables sobre
aquesta definició.
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En el tema del sòl urbà també ja s’ha apuntat algun dels
dubtes respecte del que pugui representar. Aquest de l’article 3
jo francament no el volia comentar, ho dic amb tota sinceritat,
però com que (...) jo crec que és una reflexió que s’haurà de
tenir molt en compte respecte de com casa l’article 6 amb
l’article 3 i el fet que no hi hagi un vial públic, que nosaltres
entenem que no és d’ús públic sinó de titularitat pública, una
altra cosa que haurem d’anar a interpretar i a cercar
interpretacions dins les actuacions, però nosaltres sempre
havíem entès que vial públic vol dir titularitat, i ja cercarem
jurisprudència que serà sempre prèvia, evidentment, a aquesta
normativa amb la qual pareix que el Partit Popular renuncia que
els carrers siguin de titularitat pública i consent que hi hagi
urbanitzacions privades, se suposa que urbanitzacions privades
d’ús públic comú dels titulars. Conec llogarets mallorquins que
estaran contents, fins i tot que tenen tancat a baix a la carretera
d’accés perquè la varen pagar els titulars, i per tant no volen que
l’accés rodat arribi dins el carrer ni volen admetre mai que el
carrer sigui públic; no hi ha cessió, i per ventura per aquí
s’intentarà que no hi hagi cessió pública dels carrers.

A l’article 7 també pensam que com a lògica general s’hi ha
d’estar en contra. Dels articles 8 i 9 la veritat és que no estam
satisfets de com queda l’adaptació a la Llei del sòl estatal però,
bé, era una manera, i trobam que sí que ha millorat una qüestió,
que ha estat llevar aquest 10% de l’article 9 tot i que queden
prou interrogants per mantenir les nostres esmenes de supressió.

La reserva d’habitatges protegits també creim que l’únic que
s’ha intentat és cercar excepcions, excepcions i excepcions, fins
i tot establint com a qüestions d’articulat elements d’exclusió
que haurien de ser propis, entenem nosaltres, de transitòria, i
que van més enllà, per paga, del que diu la llei de l’Estat. La llei
de l’estat diu, o jo interpret que diu, que quan s’exclou un
determinat sòl de les cessions del 30% el conjunt del municipi
les ha de mantenir, mentre que aquí la idea és que quan s’exclou
d’un urbanitzables, que per les seves particularitats no tendrà
dedicació del 30% a cap habitatge protegit, doncs tampoc no el
tendrà el municipi. Clar, és una diferència notable respecte
d’aquesta prevenció que teníem cap a cada vegada tenir més
patrimoni públic de sòl que permeti actuacions públiques
potents de creació de sòl i de dret a l’habitatge.

Bé, ja entram..., sortim d’aquí i anam a uns aspectes jo crec
que més senzills, com a mínim per delimitar el parer de dos
blocs, en aquest cas crec que es va mostrar en ponència. El
primer és sobre aquesta tramitació de l’ordenació territorial de
l’article 11. Jo pens que l’instrument d’ordenació territorial que
no estigui adaptat només tengui com a efecte legitimar la
subrogació crec que està molt mal expressat, pot posar en
qüestió l’adaptació plena, l’aplicació plena dels instruments
territorials quan així tenguin aquesta vocació, i tornam estar
sempre lligats a la indeterminació que només són d’aplicació
quan tenen interessos públics de caràcter supramunicipal, que
és un interpretació subjecta a valoracions, amb la qual cosa
podem tenir un pla territorial o un pla director sectorial de
qualsevol àmbit, que estiguem discutint quines normes no són
d’aplicació o ho són fins que no vengui el pla general o el pla
municipal a adaptar-s’hi. Com que a més la intenció d’aquesta
llei és que no s’adapti mai perquè no interessa la planificació
municipal, no interessa que hi hagi posades al dia, doncs la
veritat és que no sabem exactament on ens anam instalAlant.

En patrimoni històric jo crec que ja va quedar clar quina és
la nostra posició tots els anys després de l’aprovació. De tot
d’una per ventura era correcte, a aquestes alçades resulta trist.
Amb l’activitat comercial el mateix, la idea d’intentar tenir un
argument urbanístic per evitar els excessos de la directiva de
serveis era una qüestió que teníem consensuada amb el Partit
Popular abans de la deriva neoliberal del Partit Popular, que
renega d’aquells acords, de la Llei d’activitat comercial els
darrers temps, la Llei de comerç que vàrem aprovar per
unanimitat, i després les derives; ara ja no, ara estam realment...,
jo crec que els molesta la Directiva de serveis perquè el que
volien era directament Bolkestein, el que (...) entre la proposta
del Sr. Bolkestein i la Directiva de serveis hi ha un parell de
bots, un d’ells, que la normativa urbanística podia modificar i
modular la Directiva de serveis.

L’altra són les delimitacions. Aquí hi va haver una qüestió,
i nosaltres estàvem d’acord, com ja feia el projecte de llei del
sòl, en el fet de poder modificar, i està en el 14 bis, les
modalitats. És absurd que per passar de cooperació a
compensació s’hagi de modificar el pla general, però en canvi
la delimitació doncs és la fitxa, són les cessions, estam parlant
de coses de molt de valor, i fins i tot els equipaments. Nosaltres
aquesta màniga ampla que estan utilitzant ara els ajuntaments,
que ho comprenem, en part, que és posar equipament de tot
ordre, està treballant que no arribam a saber on hi ha l’escola,
mai, ni on hi ha realment l’equipament; quan llavors li deixarem
llevar l’escola per posar l’administratiu o per posar-hi la policia,
ens trobarem que l’ajuntament es quedarà sense escola. Ens ha
passat cada dia, quan anam a fer l’escola hem de fer un interès
general a les foranes perquè l’ajuntament va canviar
l’equipament que tenia per a docent i l’ha posat administratiu o
l’ha posat una altra cosa. Això els darrers anys, que justament
han estat de bum demogràfic, certament ha estat un desgavell.
Teníem planejaments per a milers i milers i milers d’habitants,
tenim una norma d fa anys que diu la dotació escolar que han de
tenir, i no hem pogut arribar. Després vénen les queixes i
l’esquinçada de vestits.

Disciplina urbanística jo crec que ha estat l’article en què hi
ha hagut més aproximacions. Com que no hi ha estat en tot per
ventura encara no hi haurà el vot favorable del nostre grup.
Celebram que les dues esmenes que se’ns han aprovat siguin en
aquest article, bàsicament també perquè era una incongruència
que qui incoa un expedient sancionador sigui el que l’hagi de
resoldre, és que això és jo diria que inconstitucional, jo diria que
va contra la normativa europea sancionadora, i crec que com a
mínim ara ho hem arreglat, i altres qüestions, però encara en
queden d’altres que no hi estam d’acord. Sí que hi estam amb
totes les bonificacions que es donen a l’enderrocament
voluntari, i per tant aquí hi ha una aproximació, com ja hi és,
crec que està... una certa translació del que hi havia ja al
Projecte de llei del sòl que no es va arribar -com saben- a
aprovar.
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Bé, aquí ja comença a haver-hi propostes que són
incorporacions del Partit Popular, em sembla, que a la majoria
anunciarem també vot particular, aquí ve l’esmena 2393, per
exemple, a la qual anunciï ja en aquest moment vot particular.

Al sòl rústic, bé, ja ho sabem, anam cap a la supressió,
perquè bàsicament allò que es pretén és regularitzar i fer
possible que hi hagi més interessos generals al sòl rústic.
Mantenim que normalment com que una altra vegada... una
certa pusilAlanimitat que agraïm del Partit Popular manté el
desenvolupament rural com a un concepte europeu que té a
veure amb l’activitat agrària i a les foranes de Finlàndia, per
ventura, que hi hagi un hostal o que hi hagi alguna activitat no
agrària, on no hi ha nuclis de població, ens hi mantendrem.
Pretendre, que on hi ha grans extensions de terra sense nuclis,
traslladar-ho a Mallorca com a desenvolupament rural ens
semblarà pelegrí. No descartam que algú ho intenti, però
nosaltres entendrem desenvolupament rural per allò que
correspon a les Illes Balears, desenvolupament rural. Així i tot,
creim que no caldria.  Sí que mantenim que, en comptes de ser
un impost de construccions bis, a posta posàvem que era una
norma tributària perquè han creat un impost de construccions de
més quantia al sòl rústic pels interessos generals, creim que ha
de continuar essent la idea de la plusvàlua, el que hem de
socialitzar és la plusvàlua i anam al 15% en aquests usos
condicionats, a tots els usos condicionants, també el residencial.

A la resta, tots són supressions i després hi ha dues esmenes
dins aquest sòl rústic, amb les quals pretenem que les energies
renovables, a les quals hauríem de donar una empenta entre tots,
no es trobin amb tants d’entrebancs com ara es troben de
caràcter urbanístic, per tant, que com a mínim no hagin de pagar
aquest impost que sí és de..., crec que molt raonable per a totes
les activitats condicionades que no són correctes, no són pròpies
del sòl rústic, com a mínim avant la lettre, no ho són -entenem
nosaltres-per a energies renovables, que sí que s’hi han de
colAlocar i que no han de tenir un impost afegit, un impost o
unes cessions de valor afegides que creim que no tenen el
perquè aportar-les la societat perquè ja els aporten amb la
mateixa aposta per la sostenibilitat.

Bé, tornam a la disposició addicional primera, com que no
ens agrada tal i com l’han escrita i malgrat que era molt radical
la disposició addicional primera que tenien vostès, de fet la
trobàvem impròpia d’un grup popular, francament, ens
sorprenia, la trobàvem gairebé de caràcter revolucionari, però
com que l’abandonarien..., però vist que la substitueixen
precisament per una de les més heavy -si se’m permet, ara
que...crec que tota aquesta mena de... una certa vulgarització del
to parlamentari, doncs està de moda, doncs em permetran que
la valori així- i crec que val la pena establir un vot particular a
la disposició addicional primera i intentar fer un darrer esforç
perquè no s’incorpori aquesta bomba que ens ha plantat el Grup
Parlamentari Popular dins les esmenes.

Bé, la disposició addicional segona és una millora tècnica,
ja n’apuntarem el vot. Els temes dels impactes ambientals de la
disposició addicional tercera, mantenim la supressió,
evidentment donarem suport a totes les esmenes del PSOE que
són de supressió i que comparteixen les nostres, pràcticament a
partir d’aquí cap endavant, com ho eren les aigües privades de
la cinquena, encara ara -encara ara- reivindicam les aigües
privades. La llei d’aigües és del 85, del 85!...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, perdoni, hauria d’anar acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sra. Presidenta, vaig arribant... 

La disposició addicional sisena torna ser l’ús privatiu
d’aigües també, obsessionats amb l’aigua privada, pensam que
no és el model. 

I aquí sí que hi ha una esmena important que donaria sentit
a la (...) d’ordenació que feia el Partit Popular. El Partit Popular
fa una cosa amb la qual nosaltres podríem estar d’acord i és,
quan hi ha un ús legalment implantat, quan canvia i aquest ús
passa prohibit, no pot quedar prohibida l’activitat, o no
necessàriament, si no ho diu explícitament el planejament. Crec
que això més o menys ja funciona així, és a dir, tot el que està
implementat legalment, doncs no canvia pel canvi de normativa.
Això passa amb..., però com que és un ús i per tant és un ús
continuat, hi podria haver aquest dubte, no ens fa res que
s’aclareixi, ara, quin és l’ús preexistent?, crec que això és
important, perquè una cosa és una caseta que pogués tenir algun
altre ús, hem d’aclarir quin era l’ús preexistent legalment (...),
i això ho intenta fer aquesta esmena.

També intenta que el contingut urbanístic del dret de
propietat quedi claríssim i tot el debat que tenim sobre què és el
que s’ha d’indemnitzar o no amb el conseller, que quedi aclarit,
la normativa estatal, sobre què és el que s’ha d’indemnitzar o no
i ho votem, perquè el que diu el conseller respecte del que diu
la llei, no diuen el mateix.

Bé, la resta són ja propostes del mateix Partit Popular a les
quals, en general, demanarem vot particular. El vot particular a
la 2410 que vol fer -si volen hi haurà un debat especial, però
vàrem quedar que hi haurà un sol debat, no?, ho puc dir a les
rèpliques, en tot cas quan em llevi la paraula, serà a la rèplica
que continuaré, però si volen acab ara i llavors pràcticament no
replicarem gaire.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo li llevaria la paraula ja.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Molt bé, idò després ja explicarem els motius, em sap greu
deixar-los intrigats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. A continuació passam al torn en contra, per part del
Grup Parlamentari Popular intervé la Sra. Marí, per un temps de
vint minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seguint l’ordre d’intervenció, en
primer lloc i quant a... aquesta observació serà comuna als dos,
realment quan el Partit Popular intenta escoltar-los, a vostès, a
la societat, a les diferents administracions, i millorar en tràmit
parlamentari el que era un decret llei que per això -i així ho
vàrem dir tant el conseller com jo mateixa al plenari quan es va
sotmetre a validació aquell decret llei-, dic que amb un intent
d’escoltar i millorar s’introdueixen el que consider que en la
majoria de casos -podem anar més cas per cas després-, millores
en la redacció o fins i tot -i crec que és molt important i en
moltes fins i tot coincidim tant amb el PSOE com amb alguna
del PSM- aspectes, sobretot de transitòries, que podien no
quedar clars, que això es valori com una transformació per
empitjorar el decret llei, com a mínim em sembla injust. No és
aquesta la voluntat del Partit Popular. La voluntat del Partit
Popular ha estat tot el contrari, intentar fer el text el més clar
possible, el millor possible, com tota obra humana és perfectible
i, com els dèiem, això no és un punt d’arribada, sinó un punt de
partida i per tant, com tot, el podrem millorar.

Tenim una eina bàsica, em sap greu la incoherència de la
qual els dos grups han fet gala d’alguna manera, esquinçant-se
les vestidures dient que el Partit Popular té un doble discurs, que
parla de consensuar i llavors no consensua. Mirin, saben quina
és la gran diferència entre l’actitud en ponència del Partit
Popular i fins i tot en les mateixes esmenes presentades per
nosaltres i les que tenien vostès quan governaven? Per exemple,
al Partit Socialista li hem acceptat un 28% de les esmenes de
modificació, les hem transaccionades, hem arribat a acords, una
quarta part. Vostès, zero, per tant, si mai no haguessin governat,
aquest discurs podria tenir una certa credibilitat, però en aquest
cas, realment és complicat.

Saben quin és el problema real d’aquest tema? El punt de
partida. Sobretot aquest punt de partida és especialment difícil
per arribar a acords quan, per exemple, en el cas del PSM
parlam de 25 esmenes de supressió i en el cas del PSOE de 13
esmenes de supressió. És clar, és que una esmena de supressió
és molt mala de consensuar, per no dir-los impossible de
consensuar, és l’existència mateixa d’aquesta llei, són els
puntals, els principis generals.

Evidentment, ideològicament vostès i nosaltres -i és legítim
i per això som opcions polítiques distintes que votaran els
ciutadans a les eleccions- defensam posicions diferents. És clar,
entre 0 i 100 hi ha moltes, moltes gammes de grisos, una
supressió és inconsensuable i l’opció legítima, no tenim res a
dir, dels dos grups polítics, especialment del PSM, ha estat el
no, decret llei, no en volem. Mirin, nosaltres consideram que
aquesta llei és necessària, era urgent i en això no coincidim, la

legitimitat de discrepar. La legitimitat de discrepar i que vostès
no estan en possessió de la veritat, ni en el tema urbanístic ni en
molts altres, però en el tema urbanístic i mediambiental,
tampoc, i un arriba a estar cansat que es considerin en possessió
de la veritat. 

Fa molts d’anys que perderen aquella aura -no sé si és
llenguatge parlamentari, però crec que jurídicament tots en
entendrem- de virginitat, vostès han governat i han fet decrets
llei, modificacions de decrets llei, remodificacions de decrets
llei, exoneracions d’impactes ambientals i el que han necessitat
per fer el que vostès consideraven que era bo per a les Illes
Balears, i nosaltres si hem estat d’acord els hem donat suport i
si hem estat en contra els ho hem rebutjat i els ho hem criticat,
i vostès devien pensar que aquelles mesures que feien les feien
per a una millor qualitat de vida dels ciutadans de les Illes
Balears i per a una millor gestió dels interessos públics de les
Illes Balears, idò nosaltres feim exactament el mateix,
exactament el mateix, que ho feim de manera distinta?,
afortunadament!, si no, no hi hauria diversitat política, ni hi
hauria diferents opcions que discuteixen en campanya electoral
i a les quals els ciutadans donen suport, seria tot el mateix, això
seria una dictadura i no ho és.

Per tant, el dret a la discrepància existeix i el que mai no els
admetrem és que ens vulguin donar lliçons ni considerar-se
millors per tenir una opinió distinta, respectable, però
simplement distinta, no millor.

Nosaltres defensam el contingut del nostre decret llei i, per
tant, a totes aquelles esmenes que són de supressió, els hem
votat en contra, perquè no ho podem fer d’altra manera, perquè
no consideram que hi haguem posar res que no s’hi hagués de
posar.

Passem a les seves esmenes de modificació. Partit Socialista,
article primer, bé el Partit Socialista en la seva intervenció
realment no ha defensat les seves esmenes, ha discutit les
nostres, però és igual, intentarem fer un megamix i veurem com
en sortim, d’aquest tema. Mirin, en moltes coses, per exemple
l’article primer, és un tema d’estil, vostès consideren que el sòl
consolidat per dos terços ha d’estar a l’article 1 i nosaltres a la
disposició addicional, aquesta és una diferència insalvable?,
penso que no. Bé, votin en contra, votin com vulguin, sens
dubte és el no pel no.

Segon, vostès consideren que l’article 2 ha de ser molt més
tancat o ha de considerar serveis bàsics moltíssimes més coses
de les que consideram nosaltres. Això ens obligaria a
excepcionar moltíssims casos i consideram que no és bo fer un
article general que està condemnat, en un territori com el nostre,
a tenir infinitat d’excepcions perquè les excepcions realment
són la millor eina, el millor camí per a la discrecionalitat. 

Facem una cosa que puguem complir tots i deixem als
planejaments insulars, a través dels plans territorials, i als
planejaments de cada municipi que, territori per territori, unitat
d’actuació per unitat d’actuació, vagin determinant ..., no es pot
tractar igual un poble o una zona petita, rústica... vostè fa una...
permeti’m la concreció, considera que és bo per se que hi hagi
enllumenat públic, idò segurament ambientalment és més
agressiu en determinats indrets de la Serra de Tramuntana que
hi hagi enllumenat públic que no que no n’hi hagi, per exemple.
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Vull dir, podem estar d’acord o no estar d’acord, però com a
mínim és discutible, que a l’immensa majoria dels altres llocs,
ja està previst fa moltíssims anys que n’hi hagi?, sí, però no
estan en possessió de la veritat i els ho repetesc, hi ha moltes
coses que són discutibles. Nosaltres consideram que allò bo és
així i vostès pensen el contrari, idò miri, vostès mateixos.

Segon tema, article 3, i ho lligaré amb la disposició
addicional primera, negar la realitat, crec que és una cosa que
hem fet durant massa anys probablement tots, també nosaltres.
Som a Palma de Mallorca, però ens podem anar a totes les illes,
hi ha unes realitats que són que hi ha infinitat d’assentaments en
medi rural que tenen les característiques de molts, moltíssims,
sòls urbans. Hi ha dues opcions: continuar mirant cap a una altra
banda i deixant que això existeixi i no fer res, que és el que hem
fet fins ara, o donar-hi solució. 

La nostra proposta és aquesta. Els ho vàrem dir al plenari,
els ho hem dit en ponència, els ho dic en comissió i els ho direm
a tantes bandes com sigui necessari i si, a vostès, se’ls ocorren
millors fórmules i no el batiburrillo de conceptes que és
l’esmena que presenten, en què és que mesclen el tema de nucli
rural amb assentament amb medi rural i al final no sabem molt
bé si estam en un urbà o en un rural i com es regularà. És a dir,
és una esmena tremendament confusa, tremendament confusa,
però efectivament si tots estam d’acord que tenim una realitat
que hem de resoldre, si tots estam d’acord amb aquest punt de
partida, si ho volem ignorar i volem fer com si no existís perquè
com que és dolent i ho hem fet malament no volem resoldre el
problema, no ens posarem d’acord, però si sabem que tenim un
problema i li volem posar solució, busquem quin és, no n’hem
parlat, però em consta que ja han mantingut diverses reunions
amb el conseller i el director general per parlar del tema de la
Llei del sòl. Els ho vàrem dir i els ho repetim: aquest és un punt
de partida, és una llei amb vocació de curta durada en la seva
aplicació perquè el punt d’arribada, aquesta legislatura, i més la
primera part que la segona part de la legislatura, ha de ser una
llei del sòl, el més consensuada possible, però sens dubte partint
de la realitat perquè si no és molt mal de fer, el no pel no fa molt
difícil arribar a acords.

I com que crec que em detinc massa faré dos grans grups
amb la resta d’esmenes que ha fet el Partit Socialista. Hi ha una
sèrie d’esmenes amb les quals estam d’acord perquè bàsicament
les hem presentat també nosaltres, com era la regulació de què
passa amb aquells expedients de disciplina urbanística que
estaven en tràmit, què passa amb aquells planejaments que
estaven en tràmit, què passa amb els nuclis rurals que estaven en
tràmit, aquí no ens hem posat d’acord en la redacció, no ha estat
possible, crec que, en el concepte, hi estam d’acord i vèiem que
era necessari, per això ho vàrem incorporar, però després vostès
no consideren que siguin necessàries altres qüestions que per a
nosaltres són bàsiques, com és per exemple -i ho defensam
perquè ens ho han demanat els consells insulars- resoldre el
tema de Sa Coma, resoldre l’adaptació del Pla territorial insular
de Menorca. 

Nosaltres, no només no ens n’amagam, sinó que creim que
feim el que hem de fer. Vostès consideren que no és important,
nosaltres consideram que sí ho és, és necessari, és vital. La feina
del Parlament balear -i el Partit Popular intentarà tota la
legislatura que sigui així- és donar eines a les diferents
administracions perquè resolguin els problemes dels ciutadans
de la manera més respectuosa possible amb la legalitat, amb la
protecció al nostre territori, amb la nostra identitat i també -i no
creim que sigui incompatible, sinó tot el contrari- amb la
sostenibilitat intentant que sigui una eina per sortir de la crisi
econòmica que tenim.

No ens n’amagam, els ho deim des del primer moment,
l’urbanisme no pot ser ni la catapulta, perquè creim que aquesta
etapa està superada, però tampoc no ha de ser un entrebanc en
tot. Hem de buscar la racionalitat i la disposició addicional
primera, o per exemple, m’ha cridat l’atenció si ho havia dit en
ponència el PSM, no m’havia quedat, que consideren que és
important que els usos legalment implantats es pugui fer-hi
alguna cosa. Estam parlant de generar seguretat jurídica, estam
parlant de respectar el patrimoni de les persones. Estam parlant
d’evitar que es deteriori el nostre paisatge perquè l’opció a què
havíem arribat, que era la congelació dels usos legalment
implantats, però que a dia d’avui per les modificacions legals,
no s’havien permès, realment ens abocava a una situació que
ningú no volia. Per això, nosaltres consideràvem necessari fer
totes aquestes aportacions.

Han anunciat vot particular en el tema de la central de
compres. Mirin, sense entrar en qüestions formals, crec que cap
ciutadà no entendria que tenint l’oportunitat d’estalviar sous a
la comunitat autònoma, no féssim el possible i poséssim per
damunt els formalismes i les formalitats a l’interès econòmic
que és estalviar el màxim possible per poder fer amb el poc que
tenim, gestionar de la forma més austera, de la forma més
eficient, de la forma més rendible per als interessos públics, i
una central de compres és un element essencial. Crec que el
tarannà demostrat envers aquesta qüestió, primant la forma
sobre el fons, demostra que malauradament tenim una oposició
que mira a molt curt termini i no mira allò que són els interessos
generals, més enllà d’allò que pot ser aconseguir un titular, una
crítica fàcil i que en tot cas crec sincerament que és el que
demanen menys de nosaltres tots els ciutadans.

Acab reafirmant el que per a nosaltres són els quatre
principis bàsics que té aquesta norma i que no són altres que
buscar la seguretat jurídica, buscar resoldre els problemes reals
dels ciutadans, assegurar que realment la nostra comunitat
autònoma surti de la crisi econòmica, sense que això sigui una
pota fonamental, però que tampoc no sigui un entrebanc, i
ajudar als ajuntaments a realment resoldre els problemes que
tenen, facilitant que no hagin d’esperar adaptar els seus
planejaments als plans territorials per poder fer modificacions
de petita ordre que creim que, maldament vostès ho considerin
negatiu, nosaltres creim que s’ha demostrat la incapacitat i el
fracàs de la seva política, ja que a dia d’avui i a pesar de tots els
sous en subvencions que es varen gastar, només  tres municipis
de l’illa de Menorca han estat adaptats al pla territorial.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica per part del Grup Parlamentari Socialista
el Sr. Carbonero té un temps de cinc minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Doncs bé, aquí la veritat és
que hi ha una certa confusió en el que suposa consensuar
articles o consensuar el contingut de la llei, perquè realment si
hi havia aquesta voluntat era molt fàcil. Vostè ha dit que hi ha
hagut unes reunions amb el conseller per a la Llei del sòl; a mi
m’agradaria que em digués quines, les desconec. Però en
qualsevol cas, si hi ha hagut unes reunions, per què no n’hi ha
hagut per consensuar aquesta llei?, per què per a la Llei del sòl
non nata ja hi ha hagut qualque reunió, jo ja li dic que no la
conec, i sobre aquesta llei no hi ha hagut cap reunió? S’han
negat a poder entrar al contingut d’aquesta llei. Vostè diu, és
que presenten una esmena a l’article 3 que és molt confusa. Allò
que és realment confús és l’article 3 tal com ha quedat redactat.
I tal vegada si hi hagués hagut aquestes reunions que jo deman,
tal vegada hi hagués hagut possibilitats d’arribar a qualque tipus
d’acord, encara que a la vista de com ha quedat la redacció, no
només d’aquest article, sinó tots els altres, em sembla difícil.

En qualsevol cas, la voluntat del Partit Popular es demostra
realment en els continguts de les esmenes que ha presentat. La
majoria no han estat per rectificar, com vostè ha volgut fer
veure, i per intentar una redacció més adient de la llei. La
majoria són per incorporar rebaixes, incorporar noves
determinacions i modificar allò que ja era una situació realment
complicada. I si no, digui’m, contesti’m com pensen aclarir
aquest embull de l’article 3 dels vials que no són públics, que
són mancomunats o són béns comuns de la comunitat de
propietaris, etc., amb els textos legals que en aquests moments
existeixen i que són legislació bàsica estatal i que exigeixen que
els vials siguin públics. Aquesta és una qüestió, l’article 4 és
una altra; és a dir, una rere l’altra, indeterminacions, conceptes
jurídics indeterminades que duien una interpretació de la llei
que serà realment complicada.

Per no parlar de les incorporacions a través dels articles bis
o a través de les disposicions addicionals. Vostè diu, “hem
d’ajudar els ajuntaments” i clar, vostès ho fan. És a dir, l’article
14 bis és un article a la carta per a l’Ajuntament de Palma, és
una cosa molt evident, perquè hi ha molts pocs municipis que
tenguin usos globals i usos detallats, i l’Ajuntament de Palma té
aquesta complicació dels usos detallats, cada modificació d’un
ús detallat ha d’anar a la Comissió Insular d’Urbanisme. Per
tant, diuen l’hem d’arreglar d’aquesta manera, via llei. 

L’article 15 bis és un article destinat a resoldre la
problemàtica de l’Ajuntament d’Inca amb el polígon industrial,
problemàtica que havia d’haver quedat resolta en dos anys i en
dos anys no s’ha fet res i ara sine die se li dóna la solució via
llei. Vostès no pensen que és necessari fer planejaments, a
vostès el que els va bé és fer lleis, sobretot quan tenen majoria
absoluta, però no fer planejaments, ni que els ajuntaments hagin
de fer planejaments, ni que els particulars hagin de fer
planejament.

Miri, una mostra de la clara contradicció i és molt difícil que
ens arribem a posar d’acord, encara que jo ho intentaria les
vegades que fessin falta, és allò que els ha dit el Sr. Alorda,
Cala Blanca. Com és possible que vostès canviïn tant d’una
situació d’estar en contra de la urbanització, a ara d’una situació
d’intentar legalitzar allò que ja és difícil legalitzar. Són
situacions molt complicades. O, per exemple, la disposició
addicional sisena bis, vostè ens va dir en ponència que no era a
la carta, però jo li deman que em digui, a part d’allò que vostè
i jo sabem, quin altre indret es veu afectat per aquesta disposició
addicional sisena? A part d’aquest que vostè i jo sabem, quin
altre? Vostè em va dir que n’hi havia diversos, digui-me’n un
més que no sigui aquest d’Eivissa que vostè i jo sabem.

I en relació amb l’enllumenat públic. Això que ha dit és un
sarcasme, que em digui que des d’un punt de vista ambiental és
millor...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, hauria d’acabar.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, acab. ... és millor que hi hagi uns certs indrets de la Serra
de Tramuntana que no tenguin cap mena d’enllumenat públic,
doncs realment això diu molt poc a favor de la racionalitat
urbanística que hauria de presidir la redacció d’una llei que té
les conseqüències que té aquesta.

Per tant, nosaltres ens reafirmam, Sra. Presidenta i senyores
i senyors diputats, en la nostra posició contrària al contingut
global de la llei, si bé, és cert que hi ha hagut qualque esmena
transaccional que l’hem acceptada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca Sr. Alorda té cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument per contestar la Sra.
Marí, després continuaria també per anunciar els vots
particulars. A mi m’ha fet la impressió que en qualque moment
havíem presentat les esmenes per acostar postures, confii haver-
la mal interpretada perquè he tengut la impressió que deia això,
quan un vol acostar postures fa una reunió, ja que en fèiem
teòricament per la Llei del sòl que han quedat sine die, perquè
esperam que el Govern tengui material per parlar-ne, em pareix
bé. Ja vaig dir que si era per a aquest decret llei seria difícil,
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però si el PP el volia girar damunt davall i volia transmetre que
en volia parlar, crec que hagués estat ben (...), per aquí en
parlam, però bé... En tot cas han fet el que podien fer, però que
bravegi o que apunti que les han fet per acostar-se a nosaltres,
una cosa que han fet unilateralment i que a mi em sorprèn pel
text que tengués aquesta vocació. Francament, un ja no sap on
s’ha d’atendre.

Estic d’acord de totes maneres que les de supressió en
aquest decret llei, nosaltres no hem tengut una actitud
d’intentar-lo resoldre. No estam d’acord en com s’han fet les
coses, s’hauria d’haver canviat (...) la mecànica, amb altres
mecanismes, no sobre el model. Quan vostès volen urbanitzar
i creuen, que això sigui veritat o no, creu qualcú que el primer
boom urbanístic ens va dur riquesa i ens va dur destrucció, això
és evident. Com fan els balanços, cadascú valora..., ningú no té
la veritat sobre què dóna més o menys, té posicions polítiques.
La nostra sobre el primer boom la trobarà en els anys vuitanta,
els anys seixanta i setanta varen ser el principi de l’ecologisme
polític i les posicions que vàrem mantenir. Ja sap què pensam
del segon boom dels anys noranta i sap què pensam del tercer
boom. Si no ho sap, la convit a mirar els Diaris de Sessions i les
votacions, les desclassificacions i quina posició hi ha hagut. 

De totes maneres només li vull apuntar que la normativa que
toca aquest partit, bàsicament aquí, és la normativa del Partit
Popular, molta de la que toquen és normativa del Partit Popular.
També em sorprèn que digui que defensen el decret llei, quan
no queda res del decret llei, és que no queda res. Però bé.

Hi ha un tema que sí és delicat, el dels nuclis rurals.
Nosaltres creim que una llei, tipus com han fet a altres indrets,
una llei sencera per tractar aquesta qüestió, en podríem parlar,
jo crec que ni un article 3 d’un, ni dels altres, no afronta bé un
tema tan complicat. I el que fa el Partit Popular sobretot és
donar beneficis a l’infractor, molts de beneficis. Nosaltres
pensam que la manera d’afrontar una situació de clandestinitat
no és donar beneficis, precisament un partit que apunta molt que
ja poden passar anys, tanmateix s’ha d’acabar per complir la
llei. Nosaltres en molts de sentits hi estam d’acord. Per tant,
parlem de com es troba un camí per arribar-hi, però no regalat,
a Inca diuen que “en regalat és mort”.

Passant ja als vots particulars, perquè trobarem altres
elements. El primer punt és del 2410 que havia deixat i que
precisament és aquest urbanisme a la carta de sempre. Però bé,
és que té una història urbanística tan llarga aquest element que
si tenen els elements de discontinuïtat del 90% del perímetre,
etc. És que ja un poc fa vergonya, quan vas a jornades o a
qualsevol banda d’urbanisme balear, quan et volen posar un
exemple de ridícul urbanístic on arriba qualcú per intentar vestir
com una qüestió d’abast general un acord a la carta, et treuen un
article com aquest. És de manual, és l’article que ridiculitza
qualsevol professor d’universitat per donar a entendre allò que
no s’ha de fer en urbanisme! Segur que ja el tenen a la pissarra!
I nosaltres, francament, creim que aquestes coses no es poden
fer així.

El tema d’introduir dins una llei urbanística la central de
compres. Vostè diu que són formulismes, formalitats. Bé, jo
conec molta gent que destrossa l’estat de dret i el ridiculitza en
qüestions d’aquestes, no crec que sigui el seu cas. Nosaltres
formalitats les justes, burocratitzar gens, ara, respectar que el
títol d’una llei parli d’allò que és aquella llei, un mínim de
savoir faire, d’higiene legislativa, si pot ser. En el Reglament
per exemple insistiren molt, tots hem fet pecats. Facem un
reglament però que permeti que, governi qui governi, ja no en
tornem a cometre tants. Aquell article no ha servit de res, no era
tant la redacció de l’article, era un pacte de cavallers, de tots els
grups, de dir no, a partir d’ara farem una llei que com a mínim
el títol digui de què parla. Perquè tots els operadors jurídics ja
estan perdent tot el respecte a la normativa general, perquè no
saben ni de què parlam. I ara entrar una central de compres... 

Per cert, ara la central de compres ens ha de salvar, quan tots
els anys noranta nosaltres dèiem de centralitzar alguns elements,
des del Partit Popular ens deien que érem uns antics perquè
havia d’haver-hi tantes unitats, perquè l’única manera
d’optimitzar i és una possibilitat, és autonomia al màxim, cada
hospital havia de tenir la seva autonomia, quasi cada escola
havia de ser una central de compres. Bé, parlem-ne, hi pot haver
canvis, no passa res, però apuntar que sortirem de la crisi perquè
a una norma urbanística hi ha quatre normes que canvien, me
pareix una frivolitat.

La 2411 és una d’aquestes centrals de compres, hi demanam
vot particular.

La 2414 no, no és aquesta, era el Pla territorial insular de
Menorca, però també hi demanam vot particular. No he vist la
diferència respecte la de (...).

La 2415 d’Eivissa, també vot particular.

La 2416, també d’Eivissa, vot particular.

La disposició transitòria primera, senzillament defensam
l’esmena de supressió. Ja hem parlat un poc que s’havia de fer
amb aquests nuclis rurals. Insistim que tal i com quedarà
redactada és confús. Aquí es parla de situació de sòl rural en un
sentit divers, com he dit, del que s’havia apuntat a l’altra ocasió.

Tampoc no estam d’acord amb la transitòria segona, per
tant, també hi mantendrem l’esmena de supressió.

Sobre la tramitació sí que s’ha de cercar una fórmula i ens
ha semblat que hi ha hagut un acostament en la transitòria. En
tot cas, ja anunciarem el vot al respecte.

La disposició derogatòria em trob amb la dificultat de què
nosaltres hem demanat..., estam d’acord en alguns punts...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, perdoni, hauria d’acabar.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí. En tot cas don per defensades les esmenes, però hi haurà
d’haver un torn d’ordenació dels vots per poder fer els blocs.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. He quedat perplexa quan des del
Partit Socialista es diu i s’acusa el Partit Popular que nosaltres
no volem planejament, només volem fer lleis. I això ho diu un
govern que es va dedicar tota la legislatura a fer lleis, com per
exemple la de Sa Coma, tenc especial record perquè va ser el
primer dia que vaig seure en aquesta cambra, on es regulava de
tot. Estic segura que vostès ho feien perquè pensaven que estava
bé, però no va ser l’única, n’hi va haver moltíssimes més. Per
tant, que justament un govern que va fer normes, com per
exemple la Llei Barceló, on s’indultava els establiments
hotelers, legalitzaven augments de densitat, es permetien
ampliacions i reformes; una altra norma que convertia en
urbanitzables fins a 28 actuacions en sòl rústic, (...) directament,
que va incrementar densitats sense preocupar-se de l’adaptació
al planejament o al PTI, ara s’atreveixi a dir que el Partit
Popular fa aquesta llei perquè allò que no li agrada és el
planejament. Com a mínim és agosarat i en tot cas incoherent.
I a més no és veritat, no és cert.

L’únic que fa el Partit Popular és afrontar els problemes, els
ho deia ahir el president i jo els ho repetesc. Hi ha un abans i un
després, aquesta nova situació econòmica que vivim, ens obliga
a fer política en majúscules, ens obliga a mirar de cara els
problemes, no podem fer política de saló, com es feia en moltes
altres ocasions i això no vol dir ni desregular, ni vol dir fer lleis
per saltar-se el planejament, no és això. És un partit que vol
afrontar els problemes i donar als ciutadans allò per la qual cosa
ens varen votar, per ajudar-los i no per posar constantment,
sense motiu en moltes ocasions, sinó per qüestions de vegades
ideològiques i de vegades ni per això, que és el no per si de cas.

Sempre m’ha sobtat molt la política tant del Partit Socialista
com del PSM, que per si de cas a algú se li acudís interpretar
una norma per fer una barbaritat, no li deixen fer res a ningú.
Això és irracional. Si una persona fa una barbaritat, el
sanciones. Però el que no pots fer és perquè ningú no
delinqueixi, tots a la presó. No, no hi estarem mai d’acord amb
això. Per tant, crec que l’afirmació més important que ha fet és
aquesta i en tot cas això no és així i, a més, estan vostès bons
per parlar d’aquest tema.

PSM, amb les lògiques discrepàncies que tenim
ideològiques, vostè no veurà les esmenes com a un intent
d’apropament, i jo li puc assegurar que les intervencions que
vostès varen tenir tant a la premsa com al plenari varen ser
analitzades i en aquelles qüestions que vàrem pensar que, tal
vegada, efectivament, hi havia qualque text que no estava prou
clar, es va estudiar, què es pensen que no els escoltam? És la
nostra obligació i és la nostra voluntat, després d’escoltar-ho i
estudiar-ho podrem decidir que tenen raó o que no, els podrà
agradar o no quina és la solució que donam, però el que per
descomptat no poden posar en dubte, perquè no és cert, és que
no s’hagi fet un esforç per millorar el text, per aclarir-ho i per
fer la millor llei possible dins que tota llei és perfectible,
assumint, perquè ho sabíem, que el fet d’intentar aclarir i
millorar la llei suposaria la seva primera intervenció d’abans,
que era que ens dirien: el Partit Popular presenta un munt
d’esmenes a la seva pròpia llei; és a dir, si la milloram
malament i si no la milloram també.

Em sap molt de greu, nosaltres seguirem fent el que
consideram que és bo, esperam i desitjam i seguirem fent
esforços, fins i tot els incrementarem si trobam que no en feim
prou, per arribar a acords, però per arribar a acords fa falta que
dues parts tenguin, per a mi, dues coses bàsiques: una, no es
considerin en possessió de la veritat absoluta, perquè és un
requisit imprescindible per escoltar l’altre amb voluntat
d’apropar posicions, i dues, saber-te posar en la posició de
l’altre, i a l’inrevés. I això, el que dic de vostès ho dic de
nosaltres, crec que aquestes dues premisses, no plantejar el
debat en términos de buenos y malos i intentar entendre el
plantejament de l’altre, crec que seran dues qüestions, dos
plantejaments que ens poden ajudar molt crec en l’oportunitat
que tenim els propers mesos d’intentar fer una llei del sòl que
realment ens faci sentir orgullosos a tots i puguem acabar
aquesta legislatura dient que som una passa més enllà del que
érem ara per tenir un urbanisme ordenat, segur i sobretot
durable.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passarem a la votació de les esmenes. Si cap
grup no demana votació separada, votació conjunta de les
esmenes amb RGE núm. 2353, 2355, 2357, 2361, 2362, 2363,
2364, 2375, 2380, 2381, 2387, 2389, 2390 i 2391/12 del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 4.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 2377, 2378, 2383, 2384, 2385, 2386
i 2388/12 del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca.

Vots a favor? 5
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Vots en contra? 9.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 2326, 2332, 2333, 2335, 2343 i
2346/12 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, jo li demanaré uns altres blocs, que efectivament eren els
de ponència, però preferiria un altre bloc. Una votació separada
de la 2335, crec que val la pena que la faci jo, perquè crec que
el Partit Popular serà el mateix, per tant, 2335, 2332, 2327,
2328, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, 27, 28, ...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... i 2331. Aquest és un bloc..., 31, sí. És a dir, 2335, 2332,
2327, 2328 i 2331.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta, la 31 no la trob.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No hi és?, idò és un error meu.

LA SRA. PRESIDENTA:

No la veig, la 31.

EL SR. LLETRAT:

La 2331 està retirada.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Està retirada, per tant som jo que m’he equivocat. Perdonau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, en el punt c) es votaran les RGE núm. 2326, 2333,
2343 i 2346/12 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Perdó, Sra. Presidenta, ha dit els que jo ...., un altre bloc.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, he dit les que vostè no ha dit.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No, idò ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho torn a repetir: 2326, 2333, 2343 i 2346/12.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No, idò, Sra. Presidenta és que jo vull un segon bloc, vull fer
tres tipus de votacions i les tenc mesclades aquí ara de les que
vostè cita.

LA SRA. PRESIDENTA:

I aquestes no es poden votar així?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No, vull un altre bloc que és 2326, 2324, 2346 i 2343.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, un moment, a veure 2326 ...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

2324 ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

..., 2346, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... i 2343. La resta sí que són ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, bé, doncs el punt c) quedarà amb les RGE núm. 2333, ...
i ja està.
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EL SR. BONED I ROIG:

Per una qüestió d’ordre. Si no ho entenc malament, el Sr.
Alorda el que pretén és fer tres blocs, que mesclen esmenes del
que està preparat aquí amb dos.

LA SRA. PRESIDENTA:

A vostès els va bé així?

EL SR. BONED I ROIG:

No, perquè ara ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò ho anirem desgranant i ja està.

EL SR. BONED I ROIG:

... no podem votar només la 2333, en tot cas serien les 2333 i
2339, m’imagín que vol votar conjuntament el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, no tenc cap problema.

EL SR. BONED I ROIG:

Dic jo, per fer tres votacions i no més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho fem així.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

De totes maneres, per a nosaltres no hi hauria cap
inconvenient per fer una abstenció ara global a totes les esmenes
del Grup Socialista i, en tot cas, passar, de cara al Ple, ... jo
bàsicament ho faig perquè de cara al Ple sigui més fàcil el
seguiment. Però ho puc haver establert de cara al Ple i ara avui
m’abstenc de totes les esmenes del Grup Socialista, no hi tenim
cap inconvenient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò fem el punt c), ara votaríem la 2333 i la 2339/12 del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 1.

Ara hem votat la 2333 i la 2339.

Ara votarem les 2326, 2324, 2346 i 2343 del Grup
Socialista.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 1.

(S’escolta de fons el Sr. Lletrat de forma inintelAligible)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, perquè jo la 2339 no l’he identificada, perdonau, i m’he
abstingut per tranquilAlitat d’esperit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, ens queden les 2332, 2335, 2327 i 2328 també del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Abstencions, zero.

Val, e), si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes RGE núm. 2329, 2334, 2336, 2337,
2338, 2340, 2341, 2342, 2345, 2347 i 2348/12 del Grup
Parlamentari Socialista, i RGE núm. 2352, 2358, 2359, 2360,
2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2374, 2376, 2379,
2382,/12 del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Finalment, passarem a la votació de l’articulat del projecte
de llei.

Hi ha cap grup que vulgui fer vot particular a qualque article
addicional de ponència?

EL SR. BONED I ROIG:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, des del nostre grup farem vot particular als articles 14 bis
i 15 bis; a la disposició addicional primera; a la disposició
addicional sisena bis; sisena ter; sisena quater; sisena quinquies
i sisena sexies, i a les disposicions transitòries primera; segona
bis; segona ter i segona quater.
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LA SRA. PRESIDENTA:

I vostè, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo ara tendré la dificultat
d’haver-ho establert per a les esmenes en lloc de per a les
disposicions tal i com hem quedat ...

EL SR. LLETRAT:

(...) si em permet fer la reflexió.

Vot particular a l’article 4, esmena RGE núm. 2407.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí.

EL SR. LLETRAT:

Article 15 bis, esmena RGE núm. 2393.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí.

EL SR. LLETRAT:

Disposició addicional primera, esmena RGE núm. 2406.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí.

EL SR. LLETRAT:

Disposició addicional sisena bis, 2410.

Disposició addicional primera, 2406.

Disposició addicional sisena bis, 2410; 2411 ter; 2414
quater; 2415 quinquies; 2416 sexies.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí.

EL SR. LLETRAT:

Disposició transitòria primera, 2405.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

La disposició transitòria primera, no, no.

EL SR. LLETRAT:

Disposició transitòria segona, 2421.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí.

EL SR. LLETRAT:

I no ha dit res més, o jo no ho he agafat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No, perquè ho dec haver acabat aquí.

La 2402, no; la 2403, no.

La 2404 és una disposició transitòria sobre els nuclis rurals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quin número és?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

La número 2404.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha problema, correcte.

EL SR. LLETRAT:

La disposició transitòria quatre.

LA SRA. PRESIDENTA:

La quarta?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No l’he identificada ja?

EL SR. LLETRAT:

Segona quater, “Els nuclis rurals delimitats com a tals a
l’entrada en vigor de la present llei ...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Aquesta.

EL SR. LLETRAT:

(...) de mesures urgent, són nuclis rurals”. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Exacte. La 2412, si ja l’ha dita, perquè era una disposició
addicional per a mi.
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EL SR. BONED I ROIG:

La derogatòria.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

La derogatòria.

EL SR. LLETRAT:

La derogatòria, 2412, sí.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

La 2413, també és derogatòria.

EL SR. LLETRAT:

2413, 18, 19 i 20.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Exacte.

EL SR. LLETRAT:

I 17, o no?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

La 17 no la tenc. No, la 17 no.

EL SR. LLETRAT:

No?, d’acord. 13, 18, ... 2419 i 2420.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara s’ha de fer la defensa?

EL SR. LLETRAT:

S’ha de votar, es voten i s’han de rebutjar o es ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, doncs sí, primer farem la votació conjunta d’aquells que
no han demanat la votació separada i després fem ...

Bé, primer llegiré tot allò que no han demanat la votació
separada, votem i després ja anirem a aquestes. Fem una
primera votació conjunta ...

EL SR. BONED I ROIG:

En qualsevol cas, si ...

EL SR. LLETRAT:

Els vots particulars es voten conjuntament ...

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, ...

EL SR. LLETRAT:

... i no s’incorporaran, i conseqüentment es podran mantenir a
plenari.

Només és una formalitat per poder defensar en plenari la
incorporació dins el dictamen d’aquests articles, amb aquest text
que s’ha incorporat com a conseqüència d’unes esmenes que els
grups parlamentaris que han manifestat el seu vot particular no
estan a favor d’aquest text.

Conseqüentment, fan la votació ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Val, val, idò només fem la votació i ja està.

EL SR. BONED I ROIG:

En qualsevol cas, com a Grup Parlamentari Socialista per
expressar que, al marge de votar a favor dels nostres vots
particulars també votarem a favor de tots els vots particulars del
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, a fi que uns i
altres tenguem l’oportunitat de defensar una certa coherència de
les propostes en el plenari.

Per tant, independentment que coincideixin o no, votarem a
favor de les nostres i de tots els vots particulars del PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Des del nostre grup també votarem a favor de tots els vots
particulars i com que tanmateix s’hauran de mantenir, ja es farà
si hi hagués d’haver cap tria, però nosaltres també votarem avui,
ara, tots els vots particulars i crec que estalviarem també feina
a la presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Val idò, votació.

Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

No, no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Estamos en el voto particular. Ha dit en contra i ja està, va.

5 a favor i 9 en contra.

Bé, llavors, en conseqüència, ...
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EL SR. LLETRAT:

Ara procedeix la votació del text de la llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Val, passem a la votació conjunta del títol del projecte de
llei, de la denominació del capítol 1, dels articles 1, 2, 3, 4, 5 i
6; de la denominació del capítol 2, dels articles 7, 8, 9 i 10; de
la denominació del capítol 3, dels articles 11, 12, 13, 14, 14 bis,
15 i 15 bis; de la denominació del capítol 4, de l’article 16, de
les disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta,
cinquena, sisena, sisena bis, sisena ter, sisena quater, sisena
quinquies i sisena sexies; de les disposicions transitòries
primera, segona, segona bis, segona ter i segona quater, de la
disposició derogatòria, de la disposició final i de l’exposició de
motius.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 1244/12, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística
sostenible.

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra i atesa l’aplicació del
procediment d’urgència, els grups parlamentaris, dins les 24
hores següents a la data d’acabament del dictamen, amb escrit
adreçat al Molt Honorable Sr. President 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 de defensar en el ple.

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