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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, Sra. Presidenta. José María Camps sustituye a Jaime
Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 10128/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del
caràcter públic de les bateries de costa i d’altres finques
rústiques titularitat del Ministeri de Defensa afectades per la
proposta per a la racionalització i utilització eficient del
patrimoni immobiliari del Ministeri de Defensa; i RGE núm.
10399/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a protecció del sòl.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10128/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment
del caràcter públic de les bateries de costa i d'altres finques
rústiques titularitat del Ministeri de Defensa afectades per
la Proposta per a la racionalització i utilització eficient del
patrimoni immobiliari del Ministeri de Defensa
(PREPIDEF).

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 10128/13,
per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Aquest matí parlàvem a la Comissió
d’Assumptes Institucionals de la conveniència d’obrir un procés
de diàleg i d’acord entre les institucions de la comunitat
autònoma, que el PP acostuma a confondre amb el Govern,
quan el Govern només n’és una part i no sempre és la més
transcendent per als ciutadans de la comunitat autònoma, i
manco seria el govern de transcendent si el PP no s’hagués
entossudit a fer la vida impossible a la majoria, silenciosa o no,
de ciutadans.

Parlàvem aquest matí d’obrir un marc d’acord que permetés
que les casernes de l’Explanada de Maó, al bell mig de la
ciutat...

(Remor de veus)

No se sent? Llàstima, és que estava criticant el Govern i el
Partit Popular. 

Parlàvem -esper que ara em sentin- d’obrir un marc d’acord
que permetés que les casernes de l’Explanada de Maó, al bell
mig de la ciutat, tornessin a ser de Maó i sense cost per a
l’ajuntament. Bé, el PP no ho vol així, diu que ho farà a la seva
manera, supòs que privatitzant.

Ara, a la Comissió de Medi Ambient, segona entrega d’un
debat que ben segur que tindrà més etapes, a mesura que el
Ministeri de Defensa vagi desafectant i venent, sobretot venent,
perquè que desafecti ja em sembla bé, és lògic, venent, deia, uns
edificis i uns terrenys que en la majoria de casos va aconseguir
dels ajuntaments a les zones urbanes i de privats a les rústiques
via expropiació.

El Ministeri de Defensa ha fet pública la seva intenció de
vendre, posar al mercat immobiliari bona part de les seves
propietats. N’hi ha de molts de tipus, bateries i altres zones
rústiques, camps de tir, d’instrucció, etc., residències per a
militars més o manco graduats, clubs d’esbarjo i moltes altres
instalAlacions militars que ara ja, en el segle XXI, no tenen raó
de ser; algunes no en tenien en el segle XX, tampoc, però en tot
cas en el segle XXI segur que no la tenen.

La proposta del ministeri ve degudament vestida per la
celAlofana d’una proposta que es diu “Proposta per a la
racionalització i utilització eficient del patrimoni immobiliari”,
però darrere de la celAlofana de la racionalització i la utilització
eficient, la proposta sembla un immens aparador, un
engrescador cant de les sirenes de l’especulació i de la predació
de la costa, com tantes altres vegades. En alguns casos, predació
de les escletxes no urbanitzades que hi ha entre urbanització i
urbanització, perquè evidentment les bateries de costa, a part de
protegir-nos teòricament d’una hipotètica invasió exterior, sí
que moltes vegades ens han protegit d’una hipotètica
urbanització interior, és a dir, de l’especulació immobiliària i de
la destrucció de la costa. 

Em diran que els terrenys de què estam parlant estan
protegits, en alguns casos fins i tot fortament protegits, altament
protegits pels plans territorials i els plans municipals. És cert,
però tots sabem, i especialment ho saben els que tant ho diuen
i a la vegada són els que ho han fet possible amb el seu vot, que
les classificacions urbanístiques protectores del territori tenen
avui per avui la mateixa força dissuasiva i legal que els
manifestants, per més que aquests siguin molts, sempre que els
manifestants no tinguin pedigrí. 

Si ajuntam la proposta del ministeri, el PREPIDEF, la Llei
general turística, la imminent llei del sòl i les declaracions
d’interès autonòmic, no general sinó autonòmic, és a dir, tornam
confondre el tot amb la part, si tot ho mesclam i ho ben
barrejam, en sortirà un còctel idoni per a la set especuladora
dels insaciables de sempre.

Em diran, i és cert, que encara no sabem gaire cosa de la
renoi de proposta del Ministeri de Defensa: no en sabem els
preus, no en sabem els terminis, no en sabem les superfícies
afectades exactament, però tot el que no sabem no tranquilAlitza,
ben al contrari, inquieta. En sabem prou per saber que, amb el
que tots sabem, hi ha prou informació perquè els voltors
habituals hagin alçat el vol, perquè a hores d’ara aquests voltors
deuen estar ja planant sobre el planejament urbanístic i sobre els
plans del ministeri a la caça de les millors peces. És cert que
cada cas tindrà les seves peculiaritats, algunes edificacions
tindran un valor  patrimonial que recomani la seva catalogació
i preservació; d’altres, potser no, i igual estaran mig esbucades,
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però evidentment moltes zones fins ara afectades pel Ministeri
de Defensa tenen un alt valor ambiental i paisatgístic. Per açò
parlam de la necessitat d’acord i de catalogació. A vegades
tindrà valor el terreny, a vegades tindrà valor patrimonial,
històric o arquitectònic l’edifici en qüestió. Davall dels edificis
sense valor de zones ara degradades per a la venda militar hi ha
elements valuosos, part del nostre patrimoni natural. La terra
pot tenir un preu molt alt si el que es pretén es transformar-la.
Ara, si el que volen és mantenir-la tindrà sempre un cost ben
baix, un cost ben baix en diners, terreny natural, i encara molt
més baix si, a les balances, hi posam el benefici social. 

És un moment de picar a la porta del ministeri, tots a la una:
ajuntaments afectats, consells i Govern, i dir que volem parlar,
la voluntat de diàleg. És hora de dir al ministeri que volem
preservar els nostres valors naturals. El ministeri ha penjat el
cartell d’“es ven”; encara no ha dit el preu; cada dia que passa
el procés que ara comença serà més difícil d’actuar, de revertir.
Em diran que és prest, que la proposició és prematura, però dia
que passi l’acord serà més difícil, perquè els esquers que s’han
llançat són massa llaminers per als voltors de sempre.

Algunes bateries ja caminen cap a la transformació, cap a
una nova urbanització que també en privatitzarà l’ús; és el cas
de Biancolla, és el cas, per exemple, de Llucalari, que gràcies a
la Llei general turística tenen un camí iniciat, traçat de
transformació en hotels de luxe. Una privatització de l’ús en
algun cas algú pot pensar que beneficiosa, en algun cas
privatitzarà un ús d’uns terrenys d’un valor ambiental i
paisatgístic espectacular, que passaran de tenir una funció de
defensa teòrica d’un enemic exterior que mai no hem vist
concretat -l’únic enemic al final que ha utilitzat aquestes
bateries va esdevenir enemic interior- i passaran a ser d’ús
privatiu, quan fins ara havien estat sempre patrimoni de tots,
encara que privat a l’ús de gairebé tots.

Diran que és molt prest, n’estic convençut, que ho diran;
diran que és excessiva la proposta. En tot cas abans que
comencem un debat sobre preus, subhasta pública de terrenys,
que ja serà el moment excessivament tardà per poder intervenir
políticament, que és la feina de les institucions i és la feina
d’aquest parlament, quan ja només parlem de negoci, de preu,
de compravenda, és el moment que actuïn les institucions i és el
moment que actuï la política de fer valer, davant dels interessos,
legítims, possiblement, però perjudicials per a la conveniència
de les Illes Balears, del ministeri, és moment -dic- de fer valer
el pes polític d’aquesta comunitat. Ja que no ens escolten en els
pressupostos, almanco que ens escoltin a l’hora de revertir els
béns que un dia van ser de tots perquè tornin a ser de tots.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula el diputat Sr. Alorda, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. De totes les objeccions a què sortia
camí el Sr. Borràs, nosaltres no n’hi farem cap, no passi cap
ànsia. Nosaltres estam d’acord amb els termes d’aquesta
proposició, i ens sembla bé, precisament, que sigui amb temps
i abans d’un ja està fet, abans de fets consumats, de fait
accompli, que deien els francesos, doncs que tenguem la
capacitat d’haver-nos-hi avançat i haver encarrilat bé el futur
d’aquests espais, espais d’un enorme interès, com s’ha apuntat,
de caràcter paisatgístic, de caràcter patrimonial, que és cert,
afortunadament, i un dels avantatges que hagin estat patrimoni
de defensa ha estat que no han estat urbanitzats, això ha estat
una sort en alguns indrets, en altres espais, però que un pas a la
propietat privada doncs duria a múltiples conseqüències. 

Pensin en l’obsessió, per exemple, del Partit Popular,
respecte dels enclavaments que queden dins el litoral per poder-
los urbanitzar si justament només queda un tros a vorera de mar
que no està urbanitzar, doncs això és un enclavament i això s’ha
de continuar. És un dels exemples que posaven les DOT, és una
de les claus de la llei Company per desprotegir territoris
protegits per les DOT, i és sempre la idea que encara queda
cosa, encara queda cosa.

Afortunadament aquí és vera que s’havia salvat a través del
ministeri, i pensam que per moltíssims de motius seria bo que
aquests espais quedassin d’ús públic, que com a mínim, que
com a mínim, el profit que se n’extragués fos de caràcter públic
i per a les Illes Balears. És tal i de tal magnitud, jo crec que ara
ja compartit i amb un consens que..., que s’arreplega i es fon
amb una facilitat realment sorprenent sobre el maltractament
inversor i fiscal que ens té l’Estat, doncs que compensi amb el
que té. Si no té doblers, doncs té terrenys, té maneres, en
espècies, a nosaltres ja ens va bé, de compensar. Pensin que fins
i tot el Ministeri de Medi Ambient en qualque moment
anecdòtic, l’anterior..., devia ser no l’anterior legislatura sinó
l’anterior, va fer tot un programa de compra d’espais naturals,
i, bé, a vegades no cal que els compris, basta que els cedeixis,
i la veritat és que els del Ministeri de Defensa són de
primeríssim ordre.

La preocupació se centra en aquests espais que se citen, que
són els que varen sortir d’una informació sobre les intencions
del Ministeri de Defensa. Jo crec que la reflexió és de caràcter
més ampli. És cert que la reflexió sobre defensa en un sentit
estricte té massa espais que avui no cal que quedin en mans del
ministeri. Més diré, és que hi han de quedar per qüestions
logístiques o que interessin a un interès especial, són
compatibles amb altres usos.  Ho hem dit del Puig Major. És
evident el cas del Cap des Pinar, que és evident, és clamorós; és
clamorós que es pot anar des del Port de Pollença, s’ha de poder
passar i arribar fins a la punta de S’Avançada passant per Sa
Fortalesa i visitar el... Això és evident per a qualsevol que
tengui una idea del que es fa al port del Port de Pollença, i per
què no s’hi deixa ni dur un Canadair per tenir-hi un altre
hidroavió. Crec que tots ens feim bastant aproximada de quins
són els interessos que es defensen en aquell espai, i per tant crec
que com a potència turística mundial que som, com a defensors
d’una determinada manera de treure’n aquest profit, la veritat és
que són indrets tots ells d’un enorme interès que convendria
avançar.
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Desgraciadament, Sr. Borràs, m’ha de reconèixer que
precedents d’actuacions d’aquest tipus són limitats. Ha de
reconèixer que fins i tot quan s’arriba a enteses públiques
ajuntaments Ministeri de Defensa hi ha unes contrapartides
econòmiques o urbanístiques que no són tampoc d’una
generositat excessiva. Hem fet jugades tan interessants com
tomar l’edifici del Baluard del Príncep, però tot això, tot, i les
cessions que s’han fet sempre mai no han estat amb una
generositat sobretot de tenir en compte doncs tot el que
nosaltres ja duim, el feix que duim respecte de l’Estat.

Algunes millors que les altres. Jo estic convençut que els
preus que s’han pagat pel General Luque a Inca no és a preu de
solar, però és que no són solars, és que són equipaments però,
bé, en qualsevol cas acabant essent preus importants però, bé,
com a mínim redunda en benefici de la ciutat, i si un pensàs que
el que aporta al Ministeri de Defensa després li ho tornaran el de
Cultura, el de..., tots els altres ministeris en una situació normal
i no tan negada i tan nefasta com la que vivim, doncs ja aniria
bé. Tot menys que se’n vagi a allò privat estrictament, es tanqui
al públic i que no en traguem tot el profit, d’aquesta situació.

Per tant estrictament per a aquesta proposta que vostè ens fa
avui, i en general per una reflexió estratègica dels béns de
Defensa, tant els que hagin de quedar com els que s’hagin de
cedir, nosaltres donarem suport a aquesta moció.

La veritat, ens agradaria que quan vostès ho creuen aquí a
l’oposició després ho veiéssim més realitzat quan hi ha ocasió
a Madrid, perquè si no la sensació que tenim moltes vegades és
que hi ha un remoure’s de papers: una estona és el PP que ho
demana i no es fa a Madrid per uns altres, després canvien les
tornes. Jo, com tots nosaltres, som molt conscient dels jocs que
en un moment determinat un ha de fer, però francament crec
que ha arribat un punt també de resoldre-ho. Hi ha hagut,
insistesc, moments interessants, gestos que s’han fet, però la
veritat és que hauríem de donar una passa més.

En qualsevol cas, tampoc no em vull allargar, i com que la
coincidència és absoluta amb els termes i amb la proposta que
fa el Grup Socialista, tampoc no intent ara cercar-hi emperons.
Per tant el nostre vot favorable a la moció i la felicitació per la
iniciativa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Sr. Borràs, per començar hem de deixar
una cosa clara. Vostè no és endeví, perquè sabia perfectament
que jo avui li diria que creim que aquesta PNL s’avança en el
temps perquè ahir ho vàrem comentar en el Ple. Per tant no és
que sàpiga perquè és endeví que diria això, sinó perquè vostè i
jo ahir vàrem parlar. Com vàrem comentar, i vostè hi va estar
d’acord, que el projecte PREPIDEF no és més que això, un
projecte en paper que un dia va presentar en el Senat el secretari
d’Estat, i que molt poc en sabem, més que les quatre pinzellades
que es varen presentar al Senat. 

Però per ubicar-nos un poc més hem de saber de què parlam.
Defensa disposa de 1.046 instalAlacions que ocupen una
superfícies de 134.677 hectàrees; el 53% és de l’Exèrcit de
Terra; el 19%, de l’Exèrcit de l’Aire; el 14%, de l’Armada; i un
altre 14%, de l’òrgan central i Estat Major de la Defensa,
EMAD. En 102 d’elles es concentren les quatre cinquenes parts
del personal del ministeri. Les 1.046 instalAlacions abasten 1.714
propietats, molt diverses en grandària, ubicació i grau
d’utilització. 

És a dir, Defensa disposa de 1.714 propietats per tot
Espanya. Per saber-ho ha estat necessari crear aquesta comissió
PREPIDEF, perquè sembla que fins ara el Ministeri de Defensa
no tenia constància certa de quins immobles posseïa, ni del seu
estat ni del seu ús. És a dir, la seva companya la Sra. Chacón,
que va ser ministra de Defensa, estava gestionant propietats que
no sabia si tenia o no tenia, i ha hagut de ser un govern del Partit
Popular que posi ordre en aquest sentit dins el Ministeri de
Defensa per saber exactament quines propietats té aquest
ministeri.

El treball de la comissió PREPIDEF ha generat una base de
dades que compta amb més de 70.000 registres, 30 taules de
referència i un volum de dades de 700 megabytes, dades
importants o no però que hi ha una feina feta.

Com destaquen les pròpies fonts de Defensa, la major part
d’aquestes instalAlacions militars estan abandonades o
semiabandonades. Els treballa del Ministeri de Defensa es basen
en dos grans blocs d’instalAlacions: d’una banda, aquelles que no
ofereixen cap utilitat al ministeri, l’estudi ha contestat que un
terç, 358 de les 1.046, són innecessàries i per tant susceptibles
de ser eliminades i posades a disposició de l’INVIED, l’Institut
d’habitatge, d’infraestructures i equipaments de la Defensa; es
tracta principalment de predis sense utilitat i majoritàriament
desocupats, i el tancament i la possible eliminació no
repercuteixen en l’operativitat ni en el personal. 

PREPIDEF ha identificat 80 possibles actuacions de (...) de
caràcter territorial i funcional referides a 203 instalAlacions.
Sobre elles s’han formulat 163 propostes de tancament total i 18
parcial, així com la necessitat de subscriure convenis amb altres
administracions per a la seva utilització, i del manteniment i
l’adequació de les instalAlacions per a la recepció d’activitats
diferents de les que ara s’acullen. S’han prioritzat les actuacions
que tenen un impacte mínim sobre el personal, que són més
fàcils d’abordar per la naturalesa de les instalAlacions i que
ocasionen menors despeses en el trasllat d’unitats i les obres de
remodelació. 
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El pla per a aquestes 80 actuacions, si s’aconsegueix
executar en la seva totalitat, significaria l’alliberament de 6.936
hectàrees, el 20,6% de sòl urbà de Defensa i el 4,5% del rústic.
S’han establert dues fases, que això és important també saber-
ho: PREPIDEF -li direm la part 1-, que com ja he assenyalat
comprèn de 49 actuacions a 109 instalAlacions; i el PREPIDEF
2, amb 31 iniciatives que afecten 94 instalAlacions, de les quals
se n’alliberen 77, i preveu una inversió prèvia de 807 milions
d’euros i un estalvi anual estimat més o manco en 37 milions
d’euros. En aquesta darrera xifra s’inclouen els estalvis prevists
en despesa corrent, seguretat i manteniment de les
infraestructures, però no la valoració econòmica del terrenys
alliberat, perquè es considera que és prematur fer-ho a causa de
la incertesa en la situació del mercat immobiliari.

Respecte de la primera fase de la proposta s’espera que a
finals d’any la Direcció General d’Infraestructures, el
DIGENIN, hagi revisat la planificació detallada de les 49
actuacions que aquesta comprèn. 

En referència a la segona, la implantació a les 31 propostes
serà condicionada a la definició de certs aspectes relacionats
amb la base logística de les forces armades, de l’ensenyament
i de l’acció social. 

Per tant, Sr. Borràs, a dia d’avui poc sabem d’aquest
projecte, i vostè va estar d’acord amb jo ahir. Només que a
finals d’any es presenten 49 actuacions definitives, si és que es
presenten. Avui per avui només és un projecte, un paper, una
idea, que ni tan sols sabem com afectarà les infraestructures que
Defensa disposa a les Illes Balears.

És per això, i si a vostè li sembla bé, Sr. Borràs, que podríem
posposar aquesta PNL per a quan s’executi i sigui una realitat
el projecte PREPIDEF. Per això li solAlicitam que retiri aquesta
PNL perquè nosaltres creim que no ens hem d’avançar a
qualque cosa que desconeixem, no, almanco el Partit Popular no
gestiona d’aquesta forma; és a dir, quan se sàpiguen totes les
dades llavors podem ficar mà, però ser uns endevins o dir, bé,
ens avançarem. A què ens hem d’avançar si desconeixem a què
ens podem avançar? Per la qual cosa, si no la retira ja li avanç
que el vot del Grup Parlamentari Popular serà en contra.

Si en el present futur es posa en marxa el projecte
PREPIDEF podem tornar a tractar aquesta PNL, Sr. Borràs; la
idea és bona, el fons millorable. Haurem de tenir en compte que
s’hauran de revisar els punts que insten el Govern, els consells,
els ajuntaments, hi ha incongruències, com per exemple en el
punt 1 que solAlicita la protecció territorial i urbanística, quan els
plans territorials i els plans insulars de cada illa ja ho preveuen
sent gran part d’aquests terrenys d’alt nivell de protecció,
ANEI, per la qual cosa queda garantida aquesta protecció.

O el segon punt, que insta a revisar negociacions i/o acords
per a un projecte que a dia d’avui no és més que això, un
projecte. I un punt molt important, Sr. Borràs, en la situació
actual, tenen els consells o els ajuntaments capacitat
pressupostària per, ja no li dic l’adquisició d’aquests terrenys,
sinó només per al seu manteniment o el seu ús? La resposta és
no. I no, no ho diu aquest diputat que li argumenta, això ho
afirmen també els expresidents dels consells d’Eivissa i de
Menorca, el Sr. Xico Tarrés i el Sr. Marc Pons, amb els quals
vaig tenir l’oportunitat de comentar-ho ahir també en el Ple, així

com els actuals presidents, la Sra. Salom, el Sr. Tadeo i el Sr.
Serra, que em varen dir que avui per avui seria impossible
l’adquisició d’aquests terrenys per al manteniment dels consells
perquè no hi ha un euro.

A dia d’avui ho veuen inviable per la falta de recursos
econòmics, el deute de les institucions. Per fi un poc de sentit
comú entre tots. I sembla, i sobretot pensant en el Consell de
Menorca, el qual ha rebut, per cert, l’herència enverinada d’una
sentència per mala gestió a nivell urbanístic de l’anterior equip
de Govern, del PSIB-PSM, el Consell de Menorca, una
sentència ferma de 29 a 30 milions d’euros que ha de pagar el
Consell de Menorca, és a dir, tots els ciutadans de Menorca, la
sentència de Cesgarden Societat Limitada, segur que a vostè, Sr.
Borràs, li sona aquesta sentència, veritat? Doncs, amb aquesta
xacra, com vol que des de Menorca, si fos així quan el projecte
PREPIDEF doni pas i Menorca pogués adquirir terrenys, el
Consell de Menorca pugui fer qualsevol cosa si està endeutat
per anys i anys amb una sentència d’una mala gestió
urbanística?

Per una vegada li deman que sigui coherent i deixi la política
de desavinences entre el PSOE i el PP, que faci costat i retiri
aquesta PNL. Com jo li he dit, la podem tornar a tractar quan
tenguem tota la informació que afecti la nostra comunitat en la
suposada posada en marxa del projecte PREPIDEF. Què li
sembla, Sr. Borràs? Per què no ho feim així? Per què no la
deixam per a un altre moment quan sapiguem totes les dades i
puguem realment tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra,
del Parlament, fer una proposta seriosa i no pensant en el que
pugui passar o pugui ser?

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, presidenta. Contradiccions greus. Miri, jo no volia treure
el tema, però ja que el treu vostè... li explicaré per què no és
prematura, no és prematura perquè no torni a passar el
Cesgarden, precisament, perquè si el Partit Popular, el Grup
Popular, no hagués desprotegit, no hagués permès la
urbanització de la costa que els anys setanta no estava
urbanitzada, no hi  hagués hagut de venir un pla territorial a
protegir-la i d’aquell pla territorial ara en tenim una
conseqüència mínima, que és una sentència de 50 guanyades, de
49 guanyades 1 perduda. 

I evidentment, possiblement hi haurà algú que prefereixi
tenir Macarella, Macarelleta, La Vall, Cala en Turqueta,
Binigaus, Son Xoriguer... etcètera, urbanitzat i tenir 29 milions
dins el calaix. Però pel Camí de Cavalls, que ara tant en
presumeixen, Menorca Reserva de la Biosfera, que tant en
presumeixen, record quan el Sr. Matas, l’innombrable president
d’aquesta comunitat, volia convertir el Camí de Cavalls, que ara
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tant ens enorgulleix, en la senda del litoral pel qual podrien
passar autobusos. O sigui que per açò no és prematura aquesta
PNL, precisament per impedir que després haguem de prendre
mesures per revertir la possibilitat d’urbanitzar, de seguir
destruint el litoral de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, del que queda del litoral d’aquestes illes. Per açò
no és prematur, precisament per açò, perquè val més prevenir
que no haver de pagar després les conseqüències, i no parl de
doblers, pagar les conseqüències de les polítiques urbanístiques
del Partit Popular.

Miri, sí prevenia la PNL, abans de parlar amb vostè, està
registrada abans de parlar amb vostè precisament, n’hi ha que
ja només de l’anunci de la intenció de desprendre els terrenys
una més que previsible amenaça especulativa, aquí ja feia
prediccions. És a dir, no és perquè vostè em va parlar ahir sinó
que les prediccions ja les tenia, les prevencions quan vaig
escriure, redactar aquesta proposició. Per tant, endeví no ho
som, però els antecedents que obren en aquesta comunitat en
matèria de política urbanística fan que sigui molt fàcil endevinar
com solen acabar les coses. 

I li diré per què és oportuna també fer-la ara i no d’aquí uns
mesos, perquè el PREPIDEF, el mateix Secretari d’Estat que la
va presentar, va parlar que treballaven amb acords i convenis
amb administracions en aquell moment, per açò abans que es
posi preu públic a la venda d’aquests terrenys és quan és lògic
que parlin les administracions és aquest moment, perquè una
vegada hi hagi el cartell es ven ja amb el preu posat serà
evidentment el preu de subhasta pública, i açò evidentment serà
molt més complicat. Perquè estic absolutament d’acord amb el
Sr. Alorda que la política també dels Ministeris de Defensa
socialistes no ha estat ni justa ni equànime amb el tractament
del patrimoni militar. No tenc cap problema a reconèixer-ho,
cap ni un.

Evidentment, abans de la Sra. Chacón jo crec que (...)
espanyols ja existien i guanyaven batalles a Al-Aaiun i aquestes
coses, crec que abans existia ja. Bé, va ser la Sra. Chacón que
va perdre els papers del patrimoni militar, que sigui la Sra.
Chacón m’és exactament igual, no venc aquí a defensar cap
company que hagi estat ministre de Defensa o no ho hagi estat,
vull dir, únicament venc a defensar els interessos dels ciutadans
de les Illes Balears. 

I en defensa dels interessos dels ciutadans de les Illes
Balears li dic que ara és el moment dels acords i dels convenis
perquè és el que diu la normativa, la pròpia proposta del
ministeri, primer acords i convenis, de fet, ja anuncia que s’han
firmat, en el cas de Menorca, per exemple, que alguna propietat
del patrimoni militar passarà al Consorci del Museu Militar de
Menorca, per tant, ja hi ha coses acordades si ja saben que
passarà part del patrimoni al Consorci Militar. Per tant, és el
moment ara que negocien posar les bateries de costa en
negociació, no quan hi hagi subhasta pública.

Vostè m’ha parlat que no és un bon moment tampoc per
salvar a poc a poc davant la incertesa del mercat immobiliari...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... miri, els meus companys...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... perdoni, els seus presidents si vostè els fa un passadís una
pregunta sense dir-li el motiu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si us plau.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... pel qual li fa la pregunta, evidentment, si li contesten, vostè,
el consell vostè troba que és el moment per pagar doblers per
mantenir açò? No, però jo no li parl de compra, sinó d’acord i
l’acord no val un duro, perquè li he dit que estava en desacord
amb el que havia fet el Ministeri de Defensa del Partit Socialista
de vendre, no parl de vendes sinó que parl de cessió patrimonial,
perquè açò era de les Illes i a les Illes ha de tornar, sense cost
econòmic. I el manteniment del sòl rústic és molt barat, Sr.
Martí, és molt barat el manteniment de sòl rústic...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, hauria d’acabar.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...amb el cost patrimonial que té és convertir-lo en urbà
urbanitzable, és molt barat mantenir el sòl rústic. Segons el Sr.
Company amb una guarda de cabres n’hi ha prou, és a dir,
imagini’s si és barat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de Llei RGE núm. 10128/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra?

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de Llei
RGE núm. 10128/13, relativa a manteniment del caràcter públic
de les bateries de costa i altres finques rústiques titularitat del
Ministeri de Defensa afectades per la Proposta per a la
racionalització i utilització eficient del patrimoni immobiliari
del Ministeri de Defensa.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10399/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció del
sòl rústic.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei RGE núm. 10399/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a protecció del sòl rústic.

Per part del grup parlamentari proposant té la paraula l’Hble.
Sr. Carbonero, per un temps de deu minuts.
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EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de
llei pot ser que vaticini qualque cosa, però efectivament és
posar-se una bena abans que pugui haver-hi una ferida, però té
a veure amb la situació actual.

Hi ha, en aquests moments, a les Illes Balears tota una sèrie
de promocions que es desenvolupen per una via que no és la via
urbanística habitual, no són desenvolupaments de plans, de
normes previstes en els municipis ni previstes en els consells
sinó que és una segona via. Per tant, per un cantó hi ha tota una
sèrie de promocions urbanístiques que intenten arribar al seu fi
i, per un altre, hi ha també de l’ordre, que jo sàpiga i estic segur
que no les sé totes, però cinc o sis propostes que intenten
convertir-se en desenvolupaments urbanístics a través de lleis
singulars, per tant, tramitant en el Parlament unes lleis que
permetin que sòls que avui no són urbanitzables passin a ser-ho
directament per via d’aquestes lleis.

A vostès no se’ls amaga que en aquests moments el nostre
país passa per dificultats, és un país que està, en general, en
rebaixes en temes de territori, en temes de sòl, en temes
d’habitatge i hi ha una sèrie d’interessos de països del voltant
que volen materialitzar les seves propostes urbanístiques a les
nostres illes. I a aquesta gent quan ve una determinada proposta
se li diu, des de determinats indrets, hi ha la possibilitat que això
es pugui tirar endavant, igual que la Llei Nadal. L’exemple, la
Llei Nadal. Per tant, com que això va anar bé, doncs, amb
aquesta llei, a partir d’aquesta llei hi ha la possibilitat que se’n
facin altres.

Bé, aquest és el perill, el perill que per aquesta via, que és
una via irregular, injusta, directament injusta perquè la justícia
té a veure amb la legalitat vigent, és donar una sèrie de drets
urbanístics que no tenen res a veure amb el que preveu la Llei
del sòl en relació al contingut del dret de la propietat.

La Llei del sòl comença així, “Aquesta llei regula les
condicions bàsiques que garanteixen la igualtat en l’exercici
dels drets i en compliment dels deures constitucionals
relacionats amb el sòl en tot el territori estatal”. Per tant, si hi ha
aquesta garantia no hi hauria d’haver aquestes dues possibilitats,
una, la via reglada, l’altra, la via excepcional, la via singular,
que en aquests moments dic que és la que es proposa a diferents
promocions immobiliàries de diferents tipus.

El dret urbanístic diu que el contingut del dret de la propietat
l’assenyalen els plans, els plans urbanístics. Via llei singular
excepcional es donen continguts de drets de la propietat
diferents al marge de les competències legalment establertes,
municipals, insulars, etcètera, i, a més, sense els corresponents
deures que són inherents als drets que s’aconsegueixen.

Per tant, per a segon qui, per a alguns, no per a tothom, per
a alguns determinats senyors tornam al dret romà, res a veure
amb les lleis. Recorden la llei del 56? La llei més democràtica
de Franco, deien, la més incomplerta, la més incomplerta, les
lleis que varen venir posteriorment, etcètera, res a veure amb
això; directament amb lleis singulars, vostè, què necessita?
Endavant amb la inversió. Rere la inversió tot es pot fer.

Es malbaraten conceptes que durant molt de temps hem
discutit, hem aportat coses nosaltres, els grups de la majoria, o
el grup de la majoria, i molta altra gent. Es perverteix, per
exemple, el concepte d’urbà i aquest l’hem discutit aquí en el
Parlament, l’hem discutit en aquesta mateixa comissió i, en
definitiva, per molta discussió que hi hagi sempre acabam allà
mateix, urbà és allò que està urbanitzat. Ja sé que hi ha a partir
d’aquí moltíssimes discussions en relació amb la definició
d’urbà. Doncs, urbà és allò que està urbanitzat, aquí s’ha dit, i
no ho he dit jo, un diputat del Partit Popular, la fuerza
normativa de lo fáctico, això és un concepte que s’ha utilitzat
moltíssim des dels anys setanta, principis del vuitanta, la fuerza
normativa de lo fáctico; doncs no, la fuerza normativa de lo
fáctivo més tot allò que vagi darrera determinades inversions.

Per tant, per lleis singulars s’introdueix un nou concepte
d’urbà que és que seran urbans aquells terrenys que pertanyin a
determinats promotors o que siguin inclosos en determinades
promocions urbanístiques que al Govern li vagin bé. Clar,
aquest tema moltes vegades ha anat acompanyat de
l’excepcionalitat d’una altra qüestió, és a dir, com que a la
nostra comunitat autònoma no tenim Llei del sòl, doncs, hem de
regular de qualque manera aquestes excepcions i, per tant, hem
d’introduir dins la normativa urbanística aquestes excepcions.

Bé, jo els dic, escoltin, mirin, la Llei del sòl és en el
Parlament, estam fent esmenes els grups de l’oposició, no sé si
el Grup Popular també fa esmenes, la qual cosa em preocuparia,
però ja les hem vistes a vegades, però ja es tramita, es tramita i
mentre es tramita la Llei del sòl, que segurament s’aprovarà i
per primera vegada i tots estarem contents de tenir Llei del sòl
autonòmica, a la vegada un dia rere l’altre no, però un mes rere
l’altre tenim coneixement d’iniciatives urbanístiques que res
tenen a veure amb el contingut de la Llei del sòl, el qual
coneixem, i, en definitiva, que s’aprovarà. 

Per tant, com a una mínima cautela perquè la Llei del sòl
autonòmica pugui operar, que pugui tothom jugar les mateixes
regles, jo crec que estaria bé que entre tots arribàssim a instar el
Govern que, ara per ara, aturi les lleis singulars per urbanitzar
determinats espais del territori, que les aturi. Si em diuen, una
paralització cautelar, d’acord, que després de la Llei del sòl ho
revisarem, la Llei del sòl completa amb tot el rústic, no una cosa
per sortir-ne, d’acord. Però ara, la veritat, és que en aquests
moments em sembla que és imprescindible que el Parlament
insti el Govern perquè no dugui més lleis singulars al Parlament
i, per ara, aquest tema l’aturi. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alorda, per un temps de
deu minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també en aquest mateix
sentit de precaució donarem suport a aquesta proposició no de
llei. No som conscients dels exemples, no sé si ara a la
contrarèplica ens ilAlustrarà més el Sr. Carbonero als quals fa
referència, però en qualsevol cas, sempre hem estat convençuts
que l’urbanisme preventiu és més barat, més intelAligent, més sa
i més savi que..., i més barat, que l’urbanisme quirúrgic i, per
tant, abans de trobar-nos dins cap fregat la veritat és que serà
interessant haver-l'hi sortit a camí.

Haver-l'hi sortit a camí, entenc que amb una declaració
política perquè, com ha descobert el Partit Popular és que ja no
hi ha manera, ni judicialment, d’aturar les urbanitzacions, vostès
són conscients ara que el camí són els decrets lleis, els decrets
lleis no tenen recorregut judicial, no tenen informació pública,
no tenen en absolut més ressort que el Tribunal Constitucional
i el Tribunal Constitucional és un tribunal polític, un tribunal
que no és jurisdiccional, un tribunal nomenat de part, un
tribunal cada vegada més nomenat pels partits polítics amb
interessos estrictament polítics, i ja quan jugam a coses, com era
l’urbanisme, en què ja no hi haurà joc perquè hi hagi una
valoració judicial sobre la seva tramitació i qualitat, sinó que
serà estrictament un judici polític d’una norma legal ad hoc, la
veritat és que un comença a enyorar els romans perquè, com a
mínim, hi havia una cosa de la propietat, ad caelo usque
inferos, que ha durat a Mallorca i a les Illes Balears des de
segles i ha entrat dins la medulAla, perquè era per a tothom,
llevat l’edat mitjana, etc, va ser un tornar enrere, en tot cas el
propietari ad caelo usque inferos era teu.

Això afortunadament, l’urbanisme ha anat aclarint què eren
drets, els dóna l’urbanisme, això ha costat sang i molt ha costat,
evidentment, però ha arribat a calar, ara l’excepció és “bé, això
són les normes generals per a tothom, però a aquest li feim
especial”.

Quan vàrem entrar en aquest joc per interessos públics,
perquè eren radicalment públics i d’equipaments, vérem que era
un precedent delicat. De llavors ençà ens hem penedit amb
escreix, per molt públics i d’interès que siguin de llavors ençà
el Partit Popular ens diu cada dia que feim urbanisme a la carta
sense distingir entre un xalet particular i un hospital públic i, tot
i que és injusta i és absurda l’equiparació, no deixa de ser, que
has donat l’excusa perquè s’hi aferrin, i mentre la racionalitat no
torni un dia a la política i als debats polítics i es puguin aferrar
a emblanquinats d’aquestes característiques, hi has d’anar
especialment alerta.

I la veritat és que hi ha hagut algun petit precedent del qual
n’han sortit ara un devessall, un devessall que no té ni cap ni
peus i al qual evidentment s’ha de tornar enrere.

No sé si ho farem amb aquesta proposició que al cap i a la
fi diu que no vulneri l’ordenament jurídic una norma amb rang
de llei. Ja hem trobat que això serà complicat, haurà d’anar al
Constitucional, va contra la Carta europea, ordenació del
territori, qualsevol normativa urbanística que no tengui
informació pública, però els decrets llei, imagina’t quin interès
tenen a què tengui informació pública un decret llei, no?, però
és clar constitucional, constitucional, l’únic constitucional.

A partir d’aquí, nosaltres li donarem suport i som molt
conscients no ja dic d’aquestes peces puntuals que ara no sé si
l’he captat prou, però sí de les que ja s’han produït i la situació
que vivim a les Illes Balears.

Les DOT en aquella magnífica exposició a Sa Llonja que
explicava els motius pels quals es duia a terme l’any 97 o 98,
parlava de “hongkongnització” del territori de les Illes Balears
i posava exemples de tot el sòl rústic, hi havia tot un plafons on
demostrava la “hongkongnització” del territori.

De llavors ençà plou damunt banyat, no només no s’ha
aturat amb prou contundència, sinó que s’hi ha insistit. I ara
arriba l’amnistia del Sr. Company, les empentes a dotzenes i
dotzenes de nuclis perquè s’urbanitzin i a partir d’aquí creixin
Déu sap com; una amnistia sense cap mena de criteri, sense cap
mena de tall a qualque banda i, per tant, tot això serà com el
mateix missatge de sempre, dir “mira, no passis pena, un dia
t’ho arreglarem” o “jo ara diré: és el darrer pic, el darrer pic”, jo
crec que des dels anys vuitanta que sentim dir, a nivell
municipal, a nivell insular, a nivell autonòmic “ara sí que és el
darrer pic, eh?, això sí que és el darrer pic”, i al cap de deu anys
ve la nova norma d’amnistia de tot el que s’hagi pogut fer sense
permisos i sense racionalitat urbanística.

Això que la racionalitat urbanística de planejament és
permissiva, parlam que en aquell moment les DOT quan fa els
estudis, són 4 milions d’habitants a les Illes Balears el que hi ha
permès de capacitat de població, això sí que ho hem baixat
afortunadament, això sí que ho hem baixat, però Déu n’hi do la
capacitat de població permesa pels nostres planejaments!

Idò el PP encara se sorprèn que no tots els urbanitzables es
poden fer. L’altre dia tenguérem tot el debat sobre el mirador
d’Es Trenc, perquè no pot entendre que si un espai és
urbanitzable no es pugui urbanitzar, que era l’única lògica que
introduïa les DOT en pla positiu, que no es pogués urbanitzar
tot el sòl urbanitzable que hi havia previst a les Illes Balears, i
ara, no només aquests indrets, sinó que crec que també el sòl
rústic com a una nova panacea. Ho ha dit en els interessos
generals, ho ha vist amb les lleis singulars i a posta passàvem
tanta pena, la veritat, amb aquests enclavaments del Ministeri de
Defensa, perquè són autèntiques llepolies, són autèntiques
llepolies.

Per molta crisi que hi hagi, aquests espais són llepolies a tot
el Mediterrani, que vol dir al món. Per tant, en un nivell de
desesperació que tot ho justifica darrere la crisi i darrere el
negoci a curt termini qualsevol cosa ens podem esperar.

Bé, nosaltres donarem suport, ja dic, tampoc no farem avui
el debat general d’aquesta matèria, però certament qualsevol
element que ajudi a prendre consciència de la situació de
vulnerabilitat del nostre sòl rústic i de les nostres febleses i les
nostres dificultats a nivell urbanístic i les nostres fortaleses
paisatgístiques que tenim en tot ordre com a potència turística
mundial que són les Illes Balears doncs tendran el nostre suport.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
M’acaba de consolar una mica el Sr. Alorda, perquè realment
pensava que tal vegada m’havia despistat molt els darrers mesos
o els darrers anys i per això no entenia de què em parlava el Sr.
Carbonero, perquè no pensava que hagués passat cap decret llei
per aprovar cap urbanització que jo recordi en els darrers mesos
pel Parlament, molt manco -com ens ha dit- que cada mes en
dúiem un.

Igual llavors, com molt bé ha dit el Sr. Alorda, ens ilAlustra
i som capaç d’entendre que té base el que diu, perquè si ens
anam a la proposició que fa, a l’exposició de motius el primer
que diu entenc que és una falsedat, perquè no és veritat que el
Govern ha anat aprovant un seguit de projectes de lleis singulars
per les quals s’implanten noves urbanitzacions en sòl rústic
incomplint els requisits per a les operacions de transformació
urbanística del sòl legalment establerts. I si és així, demostri-ho,
demostri-ho.

Vàrem discutir molt quan la Llei 7/2012, precisament, i crec
que no vàrem aconseguir que ho volguessin reconèixer que en
cap cas la Llei 7/2012 permet noves urbanitzacions, el que
fèiem és donar eines a les administracions locals perquè es
poguessin legalitzar en determinades condicions i en
determinades maneres determinats espais.

Nosaltres continuam mantenint, no pretenem convèncer-los,
però continuam mantenint que la tècnica de l’estruç de posar el
cap dins l’arena, de no reconèixer la realitat que tenim a les Illes
Balears i de la qual tots som corresponsables i copartícips,
perquè a tots els municipis, els hagi governat qui els hagi
governat, ha passat; no ha passat ara, hi ha urbanitzacions dels
anys setanta, -fa un moment parlaven d’Al-Aaiun, jo, d’Al-
Aaiun només record que era una cosa... vaja, vull dir que crec
que devia dur trenes en aquella època quan a Espanya es parlava
d’Al-Aaiun, idò sí, segurament tenim herències d’aquella època
que avui no ens agraden, però hi són, i no són culpa del Partit
Popular, eh? Tampoc no li diré que sigui culpa del Partit
Socialista, és que no hi havia ni Partit Popular ni Partit
Socialista, n’hi havia més, hi havia una altra realitat política en
el nostre país, en la nostra comunitat autònoma que no té res a
veure amb la realitat actual.

Però el cert és que hi ha una realitat, una realitat a la qual el
Partit Popular vol donar solucions i és el que feim aquesta
legislatura i ho fem donant la cara. Els convencerem o no, però
va ser el nostre compromís polític davant els ciutadans i és el
que intentam fer. 

S’obri, ho ha dit molt bé el Sr. Carbonero, una època pens
que molt interessant, si som seriosos i rigorosos en el debat.
Esper amb molt d’interès la ponència de la Llei del sòl; esper
que siguem capaços de fer una cosa ben feta entre tots,
sincerament ho desig, i que tots intentem posar el màxim de la
nostra ciència i de vegades sortir dels típics mantres i
apriorismes que en res no ajuden a millorar la qualitat
paisatgística, urbanística i mediambiental de les nostres illes,
sinó que responen a altres interessos, i aquest és el nostre esperit
i el que ens agradaria.

Per tant, les dues propostes que vostè fa avui, com que, baix
el nostre punt de vista, parteixen d’un supòsit que no és cert,
realment no li puc votar a favor que..., perquè estaria
reconeixent que fan coses ilAlegals.  Vostè, el primer que diu, em
diu: “que no tramitem cap projecte de llei o decret llei que
vulneri l’ordenament urbanístic vigent”. És que si votàs a favor
seria conscient que estic incomplint la legalitat, que estic
prevaricant, que estic aprovant lleis que sé que són ilAlegals, vull
dir..., i que el Grup Parlamentari Popular i el Govern del Partit
Popular es dedica a fer lleis ilAlegals.

I vostè supòs que em retraurà el debat que hi ha hagut entre
l’Estat i la comunitat autònoma, en alguns casos per qüestions
competencials, sobre la Llei 7/2012, perquè ells consideraven
que hi havia una sèrie d’articles que no s’ajustaven a dret. Això
és una cosa absolutament reglada i regulada pel nostre
ordenament i que ha arribat a bon port quant que una sèrie
d’articles s’ha entès que efectivament l’Estat considerava que
no eren ajustats a dret i per tant, no estan en vigor, i uns altres
se’ls ha convençut que eren perfectament possibles i que eren
perfectament legals, i aquesta nosaltres pensam que és la
manera de fer feina. Nosaltres ni feim ni farem lleis ilAlegals,
podem cometre com totes les persones, crec, algun error que
una altra administració, igual que fan els tribunals en qualsevol
cas, poden revisar o considerar que està més clar, menys clar, és
més ajustat a dret o no, per això hi ha en aquest país un
repartiment de poders i en aquest país hi ha unes normes a les
quals tots ens hem d’atendre i això és el que nosaltres feim.

Per tant, no em demani que no aprovi normes ilAlegals
perquè no n’aprov de normes ilAlegals, ni jo ni vostès i estic
segura que ningú no ho fa.

En segon lloc, aquí sí que entram en la futurologia: “a
revisar projectes autoritzats per tal que les seves determinacions
es corresponguin amb la classe de sòl pertoca”. No sé de què em
parla, no sé de què em parla, igual si a la segona intervenció
m’ho explica ho entendré, però jo, projectes autoritzats que
compleixin aquestes característiques se m’escapen; que se
m’escapin a mi em preocupa, que se li escapin al Sr. Alorda, em
sembla impossible, em sembla impossible que se li hagin
escapat al Sr. Alorda, perquè té un sedàs francament fi. Per tant,
si se li han escapat al Sr. Alorda probablement és que no hi són.
Però bé, esper amb molt d’interès, la seva segona intervenció
perquè ens ilAlustri i ens ampliï la informació del que ens vol dir
amb aquesta PNL.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús per contradiccions el grup proposant? Té cinc
minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Marí, jo no he dit en
cap moment que cada mes en duien una, m’ha sentit malament,
no, no, no ...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Se sent malament, per això m’he posat el micròfon aquí
davant ara per a..., jo li he dit que cada mes en conec una, que
no és el mateix, i segurament vostè també.

Per tant, això és el que m’ha alarmat i per això vaig fer la
PNL. I per tant, no em giri les paraules perquè la veritat ja
n’estic bastant fart que les coses que es diuen no tenguin un
mínim rigor.

Sra. Marí, he sentit que vostè deia que hi ha uns articles de
la Llei 7/2012 que ja no són en vigor perquè l’Estat ha dit que
eren inconstitucionals; em pot dir per què no són en vigor? Hi
ha hagut una modificació de la llei? Ha vengut aquesta
modificació al Parlament? Aquests articles s’han derogat? Això
jo no ho he vist, jo això no ho he vist. Vostè ho ha vist? Jo no ho
he vist.

És a dir que hi ha hagut una discussió amb l’Estat o amb
l’Advocacia de l’Estat en relació amb la constitucionalitat d’una
sèrie d’articles; ara vostè afirma aquí que ja no són en vigor
aquests articles i m’agradaria que, tendrà temps i per tant, no jo
tal..., m’explicàs com és possible que hagin decaigut aquests
articles per la via de fet.

Sí, Sra. Marí, la 7/2012 permet incorporar al sòl urbà noves
urbanitzacions, sí, senyora, llegeixi’s la disposició addicional
primera, llegeixi’s la disposició addicional primera, i, si no tal
vegada em podrà explicar quan acabi aquesta comissió a què ve
de Muleta, a què ve això de Muleta: és aplicació de la disposició
addicional primera? N’hi ha d’altres, però és un exemple molt
recent del qual tenim la interlocutòria recent i per tant, tal
vegada això sí que vostè, que té molta més informació que jo,
m’ho podrà explicar.

Miri, és ver que aquí s’ha dit sempre que en temes
territorials havíem d’arribar a un consens, però li he de ser
franc, jo esper, també com vostè, aquesta ponència de la Llei del
sòl, i també m’agradaria que fos constructiva i que s’hi
poguessin aportar coses, però vostè diu: a veure si feim una cosa
ben feta entre tots. Ja li avanç que ha de ser entre tots, perquè la
llei no és una cosa ben feta i ja li ho avanç, és a dir, la ponència
hauria de fer molta feina perquè poguéssim arribar a una cosa
ben feta.

Ja per acabar, li voldria dir una cosa, posar un exemple.
M’han demana, tant el Sr. Alorda com vostè, a veure si hi havia
possibilitats, i tal, jo la veritat és que de les coses que en tenc
coneixement tampoc no estaria bé que les explicàs totes, però
una sí perquè crec que vostè també la coneix, i el Sr. Alorda ben
probablement també, el tema de la Platja d’En Bossa. I vostè no

s’ha d’alarmar tant quan a la PNL es diu que s’altera la legalitat
vigent. Vostè em digui quina és la legalitat vigent avui a la
Platja d’En Bossa i quina és la proposta que vostès fan per
modificar la legalitat vigent i per tant, aquest és el tema.

Com aquest, és un exemple, eh?, perquè jo sé que vostè
aquests temes els coneix bé i per això li pos aquest exemple.
N’hi ha més, eh?, n’hi ha més i tal vegada no tan sagnants com
aquest, però sí que n’hi ha més.

Per tant, la idea és aquesta, téntol, téntol i anem alerta
perquè tots aquests temes són tremendament delicats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 10399/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 10399/13, relativa a protecció del sòl rústic.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Bones tardes.
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