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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeix alguna
substitució.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sebastià Sagreras substitueix Tania Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més? No hi ha més substitucions?

Compareixença del conseller de Medi Ambient i
Territori, sol·licitada, a iniciativa pròpia, mitjançant
l’escrit RGE núm. 3073/19, per tal d’informar sobre les
directrius generals de l’acci ó  de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat
d’acord amb el programa polític del Govern de les Illes
Balears.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori,
sol·licitada a iniciativa pròpia mitjançant escrit RGE núm.
3073/19, per tal d’informar sobre les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament.
Hi haurà una primera exposició oral del conseller i després a
continuació es demanarà als diferents grups parlamentaris si
volen una suspensió de la sessió per preparar les preguntes, si
hi ha unanimitat podem continuar amb la sessió i seguidament
intervendran tots els grups parlamentaris d’acord amb la seva
importància numèrica de major a menor finalitzant pel Grup
Mixt. El grup a què pertany la Presidència del Govern tindrà el
darrer lloc. 

Els grups parlamentaris podran formular preguntes durant
quinze minuts i aquest temps podrà utilitzar-se en dues
intervencions. Nosaltres anirem controlant el temps i pot ser
un debat interactiu amb el conseller. 

Així, sense més, donaria la benvinguda al conseller,
després al Sr. Guillem Rosselló i  Alcina, director gerent
d’ABAQUA; al Sr. Llorenç Mas Parera, director general
d’Espais Naturals i Biodiversitat; al Sr. Sebastià Sansó i
Jaume, director general de Residus i Educació Ambiental; a la
Sra. Ana Maria Bernat, secretària general d’IBANAT; a la Sra.
Joana Maria Garau, directora general de Recursos Hídrics; a
la Sra. Maria Magdalena Pons, directora general de Territori
i Paisatge; a la Sra. Catalina Inés Perelló, secretària general;
a la Sra. Núria Felip Puig, cap de Gabinet; al Sr. Jaume Viñas
i Puiggalí, responsable de Comunicació, i a la Sra. Neus Suñer,
assessora tècnica.

Així, sense més, té la paraula el conseller per fer la seva
exposició durant un màxim de trenta minuts. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors diputats,
bona tarda, abans de començar aquesta compareixença voldria
donar un ferm agraïment a tot el meu equip que avui
m’acompanya.

L’objectiu d’aquesta compareixença és avançar algunes de
les línies que la Conselleria de Medi Ambient i Territori, que
tenc l’honor d’encapçalar, vol desenvolupar aquests propers
anys en què continuarem executant i millorant les polítiques
iniciades la passada legislatura; una legislatura, la de 2015-
2019 en la qual vàrem revertir el menyspreu institucional de
cara al medi ambient així com anys d’abandonament dels
nostres espais naturals i dels professionals que hi tenen cura
i en la qual vàrem liderar normatives pioneres en l’àmbit
europeu com són la Llei de residus o el Decret per a la
conservació de la posidònia.

No obstant això, però, volem que aquesta conselleria més
enllà de la gestió i les encomanes assignades eixampli mires
obrint els ulls vers la problemàtica que des de l’escala global
tenen efectes ambientals sobre les nostres illes. Com a
paradigma del dit en tenim l’emergència climàtica que sense
demora ja demostra efectes tàcits sobre el nostre territori. Un
dels darrers exemples el podem trobar a la posta de dues
tortugues a la platja del Cavallet del municipi eivissenc de Sant
Josep ara fa unes setmanes, un fet fins ara inèdit a les nostres
platges del què en tenguem constància i que pot arribar a
convertir-se en habitual per mor del canvi climàtic,
concretament pels canvis en la temperatura de la mar.

Tanmateix l’emergència climàtica ens deixa altres senyals
d’alarma, incendis forestals cada vegada més recurrents,
perillosos i extensos o pluges cada vegada més escasses
durant l’any amb períodes de sequera més accentuats ens
posen de manifest la necessitat de ser encara més conscients
de la limitació dels nostres recursos naturals, com per
exemple l’aigua en un territori insular com el nostre.

Som nosaltres, doncs, qui des de la consciència i la
responsabilitat ens hem d’adaptar a aquest nou escenari i no a
l’inrevés. És en aquest sentit que el parlar de límits ha de
deixar de ser marginal, virant el model cap a una major
sostenibilitat no satisfent sense emperons la demanda
continuada i sostinguda del creixement.

I per fer front a aquests i altres reptes que tenim per
endavant hem de ser sobirans i exercir la nostra competència
en la protecció addicional del medi ambient i del territori del
país. Per això, serem bel·ligerants i persistents davant l’Estat,
davant un govern espanyol que pretén gestionar el nostre únic
parc nacional, el de Cabrera, amb dues estructures paral·leles
i que impugna la Llei de residus mentre la posa d’exemple a la
resta de països europeus.
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Precisament la defensa de la gestió de Cabrera per part de
la comunitat autònoma està reflectida en els Acords de
Bellver que ens marquen la base i e l full de ruta a seguir
d’aquesta conselleria i d’aquest govern.

D’altra banda, reclamarem la transferència de
competències en matèria de costes, tal i com ja preveu
l’Estatut. No podem aguantar més davant la laxitud i la
passivitat de l’Estat envers el règim de control sobre
concessions i autoritzacions i, el més trist encara, la paràlisi
administrativa que aquest fet suposa.

Fet aquest marc preliminar, si e ls  sembla, començaré a
concretar les línies estratègiques que aquesta conselleria
seguirà aquesta legislatura, estructurant la meva intervenció
per àrees de gestió.

Començarem per la Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat, un dels objectius principals serà continuar
defensant i reforçant la protecció del territori i el medi
ambient. Si bé la passada legislatura iniciàrem aquest camí en
la declaració del Parc Natural d’Es Trenc, l’ampliació del Parc
Nacional de Cabrera o la protecció de més d’11.700 hectàrees
de zones d’especial protecció per a les aus, ZEPA, per a
aquest nou període es finalitzarà l’ampliació del Parc Natural
de S’Albufera i de Llevant.

A més i com a fita important també, aprovarem el PORN
del Parc Natural de la Serra de la... d’Es Trenc, passa cabdal
per tenir una normativa específica que ajudi a la regulació
d‘usos de l’espai tot potenciant alhora la seva conservació.

En el mateix sentit es continuen tramitant to ts els
documents de planificació dels espais de rellevància ambiental
redactats a la passada legislatura i que ara estan en fase de
tramitació administrativa. L’objectiu en aquest sentit és
comptar amb tots els plans de gestió de la Xarxa Natura 2000
aprovat.

També ens centrarem en el paratge natural de la Serra de
Tramuntana des de dos vessants: la primera, millorant-ne la
gestió a través d’una major coordinació entre l’espai protegit
sota la figura de protecció de paratge natural dependent de la
conselleria i el Consorci de la Serra de Tramuntana dependent
del Consell de Mallorca. En segona instància, es plantejarà una
valoració en tant a la revisió de la seva planificació amb
l’objectiu concret de millorar-ne la gestió del seu ús públic i
incrementar l’eficiència administrativa de la norma, no sols
per l’administració, sinó també per l’administrat. Això
sempre, però, tenint en compte que l’objectiu principal serà la
conservació d’aquest preuat espai tenint per endavant els seus
valors ambientals i paisatgístics.

Un dels altres objectius importants, també emmarcat dins
els Acords de governabilitat, passa per modificar la Llei
5/2005, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental, LECO. Aquesta ha estat una llei cabdal per
incrementar la protecció i la conservació del nostre medi i
territori.  No obstant això, l’experiència en la gestió de tots

aquests anys encomana algunes modificacions, mai però
defugint del seu esperit conservacionista i proteccionista.

A part de qüestions d’agilitat i eficiència administrativa
l’increment de la seguretat jurídica vers la vigilància ambiental
també serà objecte de modificació. A més, anunciar-los que
s’aprofitarà aquesta modificació per establir al seu articulat un
marc normatiu per a la bioseguretat tan necessària i important
per a aquestes illes reforçant així les eines per lluitar contra
l’arribada i l’expansió d’espècies invasores.

Parlant d’espècies invasores les tasques per a la seva
eradicació i control continuaran impulsant-se en els anys que
esdevenen. La ferma aposta ja iniciada en tasques com el
control d’ofidis a Pitiüses, el control d’espècies al·lòctones
a les zones humides de les Illes Balears o la persistència en la
lluita d’eradicació de la vespa asiàtica, entre d’altres, seguiran
al llarg d’aquests propers anys.

A diferència de decisions preses en el passat per tal de
deixar d’invertir en aquest camp d’actuació, aquesta
conselleria des de la convicció continuarà apostant per
millorar cadascun dels aspectes que puguin contribuir a
millorar la nostra biodiversitat.

Canviam d’escenari i com ja va quedar palès a la passada
legislatura en què es posà les Illes Balears al capdavant
d’aquestes iniciatives dins el marc europeu la mar i la seva
conservació  tornarà a ser una de les principals línies
d’actuació. Així, continuarem centrant els nostres esforços en
la conservació de la posidònia, peça insigne de la nostra mar,
enllestint la seva cartografia, millorant i desenvolupant el
decret i persistint a millorar el servei de vigilància i
assistència al fondeig, pioner per cert a l’àmbit europeu.

A més, continuarem reclamant la prohibició de les
prospeccions, de fet s’ha tudat una nova oportunitat per
debatre al Congrés la proposició de llei que va aprovar per
unanimitat el Parlament de les Illes Balears i que va sorgir de
la Conselleria de Medi Ambient, gràcies també a la
col·laboració amb Aliança Mar Blava, per acabar amb les
prospeccions d’hidrocarburs. Precisament despús-ahir acabava
el termini perquè el Govern espanyol vetàs la iniciativa, com
ja va fer anteriorment el Sr. Mariano Rajoy; aquesta vegada no
s’ha vetat, però la dissolució de les cambres espanyoles en
vista a les properes eleccions generals farà que haguem de
començar tots, especialment vostès, senyores i senyors
diputats, pràcticament de zero la seva tramitació. 

Evidentment la prevenció i l’extinció d’incendis forestals
continuarà sent cabdal en un moment en què els grans incendis
s’estenen arreu del planeta arribant, de fet, des de les latituds
més septentrionals al pulmó de l’Amazones, que continua
cremant després d’haver arrasat el mes passat 2 ,5  milions
d’hectàrees. A les Illes Balears amb un sòl rústic de cada
vegada més abandonat, sobretot el lligat a l’àmbit forestal i per
al contrari, més urbanitzat, dibuixa un escenari on les zones
d’interfase urbana forestals són de cada cop més abundants. En
aquest sentit es continuaran impulsant les tasques de
prevenció des de tots  e ls prismes entenent alhora que
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l’extinció ha de ser sols la resposta i no l’actuació principal
pel que fa als incendis forestals. 

Precisament, l’Institut Balear de la Natura, IBANAT, tot i
la recuperació de part del capital humà acomiadat el 2013,
encara necessita més múscul per lluitar contra els incendis
forestals durant tot l’any en prevenció i extinció, i també per
tenir cura dels nostres espais naturals. La millora dels
equipaments de treballadors, dels vehicles, l’establiment fix
d’una base al nord de Mallorca o l’inici de les obres a Sa
Coma d’Eivissa per establir allà una seu definitiva són alguns
dels objectius de l’empresa pública que vol incrementar
l’oferta de programes a través del SOIB, especialment a
Eivissa i a Menorca. 

No ens podem oblidar de l’estat de salut dels  nostres
boscos. Ja a la passada legislatura des del Servei de Sanitat
Forestal es van reprendre i intensificar les tasques
relacionades amb el control de plagues a l’àmbit forestal. Tant
és la convicció de la seva importància que, de cara a aquesta
legislatura, no es deixaran de fer tractaments per controlar la
població de la Lymantria dispar, oruga peluda, i la
processionària del pi amb tractaments a totes les illes.

D’altra banda, estam en la fase final de la tramitació de la
xarxa balear de danys en boscos. Aquesta serà una xarxa de
punts de control en què es faran prospeccions de la massa
forestal per fer un seguiment del seu estat i evolució.
Finalment, conjuntament amb la Conselleria d’Agricultura,
seguirem duent a terme les tasques de control i seguiment del
Xylella fastidiosa dins l’àmbit forestal de les Illes Balears. 

A continuació entram a la Direcció General de Recursos
Hídrics. L’increment de la pressió humana a la qual les Illes
Balears s’han vist sotmeses des de la meitat del segle passat,
lligada nítidament als processos d’urbanització primer i de
reurbanització del sòl rústic posteriorment articulant alhora un
model econòmic molt lligat a l’explotació territorial del país,
ha contribuït, entre molts d’altres motius, a incrementar la
demanda d’aigua de manera sostinguda en el temps, tot
forçant-nos alhora a ser més conscients que mai de
l’escassesa d’aquest recurs vital i bàsic. 

Veníem d’anys d’amagar sequeres, de sobreexplotar
aqüífers, d’obviar el recurs físic a les planificacions
urbanístiques desenvolupades i de satisfer una demanda que no
ha aturat de créixer, sobretot a l’estiu. I sí, les conseqüències
ja les patim i ens trobam en una situació en què algunes
propostes presents i futures de creixement poblacional són
inviables per la manca del recurs. Dins d’aquest escenari les
polítiques públiques en aquesta legislatura posaran la situació
ambiental i de sostenibilitat al capdavant, no obviant per més
temps que l’aigua és finita i que qualsevol creixement futur
derivarà a extremar encara més aquesta situació.

En aquesta línia la revisió anticipada del Pla Hidrològic de
les Illes Balears, aprovat el febrer de 2019, estipula la
prohibició de donar noves concessions d’extraccions en
masses d’aigua en sobreexplotació, a més, el fet d’incentivar
la compra d’aigua dessalada a l’hivern amb preus més atractius

que a l’estiu ha assentat les bases perquè els nostres aqüífers
comencin a recuperar-se. Tanmateix, però parlar d’aigua i la
seva gestió  no ens ha de fer defugir del concepte de
corresponsabilitat, no sols de les administracions públiques
que hi tenen competències en tot el seu cicle, Estat, govern
autonòmic i ajuntaments, sinó també de part de la ciutadania,
tant residents com turistes.

Així doncs, també cal fer esforços inversos entre les
diferents administracions per a la correcta gestió de l’aigua i
molt especialment envers la seva depuració. Continuarem
apostant perquè el manteniment de les nostres estacions de
depuració les faci cada vegada més eficients així com també
continuarem insistint als ajuntaments perquè duguin a terme
la separació de les xarxes municipals unitàries, fet molt
problemàtic sobretot en períodes de fortes pluges. 

En aquesta legislatura també continuarem apostant per la
reutilització d’aigua intentant cercant les millors maneres de
dur-la a terme i també els millors usos destinataris. Des de la
conselleria es fa i es continuarà fent feina amb totes aquelles
entitats, bé ajuntaments o bé comunitats de regants que vulguin
apostar pel reg amb aigua reutilitzada o bé amb projectes
pioners a les Illes Balears, com és la prova pilot de
construcció de pous d’infiltració que es construiran a Sant
Lluís, Menorca, per a través d’aigua depurada recarregar els
aqüífers. Com deia, aquest és un projecte pioner a les nostres
illes i que és finançat amb l’impost de turisme sostenible.

L’aigua també serà objecte de lluita i persistència davant
Madrid, continuarem reclamant el conveni de 200 milions per
quatre anys per tal de dur a terme infraestructures relatives al
cicle de l’aigua. Tot i la inestabilitat del Govern central avui no
deixarem de persistir per aconseguir aquesta fita tan i tan
important per als interessos d’aquestes illes. Tal com ja els
vaig poder anunciar tant a la ministra com al secretari d’Estat
fa unes setmanes a Madrid, no acceptarem que la situació
d’inestabilitat política de l’Estat segueixi com excusa i
lluitarem per signar aquest protocol com més aviat millor. 

L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental,
ABAQUA, és l’executora de les infraestructures necessàries
per dur a terme aquest canvi de paradigma al cicle de l’aigua,
tant pel que fa a l’abastament com el sanejament. Així, dintre
de les línies d’actuació principals, en els propers anys es
continuarà treballant i apostant per dur a terme les millores
necessàries en depuració així com també explorant i
desenvolupant noves tècniques i sortides a la reutilització. 

La planificació hidrològica és i continuarà sent una peça
cabdal per a la conselleria, només una bona planificació
permet prendre bones decisions en primera instància i, en
segon lloc, anticipar i prevenir determinades situacions. En
aquest sentit, a la legislatura passada es va aprovar la
modificació anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears
per evitar una multa europea, a més de la redacció d’un pla de
sequera manifestament útil des que el tenim i l’hem hagut
d’aplicar. 
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A la mateixa línia al llarg de la legislatura que encetam
elaborarem el Pla Hidrològic de les Illes Balears del nou
període 2021-2027 i, entre d’altres, revisarem el decret de
zones sensibles que fa referència a les masses que són
sensibles a la contaminació, motiu pel qual s’ha de fer un
tractament terciari de les aigües depurades abans d’abocar-la
al medi per motius ambientals.

Una altra gran encomana d’aquesta direcció general passa
pel manteniment i conservació de les lleres dels torrents. És
important posar de manifest que el que es coneix com a neteja
de torrents s’ha d’entendre com l’habilitació d’aquests perquè
mantenguin la seva capacitat hidràulica i no com a retirada de
residus sòlids urbans, depenent dels ajuntaments. 

En aquesta línia se seguirà al llarg d’aquesta legislatura que
encetam, sempre donant prioritat d’intervenció a les zones on
hi hagi risc per a les persones. A més, continuarem mantenint
el diàleg amb els ajuntaments habilitant-los perquè cada un
d’ells es pugui fer càrrec dels seus trams que passen per zona
urbana, tal com avalen algunes sentències del Tribunal Suprem,
la darrera de l’any 2017, i establint relacions bilaterals per en
funció del llistat de peticions que hi hagi fer valoracions de
prioritat per intervenir. 

Finalment, a partir de l’adjudicació del proper contracte de
conservació i manteniment de torrents s’incrementaran els
criteris ambientals a l’hora de fer cada una de les
intervencions, sobretot a aquelles zones més sensibles i/o amb
figures de protecció. 

Donam pas a la Direcció General de Territori i de
Paisatge. El teixit territorial del país per la seva idiosincràsia
ha estat objecte d’estudi i modelitzacions al llarg de les
darreres dècades. L’arribada de l’activitat turística de masses,
allà cap a la meitat del segle passat, va posar el punt d’inici
d’un model expansiu que, primer lligat a la costa, inicià una
colonització del sòl rústic arreu del territori. L’efecte
acumulatiu i sostingut al llarg del temps ha fet aflorar alguna
de les conseqüències que podem percebre i viure avui dia.
Aquestes no sols s’han d’ identificar amb les estrictament
urbanístiques, sinó que també amb les que en deriven. Estam
parlant, doncs, que l’alteració dels nostres recursos naturals
més preuats, com per exemple l’aigua, està de cada vegada
més en entredit.

Altres aspectes com la saturació dels nostres espais
naturals protegits, la capacitat de depuració o la sobrecàrrega
de tota la xarxa viària al llarg, sobretot, dels mesos estiuencs
ens ha de fer reflexionar sobre la necessitat urgent d’haver
d’invertir determinades inèrcies.

Des del pragmatisme queda palès que el model territorial
de les Balears ha quedat fixat dintre de les diferents
dinàmiques i tendències que el model turístic ha anat
impregnant sobre el territori. Les conseqüències d’aquest fet,
postulades anteriorment i sumades a fenòmens d’abast global
com el de l’emergència climàtica, ens ha de dur a reconsiderar
la capacitat de càrrega que tenim com a país. En aquesta
tessitura parlar de límits ja no pot ser marginal. 

És en aquest sentit com des de la conselleria, des d’aquesta
i altres direccions generals, obrirem línies d’exploració
valoració per revertir certes dinàmiques territorials  amb
l’objectiu sobretot de virar l’equilibri ecològic de les Illes,
fent-les alhora més sobiranes. Aquest debat el treballarem
conjuntament també amb totes aquelles administracions que
tinguin competències urbanístiques i territorials amb
l’objectiu d’actualitzar les directrius d’ordenació territorial,
les DOT. Es tracta de l’instrument per a l’ordenació territorial
de les Illes Balears al seu conjunt i la seva redacció correspon
a la conselleria competent en matèria d’ordenació del
territori. L’objectiu de les DOT aprovades el 1999 és aportar
un model territorial global per al desenvolupament sostenible
de les Illes Balears i marcar les grans línies de l’avanç
territorial futur, establint alhora els criteris respecte dels
quals es desenvoluparan els nuclis poblacionals, els espais
rurals, les infraestructures i els espais naturals.

Des d’aquesta àrea també impulsarem la protecció, la
gestió i l’ordenació del paisatge, també treballarem per
conservar la vocació agropecuària dels espais rurals
incorporant mecanismes de custòdia del territori.

Molt lligat amb la nostra mar la cura de la qual és un eix
transversal d’aquesta conselleria, es troba el Servei de Litoral
de la Direcció General de Territori i Paisatge, encarregat dels
abocaments terra mar des d’on en col·laboració amb Recursos
Hídrics i ABAQUA, així com de totes aquelles
administracions locals que tinguin titularitat d’emissaris tenim
la ferma voluntat d’ordenar i controlar els vessaments sobre
el medi marí. Per això, comencem a fer feina en un pla per a
la millora de la qualitat de les aigües costaneres a diferents
escales amb especial atenció a tots els emissaris.

Finalment, tal i com ja he mencionat al preàmbul d’aquesta
compareixença, la reclamació de les competències en matèria
de costes serà prioritària en aquesta legislatura que iniciam. A
part que aquest és un fet que ja contempla el nostre Estatut
d’Autonomia, considerem que és totalment insostenible que
una franja territorial tan important i estratègica com és la
costa sigui gestionada des de Madrid. 

L’Estat a més d’un desconeixement manifest i profund de
quina és la realitat del litoral balear destina uns recursos tant
econòmics com humans extremadament deficitaris per a la
gestió i el control d’aquest espai derivant en retards
administratius que apart del seu descontrol no podem assumir
més com a comunitat autònoma. A tot això li  cal sumar
l’opacitat que des del ministeri es mostra envers qualsevol
consulta sobre l’estat administratiu i legal de determinades
instal·lacions o bé de l’estat de les pròrrogues de concessions
administratives. Amb aquest escenari i d’acord amb els acords
de governabilitat reclamarem i lluitarem davant el Govern
central la transferència competencial d’aquesta matèria amb
dotació econòmica i de personal associat.

Finalment, la Direcció General de Residus, Qualitat
Ambiental i Educació Ambiental. Si aprovar una llei de residus
pionera ja va ser un repte també ho serà desplegar-la i aplicar-
la especialment pel que fa a la reducció de plàstic d’un sol ús
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i a l’impuls de la reutilització. La normativa preveu un cànon
ambiental al tractament finalista dels residus si al 2020 no
s’ha complert les prescripcions de la llei, tal i com demana la
Unió Europea i es planteja l’Estat. Minimitzar el
malbaratament alimentari, impulsar una compra pública verda
i crear una oficina de prevenció de residus són altres aspectes
de la llei que s’hauran de desenvolupar als propers anys.

Precisament en aquesta àrea també serem bel·ligerans amb
l’Estat per defensar la Llei de residus davant l’avís
d’inconstitucionalitat de dos articles de la normativa. 

D’altra banda, aprovarem el primer pla director sectorial
de gestió de residus perillosos en la història de la comunitat,
que entre d’altres coses planteja retirar tot l’amiant dels
edificis públics abans de l’any 2025.

A més, seguirem amb la línia d’ajuts als municipis perquè
també s’adaptin a la llei i adeqüin les deixalleries i les
informatitzin, facin programes municipals de prevenció i
campanyes de conscienciació. 

També continuarem donant suport a iniciatives privades
que donin feina a persones amb risc d’exclusió social que
tenguin projectes que impulsin el canvi de model o també
negocis enfocats en la reutilització. En aquest camp també la
corresponsabilitat és un concepte que no deixarem de
potenciar i fomentar.

Continuarem amb el desplegament del programa
informàtic SINGER per controlar tota la traçabilitat en la
generació, transport i tractament de residus. Apostam per la
transparència i la modernització en la gestió.

Intensificarem les campanyes de control de les males
praxis en residus i continuarem apostant perquè ni hi hagi
impunitat aplicant sancions, multes coertives si cal, obligant
a la reparació del medi, tancant instal·lacions si és necessari
i actuant de manera subsidiària si els responsables no actuen
segons els requeriments donats.  Evitar riscos ambientals i
posar la preservació al capdavant és i serà la nostra prioritat.

L’educació ha de ser també un eix transversal de la
conselleria per poder donar resposta a una sensibilitat cada
vegada més creixent en la societat. Hem d’estar a l’alçada. Per
això continuarem treballant juntament amb la Conselleria
d’Educació en la millora del programa de centres
ecoambientals, ja que el nostre jovent és la clau per al present
i al futur del país.

Continuarem donant suport a les entitats  sense ànim de
lucre que treballin en la conscienciació, en la prevenció de
plàstics, la conservació de la biodiversitat o la lluita contra el
canvi climàtic. A més, continuarem potenciant els centres
propis com Sa Petrolera, com a centre de recursos ambientals
de les Illes Balears amb el conveni amb l’Ajuntament de
Palma, o l’Aula de la Mar, així com els centres d’interpretació
d’Es Amunts a l’illa d’Eivissa.

La informació i el voluntariat també seran puntuals en
aquesta legislatura perquè la transparència i la implicació de
la societat en els problemes ambientals són prioritaris per a
nosaltres. 

També continuarem amb el servei de neteja del litoral amb
un total de 30 embarcacions, pioner en l’àmbit de la
Mediterrània, tot i ser aquesta una competència de l’Estat.

Abans de concloure amb el repàs per àrees volia fer una
menció especial, i també he de reconeixement al cos dels
agents de medi ambient, responsable directe de vetllar sobre
el terreny per a la conservació dels nostres espais naturals i
per fer complir el cos normatiu ambiental aplicable.

En aquest sentit, vull destacar com la disciplina ambiental
i territorial ha fet grans avanços des de la legislatura passada
amb l’increment d’agents de medi ambient o la signatura d’un
conveni entre la conselleria i l’Agència de Disciplina del
Territori per actuar en edificacions o obres il·legals en sòl
rústic.

A més a més, a través de la Llei de residus es va atribuir a
aquest cos la potestat d’intervenir i paralitzar qualsevol obra
o activitat il·legal amb afecció sobre el medi. Ara s’ha de
blindar el cos d’agents de medi ambient amb una llei pròpia
que els reforci com a autoritat ambiental.

Senyores i senyors diputats, d’aquí a dos dies, divendres 20
la Plaça de Cort de Palma acollirà una concentració pel clima
com la que ja es va produir el passat cap de setmana a Menorca
i que tendrà continuïtat amb una vaga d’estudiants divendres
que ve dia 27. Són mostres de les principals preocupacions
dels nostres joves pel seu futur, pel futur del planeta.
No només hi hem de ser per acompanyar-los, hi hem de ser
també per avançar-nos a les seves exigències i per encarar una
emergència climàtica que s’ha manifestat abans del que
s’esperava.

La legislatura passada ja n’establirem les bases amb la Llei
de residus, el Decret per a la conservació de la posidònia, les
gairebé 100.000 hectàrees de territori protegit o la
recuperació de les inversions al cicle de l’aigua entre d’altres.
Ara és el moment d’anar més enllà. Per això, encarem nous
reptes que passen per la bioseguretat, per la millor gestió dels
nostres espais naturals des del Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana fins al Parc Natural d’Es Trenc que comptarà -com
ja els he anunciat- amb un pla d’ordenació de recursos naturals
aquesta legislatura, les ampliacions del Parc Natural de
S’Albufera de Mallorca i del Llevant o la revisió de la LECO.

Com ja he manifestat anteriorment, la mar serà un eix
transversal d’aquesta conselleria, actualitzarem la cartografia
de posidònia, durem a terme un pla de millora de les aigües
costaneres amb especial atenció als emissaris, farem
desaparèixer el plàstic d’un sol ús, continuarem lluitant contra
les prospeccions i fent esforços inversors en tot el cicle de
l’aigua, centrats especialment en la depuració i la reutilització,
tot incentivant i demanant sinèrgies a les altres
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administracions també competents en la matèria com són
l’Estat o els ajuntaments.

Continuarem planificant amb un nou Pla hidrològic de les
Illes Balears per al període 2021-2027 o un nou decret de
cànon. A més, la suficiència d’aigua continuarà sent cabdal a
l’hora d’informar sobre els processos urbanístics, que ens
hem de replantejar. 

El nostre territori, finit, ha d’abandonar les inèrcies de
creixement sense límits per començar-nos a adaptar a una
capacitat de càrrega que afecta els nostres recursos naturals.
Per aquest motiu impulsarem l’actualització de les DOT i
salvaguardarem els nostres valors paisatgístics per aconseguir
un desenvolupament més sostenible i sobirà per a les Illes
Balears. 

Per culminar aquesta fotografia, ens calen les
competències en costes per esmenar la passivitat i e l
desconeixement estatal sobre la importància estratègica que
té la zona literal per a la nostra comunitat autònoma. I és que
en aquests anys la bel·ligerància amb Madrid si no canvien
certes situacions serà constant, defensarem la gestió del Parc
Nacional de Cabrera, tal com acullen els Acords de Bellver;
defensarem la nostra llei de residus, que l’Estat vol impugnar,
i seguirem reclamant les inversions compromeses en el cicle
de l’aigua davant una paràlisi a Madrid sobre la qual no podem
ni volem acceptar més demora.

Senyores i senyors, hem d’estar a l’alçada dels reptes que
se’ns plantegen a la nostra mar, en la protecció del territori,
dels nostres recursos i de la nostra biodiversitat. Aquesta és
la voluntat d’aquest conseller i si una cosa els puc assegurar és
que ni jo ni tot el meu equip, avui aquí present, defallirem en
la tasca per aconseguir els objectius fixats.

Moltes gràcies per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara si hi ha unanimitat
procedirem a continuar la sessió, és a dir , no farem una
aturada i passaríem a les intervencions dels grups
parlamentaris. Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair al
conseller la seva compareixença voluntària per explicar els
objectius que es marca per a aquesta legislatura. És necessari,
és bo marcar-se objectius ambiciosos com s’ha marcat vostè
en aquesta legislatura, però encara és més important complir-
los, el marcar-los és el més fàcil, el complir-los és el més
important. Nosaltres des del Grup Popular, doncs, estarem
vigilants perquè aquests objectius que es marca avui vostè,
doncs, efectivament es duguin a terme, tal com vostè ha dit. 

Vostè ha començat dient, i aquí tendria una discrepància
amb vostè, ha començat dient o donant a entendre que, bé, que
vostès a la passada legislatura havien iniciat la cura del medi

ambient, cosa que estava descuidada anteriorment. Bé, jo aquí
per descomptat no podria estar d’acord amb vostè en cap cas;
li he de dir que a la legislatura 2011-2015 vàrem ser molt
bel·ligerants en el tema de les prospeccions, férem fins i tot
diversos viatges a Bèlgica per defensar que es llevassin
aquestes prospeccions i, a més, li he de dir que pràcticament
les lleis de defensa del territori i del medi ambient, totes les
lleis que regeixen a Balears encara moltes d’elles avui en dia,
són lleis aprovades pel Govern del Partit Popular.

Per tant, és una obligació, és a dir, no és un caprici cuidar
del medi ambient i del territori, no és un caprici de cap govern
sinó que és una obligació que tenim tots els governs, per tant,
és una obligació que tenim i que assumim i que el Partit
Popular quan ha governat també l’ha assumit. 

Podem tenir discrepàncies en qualque tipus de qüestió, i
segur que aquí ho veurem, però amb el medi ambient pens que
ja que tots vivim en aquest planeta tots hi tenim interès i tots
ens hem de cuidar i ens cuidam. Per tant, no és una cosa
exclusivament del Partit Socialista, dels partits d’esquerra que
governen en aquests moments sinó de tota la societat. 

He de dir que, bé, vostè  ha parlat de moltes coses, jo
llavors li faré algunes preguntes més concretes de temes que
jo conec més directament i que vostè tal volta no ha entrat,
aquí tendrà la possibilitat d’ampliar la informació que ens ha
donat en temes més concrets, no?

Vostè ha parlat de millorar les depuradores i les aigües,
reutilitzar les aigües depurades, no?, que crec que
efectivament és una de les coses molt necessàries, però hi ha
coses tan contradictòries en el que acaba de dir i en que ha dit
d’allò que s’havia fet a la passada legislatura, una d’elles és que
la depuradora, i li parlaré concretament d’una, de Santa
Eulària, que s’està acabant o  s’ha acabat recentment, una
reforma que estava prevista per a l’any 2007, 8, i que per
circumstàncies que no vénen al cas ara es va ajornar i s’ha fet
ara, després de tota una sèrie de problemes molt importants de
què també en podríem parlar, però que ens allargaríem, si fa
falta ho ampliarem, doncs, aquesta depuradora en aquests
moments no se li ha fet la depuració terciària i  s’acaba en
aquest moment. Tenint en compte que és l’únic lloc d’Eivissa
on hi ha una balsa de 200.000 tones per a regadiu que seria
l’única tal volta, bé, l’única a Eivissa i de les poques que hi ha
a Balears, que es podria utilitzar i que fa vint anys que està feta
i que no s’ha pogut utilitzar per l’estat de les aigües que surten
d’aquesta depuradora, per la qual cosa hagués estat una
oportunitat d’or per fer el que acaba de dir vostè de reutilitzar
les aigües depurades i a la volta deixar una depuradora ben
acabada. 

Seguim amb depuradores i llavors li don la paraula i llavors
supòs que això serà interactiu, com en alguna altra intervenció
d’aquest tipus. La depuradora d’Eivissa, seguint amb
depuradores, és una depuradora que depura el 40%
aproximadament de tota l’aigua que es consumeix a Eivissa
perquè agafa quasi mitja Eivissa, no? Aquesta depuradora, com
sap vostè perfectament, la construeix el ministeri i no sé
exactament en quin estat està, les coses com són, perquè no
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tenc la possibilitat de dur el seguiment, i aquí sí que
m’agradaria, perquè supòs que vostè tendrà més informació,
que ens explicàs una mica com està el tema d’aquesta
depuradora. Aquesta depuradora, com sap i que a més vostè
també ha fet menció amb el tema de la posidònia o de les
platges, aquesta depuradora està en aquests moments en un
estat lamentable, l’actual que està treballant, cada volta que hi
ha una pluja sabem què passa, no fa falta ampliar-ho, va
directament, molt prop, l’emissari va molt prop d’una platja
que és rica en posidònia i que se l’està carregant
contínuament. Per tant, dic això perquè crec que és urgent,
crec que és urgent que es pogués acabar. 

Hi ha un tema que desconeix i que per ventura vostè
coneix, aquesta dessaladora..., aquesta depuradora, com sap,
s’està construint a una cota de 95.000 metres d’altura, per tant
es necessita molta energia per dur-hi l’aigua allà dalt, i llavors
a la volta la caiguda d’aquesta aigua quan torna a baixar doncs
cal frenar-la perquè si no es frena aquesta caiguda el mal que
tornarà a fer serà lamentable i  serà considerable. S’havia
parlat, i crec que finalment no està previst, que en la baixada
d’aquestes canonades d’aigua es posassin uns reductors que
fossin uns alternadors que a la volta recuperassin energia, una
part de l’energia que es consumeix per pujar aquesta aigua, que
segons crec i d’això no tenc dades tècniques, però és a dir son
de oídas que es necessiten com a 4 megavats per pujar l’aigua
que consumeix aquesta depuradora. Per tant, no sé si sap
vostè, si la baixada d’aigua és aquesta està previst que es posin
aquests alternadors. Ara li he plantejat dues coses diferents, la
depuradora d’Eivissa i la de Santa Eulària i les balses. Jo, en
principi, m’agradaria que em contestàs i llavors continuarem.

Gràcies. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Gràcies, Sr. Diputat. Bé, vostè ha començat parlant dels
objectius ambiciosos, certament són objectius ambiciosos, ja
ho eren la passada legislatura i jo crec que en bona part es
varen poder complir i es compleixin perquè hi ha molta
convicció al darrera, venc a dir, els objectius són ambiciosos
o no també en funció de la voluntat que un té de desenvolupar-
los i aconseguir-los i evidentment aquí les discrepàncies entre
els diferents partits sempre hi són, com és lícit que hi siguin,
i res a dir, no?

Bé, jo he de discrepar amb vostè, i vostè ho sap; ja quan
vostè em feia la pregunta m’ha fet aquesta rialleta i jo la hi
torn, no? Jo quan he fet referència que hi havia hagut una
deixadesa del medi ambient la legislatura passada quan vostès
governaven, i ho dic obertament...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ja m’ha entès, si no li explic perquè quedi clar, la 2011-
2015 amb el Sr. Company, que vostè coneix, que estava al
capdavant de la conselleria, bé, hi va haver tota una sèrie
d’accions que varen posar de manifest el que importava, e l
medi ambient i la Conselleria de Medi Ambient en aquell

moment; no és un fet evidentment criticable des del meu punt
de vista, però és un fet objectiu que evidentment es pot
constatar per moltes vies, no?, on hi va haver una eliminació
de l’empresa pública que en aquells moments es dedicava a la
gestió i planificació dels espais naturals protegits i, a part, un
acomiadament de 33 persones que es dedicaven a treballar en
aquells espais. 

Per tant, entendrà vostè que la situació que almanco el
2015 es va trobar envers la gestió dels espais naturals era una
situació de decadència important. I després hi va haver també,
i ahir vaig tenir l'oportunitat de respondre també al seu grup
parlamentari una resposta envers a les inversions que en el seu
moment es feren durant aquella legislatura en matèria de
sanejament i que per tant també posen de manifest la
deixadesa o la decisió política d’aquell moment de deixar de
destinar el cànon de sanejament a la seva finalitat. Per això
contextualitzava dins la meva compareixença i... he fet
referència a aquesta deixadesa que evidentment a l’any 2015
quan el pacte de la legislatura passada entra es troba, no?, i
simplement constatava aquesta situació.

Quant a millorar les depuradores, jo crec que això és una
cosa, que qualsevol govern que ha entrat s’ha trobat el repte de
fer. En el seu moment les Illes Balears foren pioneres, cap als
anys vuitanta, envers en matèria de depuració en aquesta
comunitat autònoma sobretot en comparativa amb altres
comunitats autònomes, fins i tot amb altres regions europees.
Aquí hi ha hagut un problema, en primera instància
evidentment, que són depuradores en la seva gran majoria de
fa molts d’anys, i en segona instància, que mai no es diu, però
que crec que ho hem de començar a posar tots damunt la taula,
que la seva capacitat de càrrega està sobrepassada;
depuradores que en el seu moment es varen construir per a
capacitat de 10.000 persones i enguany o ara, avui en dia, en
l’estiu tenen l’acollida d’un nigul poblacional de 30.000
persones. Evidentment, per molt bé que funcioni l’estació
depuradora la seva capacitat està sobrepassada.

Per tant, crec que això és un fet que tots els governs que
han entrat han hagut d’afrontar. Sí que és veritat que ara en
l’àmbit mediàtic aquests és un dels temes que més està
aflorant i aquest govern, com ja va fer a la passada legislatura
on hi va haver un increment i una recuperació del cànon per
sanejament, seguirà apostant i seguirà treballant.

Vostè ha mostrat interès concret per dues depuradores
d’Eivissa, per la qual cosa intentaré respondre tant
precisament com em sigui possible. En primer lloc la
depuradora de Santa Eulària és de l’Estat, això per començar,
venc a dir no és una depuradora de la comunitat autònoma i
vostè deia que tal vegada seria una bona... un bon punt, un bon
exemple per establir possibilitat de reutilització de l’aigua i jo
estic d’acord amb vostè. 

És a dir, crec que totes les depuradores avui en dia... jo
crec que hi ha d’haver, s’ha d’iniciar un debat i per tant, una
línia estratègica de feina envers a quines possibilitats tenim
per destinar depuradores o estacions depuradores a
mecanismes de reutilització i Santa Eulària la veritat és que
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ara jo, evidentment, entendrà que no conegui la situació exacta
des d’un punt de vista tècnic, però podria ser un exemple
d’això i al cap i a la fi la reutilització sempre va en funció de
la petició d’usos que hi pugui haver o bé perquè un ajuntament
demani que hi hagi una reutilització per regar els seus parcs i
jardins municipals, per posar un exemple, o bé que hi hagi una
comunitat de regants, com per exemple hi pot haver a
Formentera, que vol utilitzar l’aigua reutilitzada per regar la
seva activitat agrària o agrícola, no? Per tant, en principi la
reutilització d’aigües depurades per a reg o per a qualsevol
altre ús sempre va lligada a una petició del destinatari el qual
vol utilitzar aquesta aigua.

Pel que fa a la depuradora de Vila, ara mateix s’està a
l’espera que l’Estat d’alguna manera acabi de fer aquesta
depuradora i nosaltres, com a govern de les Illes Balears,
recepcionar-la per començar-la a gestionar. Per tant, ara
mateix aquesta depuradora que està en fase, encara no l’ha
recepcionada la comunitat autònoma i per tant, encara no
l’estam gestionant. Sigui com sigui el que vostè em comentava
és que efectivament la depuradora es construeix a una cota
relativament alta i que, per tant, a partir d’aquí també hi ha el
que es coneixen com les estacions de bombeig que nosaltres
ara a través d’ABAQUA ja hem habilitat Endesa perquè pugui
fer la connexió elèctrica i que, per tant, tot el cicle de la nova
depuradora pugui començar a funcionar, però com li
comentava aquesta també és una depuradora que estam a
l’espera que l’Estat l’acabi d’acabar per recepcionar-la.

I aprofitaré l’avinentesa de la seva pregunta, si m’ho
permet, per posar-li d’exemple Vila com a una de les coses
que també he mencionat al llarg de la meva compareixença. I
no és un retret, simplement és una realitat i dic que no és un
retret perquè no només passa a Vila, passa a altres indrets, no
sols a Balears, sinó arreu del món, i és que un dels problemes
que hi ha a Vila amb abocaments com segur que bé vostè
coneix al port, coincidents sempre amb períodes de pluja
intensa és que no hi ha una desconnexió de les xarxes i això és
un problema i -repetesc- no és un retret a l’Ajuntament de Vila
ni a la... ni a la societat eivissenca. És una situació que crec
que entre totes les administracions ens hi hem afrontar. I
aposta crec que en temes d’aigua és important també parlar de
corresponsabilitat perquè evidentment la comunitat autònoma
té unes competències en el cicle d’aigua, i d’això no en podem
defugir, però sí que és veritat que el cicle d’aigua també depèn
d’altres administracions i que entre tots i totes hem d’intentar
trobar solucions per a poc a poc perquè no són problemes que,
com vostès saben, s’arreglin d’un dia per l’altre, doncs, a poc
a poc poder anar trobant solucions.

Moltes gràcies.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Bé, gràcies, en principi, sense entrar més en polèmica,
quan ha dit que havíem acomiadat no sé quants de treballadors
jo li he dit:  no, tancàrem més de trenta... entre trenta o
quaranta, ja no ho record exactament, empreses instrumentals
que tenia el govern anterior que no servien per a res, vull dir...
no varen ser... en tancàrem bastants més, però no entrarem en

això, és igual, perquè podríem entrar a mirar endarrere i no fa
falta, així com es va trobar el govern del Sr. Bauzá en aquell
moment quan va entrar a governar aquí.

Quant al que m’ha contestat de les depuradores, bé, dóna
a entendre que coneix massa bé encara com està la situació
perquè no les estan administrant. Jo el que li demanaria aquí
és que en el cas de la d’Eivissa que l’està fent el ministeri, que
ja ho sé, però que s’interessàs per saber si faran o no faran, si
posaran o no posaran aquests alternadors o aquesta forma de
reduir la caiguda de l’aigua aprofitant aquesta energia perquè
seria una pena que no es fes. Això estava previst inicialment
quan jo estava al consell i això sí que és veritat que se’ns va
presentar i que jo pensava que es feia en aquest sentit i que ara
últimament m’han dit que això s’havia llevat i és una pena
perquè s’hauran de fer reductors de qualsevol manera, es
perdrà una energia i crec que una volta que s’està fent és el
moment d’interessar-se per saber si es fa o no es fa i des
d’aquest govern, insistir en aquest tema.

Seguint en el tema de l’aigua i de les depuradores, etc., que
veig que és un problema, és un problema i tots en som
conscients, aquest problema -com sap- des d’Eivissa li
reclamarem que aquesta gestió de l’aigua la puguem fer
directament des d’Eivissa. Creim que el que ha passat
últimament amb les depuradores que hi ha hagut aquesta
quantitat de vessaments i moltes... molts de problemes que
costa resoldre des d’una altra administració, seria molt més
eficaç que es pogués fer des d’Eivissa. Per tant, això crec que
ja la presidenta Armengol ha parlat amb el president del
consell insular, i m’agradaria saber quina és la seva opinió
perquè això jo sé que és una de les coses que plantejarem des
d’Eivissa.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, he de tornar discrepar en la seva primera part de
compareixença, jo crec que les persones acomiadades...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... les persones acomiadades no és que fossin importants, no
és que siguin importants, és que són vitals i cabdals si volem
mantenir espais naturals ben gestionats. Vostè té...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... són opinions diverses i discrepants i al cap i a la fi la
realitat.

Que m’interessi per l’EDAR, ho faré. La veritat és que jo
el que li he contat és un poc la situació a nivell de tramitació
administrativa en la qual es troba, que estam a l’espera de la
recepció o de poder recepcionar aquesta depuradora per part
de l’Estat i... Bé, la veritat és que jo el detall a què vostè em fa
referència ara mateix, li he de ser sincer, no el conec, és un
detall molt específic que vostè em comenta. En tot cas, si
algun dia  dispòs d’ell no tendré cap tipus de problema a
compartir-lo amb vostè.
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I em demanava quant a la gestió de l’aigua a Eivissa i
d’aquesta reclamació per part del consell insular que hi haurà
en aquesta legislatura, que ja és conegut, que ja ha sortit per
mitjans de comunicació i que sé que la presidenta Armengol
n’havia parlat amb el president, però jo mateix també ja en vaig
poder parlar a la meva primera visita institucional a Eivissa on
em vaig poder reunir entre d’altres tant amb el president com
amb el conseller de Medi Ambient i entre altres temes vàrem
parlar d’aquest. Bé, el mateix que li va comentar la presidenta
Armengol, és a dir, és un tema que evidentment coneixem com
a Govern de les Illes Balears, que vàrem quedar d’iniciar
meses de diàleg de veure com es pot fer aquesta transferència,
s’ha de tenir en compte que actualment el marc normatiu a
nivell hidràulic de les Illes Balears evidentment no contempla
aquesta possibilitat perquè fins ara la gestió, com bé vostè sap,
és unificada a nivell de govern i que, per tant, la meva opinió
es que un consell insular demana una cosa, s’ha d’estudiar
perquè és una administració, venc a dir, totalment respectable
i que s’ha de defensar i, a partir d’aquí establir els diàlegs per
poder fer possible, en la mesura del possible i amb els tempos
possibles qualsevol iniciativa.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Bé, gràcies. Un altre tema relacionat amb el medi ambient,
i jo entenc que té certa complexitat aquest tema, i és que hi ha
molts d’ajuntaments que estan preocupats en aquests moments
pel manteniment de les platges. Vostè sap que les platges es
varen recuperar fa uns quants anys, es varen arreglar, s’hi va
aportar arena i en aquests moments moltes d’elles s’han
deteriorat, estan bastant deteriorades i  jo sé que això és un
tema complex i que no depèn només d’aquí, hi ha Costes per
enmig, lògicament s’ha de comptar amb Costes, però n’hi ha
algunes que no és molt complicat restaurar-les, unes altres tal
volta seria més complicat, s’hauria de cercar arena d’un altre
lloc lògicament que no causàs un impacte. Té prevista vostè
alguna actuació en aquest sentit per, ja dic, és un problema,
una problemàtica que afecta molts d’ajuntaments de les Illes,
no només a una, això sí que afecta molts d’ajuntaments i sé
que ..., perquè m’ho han fet arribar, alcaldes que es preocupen
per l’estat de les platges i que en aquests moments doncs no
saben com es pot arreglar aquest tema.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Bé, el tema de les platges és un tema extremadament
complicat, no sols des del punt de vista físic i morfològic sinó
també des del punt de vista competencial, com bé vostè
comentava. La Llei de costes, que en el seu moment aprovada
l’any 1988 era una llei que en el seu moment establia línies
molt conservacionistes i proteccionistes, sobretot pel context
històric en què es va aprovar, sí que és veritat que al meu
entendre va cometre un cert error, i ho dic des d’una opinió
constructiva, i era que donava competències a moltes
administracions, donava competències a l’Estat, donava
competències a les comunitats autònomes, donava
competències als ajuntaments, però no va establir cap
mecanisme de coordinació entre  les diferents
administracions, i això ha tengut, sens dubte, conseqüències

per a moltes platges. I, evidentment, també les platges s’han
deteriorat, en bona part, per la pressió antròpica i humana que
hi ha hagut alterant qualsevol mecanisme o qualsevol sistema
natural que hi havia. 

Per tant, en aquest escenari hi ha platges que per molta
regeneració que es faci, per molta regeneració que es faci, les
platges es tornaran a deteriorar i a erosionar, i això és el que
ha passat. De fet, a Baleares tenim exemples d’autèntics
desastres, no és un retret, però el Sr. Matas quan era ministre,
li contaré una cosa, el Sr. Matas quan era ministre va
autoritzar, sense cap tipus de tramitació ambiental, la
regeneració de la platja de Can Picafort, a la Badia d’Alcúdia,
és una platja urbana, què vull dir amb una platja urbana, és una
platja on només hi ha la superfície de platja i just al darrere hi
ha un passeig marítim i una zona urbana. La conseqüència és
que es va anar a cercar arena del fons marí de Banyalbufar,
Serra de Tramuntana, arena litoclàstica que ve de roca i la
varen posar a un lloc on l’arena ve d’organismes vius. La
conseqüència d’això va ser que en pocs mesos la dinàmica
litoral se’n havia duit l’arena de la platja de Can Picafort i
l’havia dipositada a la platja d’Es Comú de Muro, Parc Natural
de S’Albufera de Mallorca.

Llavors, el tema de les regeneracions de platges, que li vull
dir que no són competència d’aquesta conselleria, eh?,
nosaltres només tenim competències en la gestió de platges
naturals, res més, la gestió d’usos; altra cosa és la Demarcació
de Costes que, com bé vostè sap, és qui té la competència
actualment, doncs, hi ha platges que per molt que s’hi
interactuï no es revertirà la seva situació perquè han estat
alterades des d’un punt de vista integral. Per tant, tenim
problemes d’erosió de platges a Illes Balears? Molts, de fet
m’atreviria a dir que molt poques platges a les Illes Balears de
l’any 56 fins ara han crescut, molt poques, només hi ha un
trosset, que el Sr. Sagreras coneix, que és a la platja de Sa
Ràpita precisament per la construcció del port esportiu.

Per tant, el tema de les platges és un tema que poc generar
molt de debat, evidentment, i que des d’aquesta conselleria les
competències, com li coment, sols es limiten a la gestió i
planificació de platges naturals, però no a la seva intervenció,
que això depèn del ministeri i la Demarcació de Costes, és un
tema que pot generar i generaria molt de debat, però que jo
sincerament veig complicat a l’hora d’arreglar perquè és posar
un pedaç a un malalt que ja és crònic.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí, som conscient que és un tema, i per això li he dit
inicialment, complex pel tema competencial i pel tema
mediambiental, evidentment n’hi ha alguna que és molt difícil
de recuperar, però n’hi ha algunes altres que únicament és
moure, moure l’arena perquè les corrents que s’han generat
l’han moguda i simplement dins la mateixa platja, tal volta amb
poca feina i amb poc impacte mediambiental es podria
recuperar, i aquestes serien fàcils de resoldre; algunes altres
tal volta seria impossible. 
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Bé, li passaré a un altre tema perquè ens està passant el
temps. D’aquest tema tal volta em dirà el mateix, tampoc no és
tal volta competència directament seva, però sí que ho és del
Govern balear, això sí que ho és, el que passa és que està
mesclat. Vostè coneix que a Eivissa no tenim una planta
d’assecats de fangs, això ho sap bé, i els traslladaven a la
península i costava un dineral, no? Bé, tenim un cas concret i
és el poble de Santa Eulària amb uns problemes bestials
d’olors i que ABAQUA no feia..., ABAQUA és o CALAGUA,
ara no em record quina és l’empresa que ho fa, és igual,
l’empresa que ho havia de fer no ho feia en termini ni en
forma i l’ajuntament se’n va fer càrrec, i  ho va fer amb un
sistema que no està dins el Pla director sectorial de residus,
i aquest és el problema segurament, jo això ho conec, però sí
que va ser efectiu i va ser pràctic i es va fer el que es podia fer.
Hi ha altres coses que si volem seguir totes les passes no hi ha
forma de fer-ho i és impossible passar un estiu amb els olors
que hi havia amb una depuradora que està dins un casc urbà.

Llavors, l’ajuntament se’n va fer càrrec, ho va fer i no va
donar cap problema, però sí que és veritat que hi ha unes
despeses importants que les va assumir i hi havia un
compromís en aquell moment del consell insular, cosa que ja
sé que llavors és una competència del Govern, però un
compromís d’abonar aquestes quantitats. Vostè  sap si el
Govern té intenció o pot abonar aquestes quantitats a
l’ajuntament pel que és? Perquè per un altre costat si no ho
feia l’ajuntament i no ho ha fet el Govern, doncs ho hem
traslladat crec que a València amb uns costos molt superiors
al que eren els costos d’aquesta regeneració que, a més, es
feia servir en l’agricultura, és a dir, es feia un compost que
llavors feia servir. No sé, m’agradaria saber quina és almenys
la seva opinió política. 

Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Molt bé. Bé, sí, el tema dels fangs evidentment és un tema
que no, l’única vegada que hi ha hagut certs problemes, no sols
ha estat a Santa Eulària sinó també hi ha hagut altres
depuradores i altres depuradors, evidentment, per l’efecte
acumulatiu de deposició de fangs després de depurar l’aigua,
doncs, que estan generant alguns problemes. 

En el cas de Santa Eulària, bé, nosaltres ho volíem fer,
volíem dur a terme aquesta actuació, però ho havíem de fer a
través del Consell Insular, és a dir, el Consell Insular ho havia
d’assumir, no? Per tant, aquestes problemàtiques, també a
Ferreries hi ha un cas, vull dir, la solució a aquestes
problemàtiques quina és? Fer plantes de tractament, això és un
fet, no, perquè moltes vegades evidentment dins la disjunció
competencial que hi ha moltes vegades, i no només passa amb
depuradores, passa amb tot que a vegades el Govern com que
és el germà gran evidentment sempre és el que acaba rebent
peticions diverses sobre coses que després des del punt de
vista jurídic, fins i tot tenint informes..., passa també en temes
de torrents, eh!, i tenint informes jurídics de la casa que

apunten cap a una direcció que divergeixen de les peticions
que puguis tenir d’altres administracions, no?

Per tant, el tema dels llots és un tema que evidentment
també doncs va causar problemàtica a Santa Eulària, no només
a Santa Eulària li repetesc, és a dir, que no es un tema
específic d’Eivissa i que evidentment la solució passa o
passaria per la construcció doncs de plantes de tractament i
d’alguna manera... primer, poder pal·liar el problema de facto
i en segona instància també -com bé vostè comentava-
disminuir els costos de transport associat a aquesta activitat,
no?

Per tant, en aquest sentit segurament coincidim que la
solució passaria per aquí.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí, però mentrestant no m’ha dit qui paga la festa...perquè
el consell en principi ho derivava al Govern i el Govern al
consell i és clar, uno por otro no ha pagat ningú. Aquest és el
tema de com està. No sé com anam de temps...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... idò, hem de viar. 

Bé, hi ha un tema que vostè ha comentat, i que crec que és
cert, que és important, no?, que és el tema forestal. El tema
forestal és cert que no es tracta d’anar a apagar incendis, es
tracta que no hi siguin.

Vostè, i no hi entrarem perquè veig que el temps s’escurça,
vostè té previst fer un pla director sectorial de gestió forestal,
un pla de gestió forestal, al qual sigui fàcil a les empreses que
es dediquen a la gestió de biomassa, que això és una energia
renovable que a més recupera CO2 per poder utilitzar aquesta
biomassa que sobra i que llavors ens du a aquests problemes
d’incendis.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Bé, el pla de gestió forestal ja existeix, és a dir, hi ha un
pla general d’incendis forestals, hi ha plans comarcals, hi ha
plans insulars que són els plans que d’alguna manera
estableixen totes les línies d’actuació no sols en extinció, de
fet sobretot en prevenció i que, per tant, marquen sobretot al
Govern quines actuacions de prevenció han de fer envers els
incendis forestals precisament també per disminuir la
vulnerabilitat que com a illes puguem tenir enfront d’un gran
incendi forestal.

Deixi’m apuntar que aquí també hi ha un tema de
corresponsabilitat en el sentit que moltes de les propietats
evidentment són privades i que segurament coincidirem aquí
vostè i jo que s’han d’intentar incentivar efectivament que la
gestió forestal per part privada sigui de cada vegada major
perquè evidentment... i això s’ha d’incentivar. La passada
legislatura, de fet, a través de FOGAIBA vàrem obrir una línia
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d’ajudes específiques a gestió forestal perquè propietaris de
finques en sòl forestal poguessin tenir recompensació
econòmica per dur a terme aquestes actuacions. Era un apunt.

Pas a allò de la biomassa. La veritat és que a mi, a mi
particularment, m’agradaria molt poder donar sortida a tota la
biomassa de les Illes Balears, i cregui’m que jo en la passada
legislatura, en aquell moment era director general, vaig tenir
l’ocasió de parlar amb moltes empreses forestals o  que es
dediquen a treballs forestals de les Illes Balears precisament
en aquest sentit i una de les coses que també ens manifesten
és que ni tan sols elles..., és a dir, per tant, el sector a nivell
d’Illes Balears té capacitat per gestionar la quantitat de
biomassa que  pugui tenir o que no els compensa evidentment
dur a terme aquesta activitat.

Estic d’acord que el tema de la biomassa és un tema que
s’hauria de potenciar i s’ha de potenciar. De fet, des de la
Conselleria de Medi Ambient des de la passada legislatura a
finques públiques com (...) i Binifaldó vàrem instal·lar
calderes de biomassa. Ara a Binifaldó tota la instal·lació del
refugi i de l’estada s’està alimentant a través d’una caldera de
biomassa i, per tant, d’alguna manera també ajuda a donar
sortides a aquest fet.

Però jo coincidesc amb vostè que el tema de la biomassa
és un tema que d’alguna manera entre tots li hauríem de donar
sortida perquè també ajudaria que la gestió forestal, sobretot
privada, fos molt més proliferant.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí, hem referia precisament a això i tal volta seria bo
subvencionar aquests tipus de calderes, sobretot a les
empreses públiques, en el cas d’Eivissa quasi totes ja tenen
calderes d’aquest tipus, però llavors lògicament hi ha d’haver
un subministrament que sigui local, això que es diu ara
quilòmetre zero, perquè si llavors la biomassa la duim de la
península no ens serveix per res. Per tant, s’ha de facilitar que
aquests plans de gestió forestal que està sent tal vegada més
fàcil per illes, idò perquè no tenguéssim massa traves
burocràtiques s’ha de, efectivament, vostè ho ha dit, no és una
activitat massa rendible precisament perquè els boscos aquí
són molt difícils, són empinats i costa molt. Per tant, bé,
simplement era això.

Hi ha un últim apunt en un tema d’ordenació del sòl, de
territori en aquest cas, hem estat parlant tot el temps de medi
ambient, en la lle i i ús de... la LOUS que va fer el Partit
Popular l’any 2014, vostè sap que hi havia una disposició que
vostès al 2016 automàticament la llevaren, la disposició 10
d’aquesta llei, una transitòria, en la qual donaven un termini de
tres anys per a les construccions que estaven fora d’ordenació,
però que ha prescrit la seva infracció i que per tant, no es pot
actuar damunt elles, que d’acord a unes regles, a unes normes
i pagant unes quantitats, lògicament no era gratis, sinó que
tenien unes indemnitzacions que havien de pagar, es poguessin
incorporar a l’ordenació d’alguna manera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Juan, ha acabat e l seu temps, hauria de formular la
pregunta ja i ja no té més temps.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Senzillament, senzillament, vostès incorporaran novament
aquesta transitòria que creim que va donar molt bon resultat i
que a més els  ajuntaments recaptaven el que no s’havia
recaptat al seu moment i a més era en caràcter finalista -
finalista- per incrementar el sòl públic?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Jo, Sr. Diputat, el que li he de dir és que crec que totes les
dinàmiques expansives en l’àmbit territorial s’han de
començar a reconsiderar i, per tant, la veritat és que nosaltres
ara estam en una revisió interna de quin és el cos normatiu a
nivell de detall que tenim en matèria d’ordenació del territori
i a partir d’aquí, doncs, sobretot impulsar les modificacions de
les DOT, que és el que els he anunciat a la meva
compareixença.

Per tant, no, la intenció de recuperar aquesta disposició la
veritat és que li he de dir que no la tenim o no està damunt la
taula ara mateix.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan, Sr. Conseller. Ara passarem al
Grup Parlamentari Unides Podem, el Sr. Jiménez és qui
intervindrà, per tant baixarà de la Mesa..., tenim substitut...

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta, señoras diputadas, senyors diputats,
conseller, vamos a ver..., en relación con las aguas residuales
hemos visto también en los últimos tiempos..., es un problema
que viene de lejos, que hay un problema de insuficiencias de
tratamiento de estas aguas residuales, ¿no? Creemos que no
hay demasiados documentos escritos por parte de la
administración, ninguna ruta de hoja, perdón, ninguna hoja de
ruta, ningún plan de acción concreto o al menos así nos llega.
Queríamos saber si existe una estrategia de gobierno o  una
propuesta en concreto con las aguas residuales teniendo en
cuenta sobre todo la demanda creciente de agua debido al
turismo que está subiendo, digamos, en las Islas Baleares y no
puede asumir esta demanda excesiva, ni siquiera las
necesidades de la población residente.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. Diputat, he fet menció en la meva
compareixença que una de les coses que..., evidentment estam
posant en marxa, ara mateix, a nivell intern, és fer una
valoració  d’aquest tema. Jo ja crec que ho he manifestat
diverses vegades en alguna compareixença meva o alguna
entrevista que m’han fet darrerament. 

El tema de la depuració, com ja també abans havíem tengut
ocasió  de comentar-ho amb el diputat del PP, doncs es un
tema acumulatiu que ve d’enrere i això crec que -com deia-
tots els governs que han entrat a gestionar l’han trobat i per
tant, el grau d’intervenció del diferents govern ha estat més o
manco, no? Nosaltres en aquest sentit -i així ho he dit-, crec
que s’ha de començar a parlar dels problemes -s’ha de
començar a parlar dels problemes- i s’ha de començar a parlar 
també de les coresponsabilitats sense que això soni a retret,
simplement parlar de corresponsabilitat perquè al cap i a la fi
hi ha molts d’agents, moltes administracions que són
responsables o tenen capacitat de gestió envers tot el cicle de
l’aigua i si no hi ha una corresponsabilitat i una coordinació
entre aquestes administracions, de vegades les solucions
podran ser etèries; jo  crec que amb un tema important com
aquest doncs ja convé que les solucions siguin el més
factibles possibles.

Per tant, en aquest sentit estam fent feina ja des del Govern
i evidentment, com ja he dit, estam fent un pla d’actuacions de,
primer de tot, identificar tots aquells problemes que hi pugui
haver a partir de l’anàlisi d’analítiques que puguin provenir de
la Directiva de depuració, de la Directiva marc de l’aigua i
també dels plans de vigilància ambiental dels emissaris. 

Evidentment nosaltres partim, perquè també en tenim
constància, que no tots els emissaris de Balears públics, eh?,
perquè evidentment a Balears hi ha, d’acord al darrer cens 200
emissaris i d’aquests 200 emissaris n’hi ha una vintena de
públics, hi ha molts d’emissaris privats i emissaris no tots es
refereixen..., quan dic emissari m’estic referint a punts
d’abocament terra-mar, no m’estic referint a punts
d’abocaments de fecals, per tant, és un concepte més ample.
Per tant, a partir d’aquí el que feim és primer identificar els
problemes que hi pugui haver, també partint, perquè així també
tenim dades que ens ho corroboren, que no tots els emissaris
tiren aigua mal depurada a la mar perquè hem de tenir en
compte una cosa, a nivell conceptual jo crec que hem de tenir
en compte una cosa, i és que una depuradora és una solució, la
depuradora en si és una solució  a dinàmiques humanes que
requereixen tenir depuradores per poder, com diu la paraula,
depurar una aigua fecal. Per tant, hem de partir d’aquesta base.

A partir d’aquí...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... a partir d’aquí -o un corral o un pou negre- a partir d’aquí...

(Algunes rialles)

... a partir d’aquí hem de partir d’aquesta base, no?, perquè sinó
crec que tendríem un problema estructural tots. A partir d’aquí
el pla d’acció de la conselleria, com bé he dit a la meva
compareixença, doncs, és començar a identificar tots els
problemes que hi pugui haver derivats i sobretot també posar
solucions. 

Estam fent feina amb l’autorització de tots els emissaris.
La passada legislatura ja es va començar a fer molta feina amb
això, de fet, la passada legislatura de públics es varen
autoritzar sis emissaris només en quatre anys; ara mateix
passam l’avaluació ambiental dels emissaris que falten per
autoritzar. Per tant, crec que aquest fet també ajudarà a què la
fiscalització i el control ambiental de tots els abocaments
terra-mar tenguin majors controls, una major supervisió i, per
tant, més informació com a administració a l’hora d’intervenir
si escau, no?

Per tant, jo puc compartir amb vostè, perquè jo crec que és
la realitat i tampoc no l’hem d’amagar, que les actuacions
tàcites que s’havien fet contundents, que s’havien fet fins a dia
d’avui o fins fa uns anys amb aquest tema no havien estat el
més contundents possibles, no només a Balears sinó a nivell
europeu i a posta ara la Unió Europea també s’està començant
a posar amb els temes de depuració i està començant a
requerir als estats membres que es compleixin totes aquestes
directrius, per tant, no s’havia fet una actuació contundent en
aquest sentit i jo crec que és el moment de començar-la a fer.
I amb aquestes estam i a posta ha estat una de les coses que he
volgut manifestar i anunciar a la meva compareixença.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias. Otra pregunta sería con respecto a las especies
invasoras, de alguna manera ha sido un poco contestada, pero
bueno, la voy a formular de otra manera. En el caso de Ibiza,
en concreto, hay un problema con los ofidios, bueno, las
serpientes y tal invasoras que han ocasionado ciertos
problemas, como esto se ha contestado de alguna manera la
pregunta que voy a formular es otra, es sobre la bioseguridad,
es decir, ¿hay alguna acción pensada o al menos, a lo mejor lo
ha explicado y yo no me he enterado muy bien, en los puertos
y aeropuertos de Baleares, algún tipo de medida para evitar la
entrada de estas especies invasoras? y ¿qué iniciativas toma el
Gobierno, o  la conselleria en este caso, el Gobierno
autonómico frente al Gobierno central?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies. La veritat és que li agraesc la pregunta,
havia parlat dels temes de bioseguretat, aquí tenc les xifres
dels ofidis d’Eivissa, entenc que no és la seva pregunta en
concret, si després les vol consultar les tenc aquí perquè vegi
l’evolució des de l’any 2016 on la conselleria va començar a
actuar, però li contestaré un poc a dues reflexions que vostè
em fa que jo certament trob interessants. 

En primera instància el tema de la bioseguretat, a les Illes
Balears avui en dia no tenim cap cos normatiu, cap llei que
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d’alguna manera estipuli i reguli aquest tema i és una
mancança, una mancança certa, primer perquè les espècies
invasores són catalogades com el principal perill envers la
conservació de la biodiversitat autòctona de qualsevol territori
i molt especialment, evidentment, d’un territori insular; per
tant, avui en dia tenim aquesta mancança a nivell de comunitat
autònoma que entenem, i jo crec que molta gent comparteix,
que ja és hora de tenir. Per això, li comentava al llarg de la
meva compareixença que dins la intenció que té aquesta
conselleria de modificar la LECO, doncs, s’hi introduirà un
capítol que concretament es referirà als temes de biosegurat.

En segona instància, vostè em comentava la relació, la
possibilitat de poder interferir en ports i aeroports, i aquest és
el problema, i aquest és el problema que sí que és veritat que
ja vàrem començar a parlar la passada legislatura el conseller
Vidal i jo mateix amb la Delegació del Govern aquí a Palma,
fins i tot també a nivell de ministeri perquè certament serà una
problemàtica o una solució, millor dit, que s’haurà d’abordar
amb l’Estat perquè evidentment, com vostè sap, no tenim
competències, una de les altres problemàtiques derivades de
la insularitat, doncs, no tenim competències ni en ports ni en
aeroports, per tant no tenim competències a poder intervenir,
no tan sols a ports de destí, que serien els ports de les Illes
Balears, sinó sobretot a ports d’origen, que serien els ports
sobretot en aquest cas quant al cas de Pitiüses, que vostè em
comentava, els ports de València, que són els punts
d’exportació de bàsicament arbres ornamental, oliveres, d’on
vénen principalment hivernant aquestes espècies.

Per tant, certament és un tema que s’ha d’abordar, que
intentarem abordar o que volem abordar aquesta legislatura,
però que sí que també és veritat que serà un tema que haurem
d’acordar i l’Estat ens haurà d’entendre. Un apunt perquè vegi
també que venim d’enrere fent feina en aquest sentit: nosaltres
la passada legislatura, jo mateix a les comissions de
biodiversitat en el ministeri on hi participàvem totes les
comunitats autònomes, doncs, vàrem treballar i vàrem
aconseguir aprovar a nivell de ministeri l’estratègia d’ofidis de
les Illes Canàries i Balears, vàrem fer feina conjuntament amb
el Govern canari perquè ells també tenen aquestes
problemàtiques i vàrem aconseguir que el ministeri aprovàs
una estratègia nacional d’ofidis per a Balears i Canàries. Era
la primera passa per d’alguna manera que l’Estat ens habiliti
com a comunitat autònoma a poder intervenir en aquest sentit
i esperam poder, d’alguna manera, donar resposta a aquesta
mancança a través de la modificació de la LECO.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias. La siguiente pregunta va sobre costas, la
Demarcación de Costas, y ha hablado bastante sobre ello aquí.
Es evidente que la Demarcación de Costas es de competencia
estatal, es un organismo de la administración central y que
aquí ya se ha dicho que se va a pedir, como ya se pensaba
desde hace tiempo, la transferencia de estas competencias.
Entonces, la pregunta iría..., el caso concreto de un municipio,
en Santa Eulàlia, ha habido un problema, parece ser, sobre...,
que tiene que ver con los amarres del islote de Tagomago
donde ha habido ciertos problemas en la concesión de esta...,

o en la utilización mejor dicho de estos amarres.
Evidentemente al ser competencia estatal y quien da estas
autorizaciones es la Demarcación de Costas poco se puede
hacer, no obstante, la pregunta sería ¿se hacen o se están
haciendo o se van a hacer gestiones acerca de la Demarcación
de Costas para tener en cuenta la opinión de las
administraciones locales en estas concesiones y
autorizaciones mientras se consigue la transferencia?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, de fet és un dels objectius d’aquesta legislatura que
també està en els acords de Bellver i que, per tant, des
d’aquesta conselleria que ja hem iniciat també contactes i
peticions, doncs, es continuarà treballant.

Certament el cas de l’illa de Tagomago, que ha sortit
recentment, és un dels centenars d’exemples que es poden
treure en aquesta tessitura, no? El fet que la Demarcació de
Costes sigui la competent d’alguna manera en tot el tema
d’autoritzacions i de concessions té efectes negatius per a
aquesta comunitat autònoma, sens dubte. Evidentment les
competències en costes són unes competències que a nivell
de gestió tenen... o duen molt feina; clar, a nivell de gestió
espanyola; és a dir, és que anar a la Direcció General de
Costes al ministeri, i veure el personal que el ministeri
actualment té destinat a les demarcacions de costes de tot
Espanya, la veritat és que un s’adona que no pot ser més
deficitari, i evidentment i en conseqüència, com és lògic,
doncs tenen retards administratius no de mesos, no d’un any,
sinó d’un grapat d’anys, i això evidentment dóna
problemàtiques. Això és una problemàtica.

L’altra problemàtica, com bé vostè comentava, és la
capacitat d’intervenció que pugui tenir una determinada
comunitat autònoma envers qualsevol procés administratiu o
gestionat per la Demarcació de Costes, per tant a Madrid, i ens
hi estam trobant molt. La passada legislatura vàrem ser molt
insistents perquè qualsevol tramitació que es fes afectant
espais naturals protegits, platges protegides, per entendre’ns,
almanco hi hagués un informe preceptiu i vinculant de la
comunitat autònoma, perquè si no perdíem qualsevol tipus de
control sobre espais naturals protegits per aquest parlament,
la qual cosa era una incoherència abismal. Per tant en aquest
sentit, per tots aquests motius, doncs treballarem també
perquè les competències, com he pogut denunciar i com està
recollit en els acords de Bellver, puguin venir a la comunitat
autònoma.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

La siguiente pregunta tiene que ver con el Parque Nacional
de Cabrera. Sabemos todos que se plantea la continuidad de
ese parque nacional en el medio marítimo. ¿En qué momento
exacto de las negociaciones está con la administración central
esta posibilidad de ampliar ese parque nacional?
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Bé, seria una pregunta molt llarga de contestar però aniré
al gra perquè els detalls  són molt llargs. En quin moment
està?, doncs que ara mateix hi ha un recurs administratiu posat
per part de la comunitat autònoma i que el ministeri... o
s’haurà de resoldre per determinar.

Però avui sortia una notícia curiosa a l’Última Hora on es
deia que fa pocs mesos es va reconèixer per part del ministeri
la continuïtat ecològica de les costes de Llevant de Mallorca,
i en canvi ara la de Cabrera no la volen reconèixer. Bé,
evidentment aquí hi ha discrepància que des d’un punt de vista
tècnic i jurídic la veritat és que sembla que tenen poc pes, i,
bé, seguim persistint amb el ministeri, ens seguim reunint. Fa
dues setmanes, si no ho record malament, precisament a
Madrid va ser un dels temes que vàrem tractar i, bé, mentre no
hi hagi aquesta concordança crec jo que vessa de sentit comú,
i és una cosa que dic des de la major humilitat, el recurs
contenciós administratiu seguirà el seu camí i amb la seva
resolució tendrem la resposta, però persistirem perquè la
gestió de Cabrera sigui unificada sota el paraigua de la
comunitat autònoma, com sempre ha estat.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bien. Y ya por último, una pregunta con respecto a
Menorca, sobre la masa forestal afectada por el cap de fibló
del año pasado. Hay todavía bastantes restos vegetales que no
se han retirado; esto convierte a la zona que hay afectada en un
polvorín y, bueno, es un foco de problemas herbícolas, de
enfermedades herbícolas. ¿Tiene la conselleria alguna acción
proyectada en este sentido?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, des del Govern hi ha dues accions projectades en aquest
sentit, una que depèn de la Conselleria d’Agricultura a través
del FOGAIBA, on es varen obrir unes línies d’ajuda i de
subvenció als afectats pel cap de fibló de Menorca -vostè ho
recordarà- perquè poguessin fer intervencions dins les seves
propietats privades, que al cap i a la fi són propietats privades
i per tant el Govern tampoc no hi té accés; i, d’altra banda, des
de la Conselleria de Medi Ambient -aquesta sí que l’assumesc
com a pròpia- s’ha fet ja i s’està fent feina des de ja fa uns
mesos amb una encomana de gestió perquè es puguin anar
retirant tots aquests arbres i totes les restes vegetals que vostè
em comentava. 

Aquí hi va haver una valoració tècnica, en el seu moment,
en què la intervenció que es fes durant l’estiu, que és la que
s’ha fet durant aquest estiu i s’està fent encara fins que acabi
el període d’alt risc d’incendi forestal, que les actuacions, i
això va ser una decisió tècnica que crec que té to t el sentit
comú del món, fossin actuacions blanes. Què vull dir amb
això?, que no entrassin grans maquinàries i que fossin
actuacions més manuals, bàsicament per evitar friccions i
poder generar un incendi forestal mentre es du a terme aquesta

actuació. Però com li comentava des de la Conselleria de
Medi Ambient i en aquest cas en concret ja des de fa un temps
s’està actuant en totes aquestes zones per eliminar..., sobretot
la prioritat d’aquests darrers mesos ha estat eliminar tots
aquells elements que poguessin revertir en un risc per a les
persones; parlam bàsicament d’arbres caiguts devora camins
transitats, de branques que varen quedar sostingudes amb
xarxes o esteses elèctriques, i aquest tipus d’intervenció. I ara,
quan acabi la temporada d’alt risc d’incendi forestal, doncs ja
es començarà amb una segona fase que serà una intervenció
més dura, també amb utilització de maquinària pesant.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Molt bé, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Sr. Conseller, moltes gràcies.

Ara passarem al Grup Parlamentari Ciudadanos. Sr.
Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta, y gracias, Sr. Conseller, por su
comparecencia voluntaria. Tengo dos preguntas que no serán
muy largas. Respecto a la primera, bueno, ya es un tema que ya
se ha hablado otras veces hoy, pero bueno, en particular,
tocando a Ibiza, quería saber si el Govern está dando algún
seguimiento a los problemas de vertidos de aguas residuales
constantes en Ibiza, que es el puerto de la ciudad, en lugares
como Talamanca, o en zonas protegidas, como el parque
natural de Ses Salines, que de hecho constituye un delito
medioambiental.

Gracias.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies. Sí, bé, ja ho he comentat anteriorment.
Bé, el cas de Talamanca, si ho recorda vostè, va ser una
actuació d’emergència que es va fer l’any 2015 per revertir la
situació que hi havia; l’any 2015, quan el pacte de la passada
legislatura va entrar, a través d’ABAQUA es va fer una obra
d’emergència per restituir l’emissari de Talamanca, que com
bé vostè coneix, segur, doncs era una emissari que certament
donava problemes de vessaments, i per tant aquest va ser un
emissari que de fet es va fer amb perforació horitzontal, no
afectant les praderies de posidònia, i la veritat és que
evidentment és un emissari que ara funciona prou bé perquè és
un emissari que té poc temps.

Quant a Eivissa, jo també li comentava que el cas d’Eivissa
és un cas que evidentment reverteix en problemes. I li torn
repetir el que li comentava al company, que no és un tema de
retret, és un tema de parlar de corresponsabilitat, perquè en el
cas d’Eivissa un dels problemes que tenim és que la xarxa de
pluvials i de fecals està unificada, i no només passa a Eivissa,
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ho torn repetir perquè no vull que se m’atribueixi que ara
només faig èmfasi a Vila, però..., i un fet que demostra aquesta
afirmació és quan es produeixen vessaments: únicament i
exclusivament quan hi ha pluges concentrades en un petit lapse
de temps, i  que per tant fa que la capacitat d’acollida de la
xarxa unitària arribi un moment que no n’hi hagi. 

Per tant compartesc, segurament compartim tots els que
som en aquesta sala, que són problemes que hem de parlar i
que hem de posar damunt la taula, i evidentment són
problemes que hem de gestionar i arreglar des de la
corresponsabilitat.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias. Y una última pregunta, segunda y última. Se ha
sabido por varios medios que el Govern está realizando una
cartografía estática de la posidonia con un presupuesto que
creo que eran 700.000 euros o algo parecido. Hemos sabido
que existe una empresa llamada Quasar, que trabaja con la
Agencia Espacial Europea y trabaja con fondos de la Unión
Europea, que ya está produciendo una cartografía dinámica de
posidonia. De hecho este mes teóricamente están ya lanzando
el prototipo de posidonia para Baleares y el año que viene lo
harían para el resto del Mediterráneo. Entonces es un sistema
de monitorización que alerta sobre las zonas de decrecimiento
de praderas de posidonia con un detalle que es perfecto pues
de 0 a 20 metros, que es más o menos bueno hasta 30 y luego
empieza a tener problemas a partir de 40 metros.

Entonces, mi pregunta es: ¿han visto ustedes la posibilidad
de eventualmente usar este tipo de cartografía que ya está en
curso, que es dinámica y no es táctica, como teóricamente la
que está preparando el Govern, y que podría hacer economizar
recursos económicos importantes a nuestro presupuesto y
obviamente optimizar los mapeos obtenidos?

Gracias.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies. Miri, per la informació..., bé,
contextualitzem, les Illes Balears tenen cartografia de la
posidònia des de l’any 2005 on el Govern en aquell moment
va tenir un projecte Life Posidònia on un dels productes que
varen quedar a nivell de la comunitat autònoma va ser
precisament una primera cartografia, totalment pionera, de fet
encara és pionera perquè no hi ha comunitats autònomes que
comptin amb cartografia de posidònia com sí comptam a les
Illes Balears. Aquesta cartografia tenia, amb el pas dels anys,
dues problemàtiques; una que, evidentment, perquè les
tècniques de teledetecció en aquell moment encara no eren
tan avançades com són avui, que la resolució de la cartografia
era millorable, i dues, que hi havia hagut zones, perquè supòs
que en aquell moment, ho desconec, eh?, el pressupost s’havia
acabat, que havien quedat descobertes de cartografia. Parlam
bàsicament del ponent de Mallorca i de la Serra de
Tramuntana.

Amb aquest escenari, amb aquest escenari a través d’un
projecte d’impost del turisme sostenible i per l’impost que
vostè comentava, no arriba a 800.000 euros, crec que eren
740 i busques, si no vaig malament, és igual, efectivament es
fa un projecte  de revisió de la cartografia de la posidònia
oceànica que coincideix en dues fases; una primera fase
bàsicament per optimitzar recursos de valoració de la
cartografia existent i correcció d’aquesta, i una segona fase,
que actualment, ara mateix, s’està fent feina amb ella, que és
completar la cartografia de les zones on encara no n’hi havia. 

Dins aquest escenari el Govern i la conselleria han fet
feina amb sinèrgies, sobretot amb altres administracions. El
Consell d’Eivissa és precisament un consell insular que en el
seu moment ens va passar una cartografia que la passada
legislatura havia fet de 47 cales amb una precisió molt bona i
que, per tant, ens ha passat al Govern per completar. El
Consell de Formentera també i el Consell de Menorca també
a través de l’OBSAM ens han passat informació per d’alguna
manera tenir una cartografia amb un alt grau de resolució.
Aquest és l’escenari.

Pel que vostè em comentava de l’empresa Quasar que jo
tengui entès això simplement és un prototip que s’està fent. La
veritat és que ho conec igual que..., perdó, o tal vegada vostè
ho coneix més, ho conec d’haver-ho llegit i si no ho vaig
entendre malament és un prototip que s’està fent i que en cap
moment nosaltres no hem tengut interacció amb ells;
nosaltres hem tengut contacte amb empreses que han vengut
i en consells insulars, sobretot amb administracions, però en
aquest cas en concret li he de dir que no. Però li volia també
explicar un poc quin és el marc d’actuació que tenim.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Ara passarem al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller i a
la resta de l’equip de la Conselleria de Medi Ambient i
Ordenació del Territori per comparèixer de manera voluntària.

Jo sí que canviaré el format, empraré el format clàssic
perquè, si se’m permet i no hi ha cap inconvenient, perquè
pens que una compareixença voluntària de caràcter general per
explicar les línies d’una conselleria és més oportú més que fer
un acarament de pregunta, pregunta, pregunta..., fer tota una
sèrie de preguntes, el conseller em contesti al que pugui, al
que pugui perquè..., ho dic pel temps, jo no, ja li dic, no
insistiré, si hi ha qualque pregunta que queda a l’aire ja li faré
una pregunta amb sol·licitud de resposta per escrit i no passa
res o ja em dirigiré al gabinet i ja em contestaran.
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El primer de tot que li volia dir, bé, li volia comentar,
evidentment vostè és conseller d’una conselleria important en
aquests acords pel canvi 2, aquests Acords de Bellver, seria un
dels eixos la sostenibilitat que comparteix amb altres
conselleries, amb la Conselleria de Mobilitat i Habitatge i
Transport i amb la Conselleria del Sr. Yllanes amb Energia i
Canvi Climàtic, vostè comparteix un dels eixos prioritaris i
fonamental d’aquests acords. Per tant, creim que vostè tendrà
un paper important durant aquests quatre anys, durant aquesta
legislatura serà una de les conselleries importants i així ho ha
de ser, i així ho ha de ser. 

També dir-li que no es preocupi, vostè sigui tot..., ha
començat una legislatura jo crec que molt actiu, molt guerrer
i això és important, sobretot després d’haver sentit avui a un
dels representants del Partit Popular a IB3 dient que, bé, que
els problemes serà que ells la seva estratègia no serà
interpel·lar els consellers de MÉS per Mallorca ni als  de
Podemos, que tota la línia estratègica serà atacar al PSIB-
PSOE i deixar-nos als altres grups a la irrellevància. Això ho
ha dit a IB3 Ràdio en obert, per tant, vostè no es preocupi.

Una de les primeres preguntes que li volia fer és
simplement, és a dir, a la passada legislatura vostè era director
general d’Espais Naturals, amb figures de la seva direcció
general i amb altres figures es varen protegir més de 100.000
hectàrees. Una de les preguntes que volia demanar era si
s’aprovarà el primer PORN de S’Albufera de Mallorca durant
aquesta legislatura. Vostè n’ha fet referència, però li faig la
pregunta.

Alguna pregunta vostè ja l’ha contestada, crec, l’evitaré,
però també hi ha hagut referències que no m’han quedat clares.
El PORN d’Es Trenc vostè ho ha mencionat, vostè ho ha citat,
si em podria explicar un poquet què ha dit del PORN perquè
se m’ha escapat quan ho ha explicat. 

Després també saber en quin punt es troba l’ampliació del
Parc de Llevant, ja ha contestat que sí té previst que s’acabi
aquesta legislatura, però en quin punt es troba ara aquesta
ampliació.

Després també una pregunta, atesa la situació aquesta de
prealerta, una prealerta de sequera derivada de tots els
indicadors d’aquests mesos, uns indicadors que cal recordar
que els tenim i els podem consultar i els podem veure gràcies
a l’anterior legislatura, a la feina feta a l’anterior legislatura,
ja que a l’època del Partit Popular es varen eliminar. Gràcies
a aquests indicadors ara tenim activada una prealerta, era saber
en quina situació ens trobam a dia d’avui en aquesta prealerta?,
quines intervencions es té previst fer per part de la conselleria
per afrontar aquesta situació?

Després, vists els incendis que han estat protagonistes en
els mitjans de comunicació, els grans incendis que hi ha hagut
a diversos indrets en el món, a l’Estat espanyol, també a 
Canàries, etc., li volia fer una pregunta que és, com valora
vostè els dispositius actuals i per quines mesures
d’autoprotecció apostaria vostè de cara al futur? I evidentment,
li deman si pot avançar, fer qualque avançament de la

campanya d’incendis de 2019. Sé que està en marxa, no ha
acabat encara, sé que les dades es donen normalment a finals
d’octubre o principis de novembre, però si pot avançar qualque
dada o podem tenir o em pot donar un marc comparatiu
d’aquesta campanya respecte dels altres anys. 

Després una reflexió sobre..., bé, una reflexió no, una
pregunta; la Llei de residus va suposar a la passada legislatura
una de les lleis importants, una de les fites pioneres, pioneres
del Govern del pacte, i una de les coses que li volia demanar
era si a dia d’avui podem fer una primera valoració de l’eix
d’educació ambiental i d’economia circular d’aquesta llei de
residus. 

Una altra pregunta que vostè ha contestat, l’ha explicada a
la seva intervenció i l’ha contestada al company d’Unides
Podem, era sobre espècies invasores. Jo simplement vull
insistir, hem parlat molt de les serps, dels ofidis a Eivissa, jo
només era simplement si ens podia confirmar les
informacions que han sortit als mitjans de comunicació sobre
el control de la vespa asiàtica. 

Després també, si ens pot fer una valoració, també sé que
la campanya està en marxa encara de vigilància de la posidònia,
del control dels fondejos, però si ens pot fer, atès que és el
primer any sencer que hi ha hagut el decret en marxa, el
primer estiu, si ens pot fer una primera valoració, com valora
també que els AMA hagin duplicat les actes de fondejos sobre
posidònia.

Sobre finques públiques només demanar-li si hi ha qualque
actuació destacada durant aquesta legislatura. 

Després també demanar-li una pregunta important, crec
que vostè n’ha fet qualque referència en els mitjans de
comunicació, sobre el tema del creixement i decreixement i
demanar-li evidentment si l’aigua ha de ser un dels elements
que marquin en el present i en el futur aquest límit de
creixement urbanístic a les Illes Balears. 

També li volia demanar, vostè n’ha fet referència també, a
la col·laboració dels agents de medi ambient amb l’Agència de
Disciplina Urbanística, com valora la col·laboració dels
agents de medi ambient. Vostè ha donat dades, ha donat unes
primeres dades, però si ens pot fer una valoració d’aquesta
línia de feina conjunta. 

La propera setmana tendrem la vaga de canvi climàtic.
Vostè ho ha explicat ja a la part final de la seva intervenció, i
aquí jo, clar, evidentment una de les coses que ens xoca molt,
a MÉS per Mallorca, és com encararà aquest govern, un
govern que s’ha pronunciat i ha estat valent, però com valora
vostè , vostè i el Govern, que l’Estat adverteixi
d’inconstitucionalitat, hagi advertit d’inconstitucionalitat de la
Llei de residus, de la Llei de canvi climàtic, que sé que no és
de la seva àrea, i estiguin en aquest moment a la comissió
mixta. Igual passa amb el tema de Cabrera, és a dir, que durant
aquesta setmana també l’Estat es comenci a pronunciar,
diferents càrrecs de l’Estat es pronunciïn en favor de la lluita
contra el canvi climàtic, però alhora obstaculitzen mesures
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que són pioneres com les de les Illes Balears en qüestió de
residus i de canvi climàtic.

Respecte del canvi climàtic, una reflexió en veu alta, si
vostè la vol comentar o no: si veu possible que hi hagi una
línia de feina conjunta interdepartamentada en aquest govern.
Per què ho dic?, perquè evidentment tot el canvi climàtic no
està abocat a una conselleria, està repartit en tres conselleries,
per no dir més; és a dir, tenim per una banda el Sr. Marc Pons,
vostè i  e l Sr. Yllanes, que com a mínim el 95% de
competències en tema de canvi climàtic  les tenen vostès.
Després hi ha temes de turisme, etc., etc., però vostè no sé si
veuria interessant que hi hagués una línia, i no només que es
faci, sinó que es vegi que hi ha aquesta col·laboració entre
conselleries.

Respecte dels plans de gestió de la Xarxa Natura 2000
crec que ja ha comentat que serà la legislatura dels plans de
gestió de Xarxa Natura 2000 duent-los a terme tots. No sé si
ha estat així el comentari que he sentit, si m’ho pot confirmar.

Respecte de Cabrera, res, tenia una pregunta per fer però
ja s’ha comentat. Evidentment vostè també compareixerà en
aquesta cambra per explicar-nos també tot el treball que estan
fent el Govern de les Illes Balears i la Conselleria de Medi
Ambient per lluitar per la gestió de l’ampliació de Cabrera
envers la línia de feina del ministeri, però ja que hi som, tenim
qualque notícia a dia d’avui sobre un suposat informe de
continuïtat ecològica que el ministeri hauria de tenir per
justificar aquesta gestió per part de l’Estat?

Després també, si tengués temps, com valoraria el
conseller de Medi Ambient aquestes noves eleccions
generals, sobretot com l’afecten a vostè com a conseller.
Vostè ha fet referència a la Llei de prospeccions, que ens
afecta a tots; és una llei que va redactar la Conselleria de Medi
Ambient i  que va presentar i es va aprovar per part del
Parlament de les Illes Balears. Jo aquí sí que vull dir una cosa
al representant del Partit Popular, que vostès han dit que el
Partit Popular va fer una feina en prospeccions. Només li vull
recordar que el Partit Popular va vetar la Llei de prospeccions
a la Mesa del Congrés, només això, només això. A Madrid (...)
però el Partit Popular, el mateix Partit Popular. I aquí li he de
dir una cosa: la preocupació per les prospeccions, que n’hi puc
reconèixer una part, va ser per un senyor que ara és
eurodiputat de Ciudadanos perquè, Sr. Company, de
preocupació per les prospeccions, zero. Una de les primeres
crisis que varen tenir en Company i en Bauzá va ser arran
d’això.

Respecte de depuració d’aigües, si em pogués dir o si sap
quants de projectes d’ITS en aquest moment afecten
depuradores, depuració d’aigües.

Després també vostè ha fet referència a la majoria dels
acords pel canvi que afecten la Conselleria de Medi Ambient
i Ordenació del Territori, que són molts. Ha fet referència a
la normativa que té previst dur a terme o incentivar durant
aquesta legislatura. Una que no sé si ha citat és la Llei d’agents
de medi ambient, per si tenen prevista fer-la. 

Una que sí que m’agradaria que em contestàs -de totes les
que li faig vostè contesti el que pugui- és sobre la posidònia
i l’informe..., ja sé que no és vostè, no és la seva conselleria,
però el famós informe de Joan Pol, el cap del Servei
d’Emergències, que va sortir a la llum a finals de juliol o a
principi d’agost, ara no ho record, en què deia, anunciava que
la posidònia suposava un risc  per als banyistes. Jo el que li
volia demanar era si aquesta posidònia, la posidònia..., aquest
informe vostès saben o tenen constància de qui insta a fer
aquest informe? La Direcció General d’Emergències va dir
que no era un tema polític, que la conselleria no havia instat el
cap de servei a fer aquest informe; no sé si vostès tenen
coneixement de com s’origina aquest informe perquè, si no,
clar, haurem de demanar al mateix cap de servei a veure qui va
instar a fer aquest informe. Segona, m’agradaria saber la
valoració del conseller de Medi Ambient respecte d’aquest
informe, si vostè considera que la posidònia suposa un risc per
a les persones, que és el que deia aquest informe; per tant, un
poquet saber l’opinió del conseller sobre la posidònia
assassina. 

I després també vull demanar-li si té constància vostè de
quantes assistències mèdiques i ingressos hospitalaris hi ha
hagut aquest estiu per la posidònia, i si té constància de
qualque històric, si tenim dades històriques respecte d’aquest
tema. No, ho dic perquè... és interessant. Ho podrem comparar
també amb insolacions, amb casos de gent..., bé, d’incidents
amb embarcacions, i veurem..., no ho sé, perquè crec que..., no
sé si em podria contestar també si li consta, a vostè, que el cap
del Servei d’Emergències hagi fet qualque informe sobre la
perillositat de les embarcacions, sobre la brutor o els vidres
que hi pugui haver a la platja, a l’arena, etc., etc.; sobre
insolacions, etc., etc., per veure un poquet..., intentar treure fil
a tot això.

I per part meva ja està. Simplement he de dir-li que
evidentment els acords de Bellver crec que han de ser un full
de ruta i un eix principal d’aquest govern, i res, demanar-li...
Són molt ambiciosos els acords de Bellver. Crec que vostè té
una conselleria en què és molt important complir aquests
acords, però sobretot una de les feina és conservar tot allò que
s’ha anat fent durant aquests anys, que crec que ha estat molt
positiu.

Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Ferrà, intentaré
contestar-li a tot, crec que no m’he deixat res.

La primera pregunta era si aprovaríem el PORN de
S’Albufera, i la resposta és que sí; de fet és un procés que està
certament avançat perquè ja el vàrem iniciar la passada
legislatura i, bé, ja estam en fase final de resposta
d’al·legacions. Ha estat un PORN també parlat amb tots els
sectors i, bé, és un dels objectius d’aquesta legislatura. El
volíem aconseguir la passada però per situacions
administratives no va ser possible, i, bé, és una de les primeres
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iniciatives que podrem tirar endavant i que és important també
a nivell sentimental, si m’ho permet. S’Albufera és el primer
parc natural de les Illes Balears, l’any 88, previ a la primera
llei estatal que regulava els espais naturals protegits, la famosa
4/89, i que per tant per prescripció normativa no té obligació
de tenir un pla d’ordenació, perquè va ser un any més tard on
hi va haver una llei que digués que hi havia d’haver un pla
d’ordenació, però entenem que evidentment per la situació que
viu Balears i la pressió que hi ha sobre els espais naturals
protegits és una bona oportunitat. I aquesta ampliació també,
si em permet comentar-li-ho, va més enllà, aquesta redacció
de PORN va més enllà no sols en la redacció de la normativa
sinó també amb una ampliació d’aquest parc natural.

En conseqüència, i enllaçant amb la segona pregunta, Es
Trenc també comptarà amb un pla d’ordenació de recursos
naturals que també ja s’està elaborant per part de la
conselleria, i que d’alguna manera també donarà un plus a la
Llei de declaració, que de fet va poder aprovar aquest
parlament el 2017, i que d’alguna manera aquesta llei ja posava
les primeres iniciatives normatives de regulació, però que és
cert que Es Trenc és un espai que necessita una regulació
específica i que per tant també serà una realitat aquesta
legislatura.

Vostè em demanava en tercera instància sobre la prealerta.
Efectivament, les darreres dades que té la conselleria, que les
tenc aquí a disposició a nivell detallat i que no entraré en
detall per intentar poder respondre tot però que les pos a la
seva disposició si les vol, en el mes d’agost les masses de les
unitats de demanda subterrànies estaven de mitjana en un 49%.
El tema de la prealerta a Balears no és una novetat, és un fet
que ja ens duim trobant al llarg dels anys per diverses
situacions; en primera instància, per les condicions
climàtiques que tenen les Illes Balears, amb un clima
mediterrani de cada vegada més accentuat, amb precipitacions
de cada vegada més escasses en l’àmbit de mitjanes anuals,
són molt concentrades i molt intenses, però les mitjanes
anuals disminueixen i venim precisament d’una primera molt
seca, d’un hivern sec a excepció d’algunes precipitacions
torrencials, com bé vostès recorden, i d’un estiu
extremadament sec. Si a aquestes condicions climàtiques
naturals hi afegim, doncs, increment de demanda estacional
que tenen aquestes illes durant l’estiu evidentment això són
efectes també que tots i totes hem de ser responsables i
coresponsables de l’aigua. Per tant, aquestes xifres que també
deriven del decret de sequera aprovat en la legislatura passada
ens han de marcar un poc el camí i un poc la consciència
col·lectiva envers aquest tema.

Quant a incendis forestals, com valor jo els dispositius?
Crec que com a comunitat autònoma som uns privilegiats de
poder tenir l’operatiu d’extinció d’incendis que tenim i ho dic
des de la convicció i ho dic perquè conec i he tengut la sort de
poder conèixer l’estructura interior de tot l’operatiu, de
conèixer els professionals que s’hi dediquen i sobretot de
poder percebre i veure la vocació amb què fan les feines. És
certament impactant la primera vegada que un s’enfronta a un
incendi forestal i veu com fa feina la gent.

Després, hi ha una cosa que crec que ens diferencia
d’altres comunitats autònomes, per fer una comparativa
raonable que ens diferencia de Canàries, és que tenim un
operatiu d’extinció d’incendis interinsular. Aquí no tenim
recursos per illes, aquí tenim recursos per comunitats
autònomes i que si hi ha d’haver un desplegament de mitjans
aeris a qualsevol altre illa doncs es fa d’una manera
automàtica. Evidentment això el que fa és incrementar el grau
d’eficiència d’aquest servei.

El risc zero no existeix, molt manco en incendis forestals,
molt manco de cada vegada on -com ja he comentat abans- el
tema dels incendis de cada vegada preocupa més en l’àmbit
mundial, però sí que és veritat que aquests dos darrers... o
aquests darrers anys i en bona part també a la intervenció
immediata de l’operatiu i això no és una qüestió política, no és
un mèrit polític, és un mèrit de tots els professionals que fan
feina a l’operatiu d’incendis forestals  d’aquesta comunitat
autònoma, gràcies a la seva intervenció i coordinació, tenim
xifres que en comparació amb altres anys i sobretot,
malauradament per altres comunitats autònomes, amb
comparació amb altres regions, doncs, són xifres també
certament bones, però prudència.  Els incendis forestals
sempre poden sorprendre i els incendis forestals han vengut
per quedar-se i d’això n’hem de tenir consciència totes i tots
plegats.

La Llei de residus, una primera valoració, bé, crec que és
una llei que ha deixat empremta, no?, i que ha estat l’altaveu de
les Illes Balears de cara a l’exterior, no sols en l’àmbit estatal,
sinó també en l’àmbit europeu. Avui el director general i jo
hem pogut tenir una reunió amb una gran empresa, amb una
multinacional i la veritat és que..., la cosa més positiva que jo
m’he endut d’aquesta reunió, tot i parlar de moltes coses
evidentment, ha estat la consciència i la voluntat per donar
compliment a aquesta llei.

Jo  crec que és una llei que marcarà un camí no sols a
Balears, sinó un camí a la resta de territoris europeus i que la
seva aplicació progressiva, evidentment hi ha mesures que es
podran aplicar abans que d’altres, com totes les lleis i totes les
normatives, doncs d’alguna manera marcarà un escenari
privilegiat a aquestes illes. Per tant, la primera valoració la
veritat és que no pot ser més que bona.

Quant a les espècies invasores, efectivament, hem fet
molta feina en la passada legislatura i hi continuam fent feina
aquesta legislatura. Ens trobàvem, ens vàrem trobar al 2015
amb un escenari de deixadesa, simplement perquè va ser una
decisió política o la convicció en aquell moment no era la que
és ara. Nosaltres vàrem començar a actuar en espècies
invasores d’una manera contundent. Evidentment hi destinam
recursos i això ho vàrem fer des de la màxima convicció. Jo
crec que estam recollint ara resultats que avalen aquestes
polítiques. 

Podem parlar dels ofidis d’Eivissa i de Formentera, fins i
tot amb un escenari d’eradicació en el cas de Formentera, cosa
que evidentment l’any 2015 o 2016 era impensable. Podem
parlar de les invasores en els espais naturals protegits, s’estan
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traient moltíssimes de carpes a S’Albufera, un dels principals
problemes d’alteració dels cicles de l’aigua en aquest espai
natural protegit. I, com vostè em comentava, quant a la vespa
asiàtica, que és exemple de convicció i és un exemple que una
intervenció decidida des del minut zero pot marcar un escenari
futur positiu. La vespa asiàtica és una autèntica xacra a països
no... o a territoris no molt llunyans a nosaltres, tota la cornisa
cantàbrica està infestada d’aquesta vespa i, per tant, amb
incapacitat d’eradicació ni tan sols de gestió.

Aquí hi va haver una aposta ferma important liderada per la
conselleria a través del cos del Servei d’Agents de Medi
Ambient i a través del COFIB amb coordinació i col·laboració
amb la Universitat de les Illes Balears i, toquem fusta perquè
tampoc mai no es pot cantar victòria abans de temps, però
enguany ja no hem localitzat cap altre niu de vespa asiàtica.
Per tant, l’escenari que li puc traslladar a dia d’avui és un
escenari que almanco és més optimista que el que teníem fa
uns tres o quatre anys.

Quant a la vigilància de la posidònia, sí, efectivament, com
bé vostè també coneix, a les Illes Balears a part de ser pioners
pel que és la regulació específica d’aquesta planta feranogama,
també som pioners en l’àmbit europeu envers la instal·lació o
la implementació , més ben dit, d’un servei de vigilància i
assistència al fondeig. I certament les xifres i les dades que
ara, li  he de ser sincer, no les duc al detall, però els pos a
disposició de vostè i de qualsevol diputada i diputat d’aquesta
sala i que en breu com a conselleria farem públiques, per tant,
també estaran a la vostra disposició, el que li comentava les
dades de cada vegada mostren dues coses: en primera
instància, que aquest servei de cada vegada és més justificat,
i, en segona instància, que, una cosa positiva, de cada vegada
hi ha més gent que coneix el servei; i aquesta xifra ens indica
que de cada vegada, estiu a estiu, mes a mes hi ha més gent que
abans de fondejar requereix via canal 68 de ràdio que
l’embarcació s’hi desplaci per ajudar-lo a fondejar i les
actuacions de cada vegada, informatives, són majors.

Per tant, la valoració és positiva i és un servei que creim
que ajuda i ajudarà els usuaris de la mar i sobretot una cosa:
que amb el temps ajudarà a canviar certes dinàmiques que,
com és lògic, s’havien anat acumulant al llarg dels temps.

Quant a finques públiques, és una aposta també d’aquest
govern, ja ho va ser la passada legislatura i també va ser una de
les coses que es varen recuperar. Nosaltres ens vàrem trobar
unes finques públiques a l’any 2015 certament... certament...
certament... descuidades, és a dir, no hi havia una gestió
pública d’aquestes finques. Per tant, entenem que també si des
de la conselleria s’intenta fer pedagogia per d’alguna manera
incentivar la gestió forestal d’una manera holística integral,
doncs, hem de començar a donar exemple i per tant, en aquest
sentit la conselleria està actuant en finques públiques i de fet,
a través de l’IBANAT hi ha brigades específiques que estan
fent feina en finques públiques. Per tant, és un fet del qual
també estam ben orgullosos.

El tema de l’aigua com a element de decreixement. Vostè
crec que em demanava una valoració, si m’ho permet li diria

que no és tan sols una valoració personal, que és una realitat
totalment objectiva que avui en dia el tema de l’aigua és un
tema... i és possiblement un dels millors indicadors per veure
que la capacitat de càrrega en aquestes illes està al límit, no?,
i bé, crec que hem de començar també a posar l’aigua com a
recurs a l’hora de fer valoracions de creixement, i això és una
cosa que també he intentat comentar a la compareixença
perquè crec que és important i crec que tothom aquí estava
d’acord que els creixements han d’anar condicionats a les
capacitats futures que tenguem com a societat i l’aigua ja és un
indicador que ens diu que més capacitat no en tendrem o molta
més no en tendrem.

El conveni i la col·laboració entre  els  agents de medi
ambient i l’Agència de Disciplina Territorial, la valoració és
molt bona. Crec que va ser una col·laboració molt sincera en
el seu moment, que per naturalesa dels dos cossos hi cabia
perfectament i a la passada legislatura es va signar aquest
conveni a la Conselleria de Medi Ambient que posà a
disposició de l’Agència de Disciplina Urbanística els seus
agents de medi ambient els quals, al cap i a la fi , són ulls i
cames que tenim dins els nostres espais naturals protegits i,
per tant, la veritat, és que les sinèrgies que, des del moment
que es va firmar aquest conveni i aquest protocol, tenim entre
ambdues administracions, és a dir entre Govern i consell
insular, són molt bones, molt positives i fem feina junts d’una
manera molt prolifera.

Canvi climàtic. Bé, la valoració és com ho comentava
abans, no sols hi hem de ser per acompanyar-los, sobretot
aquest jovent, tant engrescat i engrescador, en aquest sentit,
sinó que també hi hem de ser devora per desenvolupar i estar
a l’alçada de les circumstàncies de les competències que cada
un tenim. I, per tant, crec que en aquest sentit hi hem de ser i
hem de donar suport també a aquesta frescor que comença a
reclamar mesures urgents i actuacions urgents en aquest
sentit.

Em demanava també si hi hauria una col·laboració integral
a nivell de Govern, i jo li diria que sí, de fet és una cosa que ja
hem començat a parlar amb alguns col·legues de Consell de
Govern, perquè, com bé vostè comentava d’una manera
totalment encertada, el canvi climàtic no és un departament
estanc, és un departament integral, holístic, el qual, d’alguna
manera també, requereix de sinèrgies i requereix d’accions
perquè a nivell de Govern, i no per conselleries, doncs es
puguin tirar endavant i també puguin posar el Govern de les
Illes Balears com a un exemple paradigmàtic  de lluita o
d’actuacions enfront d’aquesta emergència climàtica, que jo
crec que avui és impossible, inconcebible negar.

Els plans de gestió de la Xarxa Natura 2000, sí,
efectivament, és una de les coses que també vàrem heretar, si
em permet la paraula, a l’any 2015 (...) la redacció -que no
eren viables, no eren viables-, vull dir, no podíem treure les
propostes que vàrem trobar, entre d’altres coses perquè eren
plagis o còpies d’altres territoris insulars i ja n’hi ha prou amb
les errades que fem totes les persones per a encara fer més el
ridícul en publicar algunes coses. Per tant, la feina que es va
fer la passada legislatura va ser revisar, haver de revisar, millor
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dit, tots els plans de gestió de la Xarxa Natura; se’n varen
començar a aprovar, se’n varen començar a aprovar. Ara els
tenim tots redactats i pugen, primer, a serveis jurídics, i van
seguint la seva tramitació per ser aprovats finalment pel
Consell de Govern. Per tant, el compromís és poder tenir els
plans de gestió aprovats.

L’informe de l’IEO de Cabrera, bé, ja tendré oportunitat de
parlar-ne segurament amb més detall, l’informe de l’IEO de
Cabrera ens compareix fa dues setmanes, quan la llei diu que
hi ha d’haver l’informe abans de dir  si hi ha o no hi ha
continuïtat ecològica, l’Estat va dir que no n’hi havia sense
tenir aquest informe, preceptiu per llei. Per tant, la meva
valoració de l’informe és que també, bé, no entraré, ja entraré
en continguts a la compareixença específica, però la realitat
és que l’informe l’hem tengut no sé quants mesos després de
l’aprovació  de l’acord al Consell de Ministres, la qual cosa
també manifesta certs desajustos administratius en aquest
sentit.

Com valor les eleccions? Un fracàs, un fracàs, i una
llàstima, no? I, sense entrar en més detall, com afectarà la
conselleria? Bé, doncs en certes coses, en prospeccions, ho
he parlat, que torna a la casella zero tota la tramitació
parlamentària que s’havia aconseguit en aquest Parlament;
afecta convenis, convenis extremadament necessaris, requerits
i sol·licitats per la conselleria i pel Govern i que, per tant, ara
sobretot primer estant en funcions i ara dins un procés
electoral, evidentment quedaran dins un gris, i això la veritat
és que ens preocupa. I també afectarà Cabrera, és a dir, afecta
totes aquelles relacions bilaterals que puguem tenir ara a
nivell de conselleria i Estat.

Llei d’AMA, sí, també és un dels objectius d’aquesta
legislatura, serà una llei més d’alguna manera administrativa
que no normativa de cara a l’exterior, entenem que el Cos
d’Agents de Medi Ambient, que fa una feina magnífica, doncs
necessita ja, per l’envergadura que agafa, per les
responsabilitats que tenen i per la feinada que fan, doncs
necessita d’alguna manera una estructura més administrativa
i, per tant, en aquest sentit anirem.

I pel que em comentava, si no ho record malament ja és la
darrera, l’informe d’Emergències, vostè em demanava que el
valorés -bé, m’ha demanat un parell de coses, jo intentaré
respondre-ho tot. Que el valori, sense entrar en el detall de la
valoració  de l’informe, perquè crec que no em pertoca,
bàsicament per competències, sí que és vera que li he de dir
que va sorprendre, va sorprendre per un senzill motiu: jo mai
no havia vist un informe d’Emergències en platges que parlàs
de posidònia; hi ha un decret el qual crec que és del 2005, que
és el que regula d’alguna manera doncs que, efectivament, la
Direcció General d’Emergències ha de fer valoracions sobre
el compliment en aquesta matèria, en platges, s’acompleixi.
Aquest decret me’l vaig tornar mirar, me’l vaig tornar mirar,
com bé vostè sap jo el tema de platges és un tema que
m’agrada, eh, i que hi fet feina molts d’anys, i recordava aquest
decret, però no recordava exactament el contingut i,
certament, el decret no parla de posidònia, es a dir..., i, per
tant, em va sorprendre, no li puc dir una altra cosa.

Em va sorprendre també una cosa, que digués que la
posidònia era un perill per a les persones i que s’havia de
retirar, quan jo tenia entès que des d’Emergències, si hi ha un
perill, es tanca la platja, precisament perquè, en la línia que
vostè comentava, si no podríem tapar el sol o l’arena o les
meduses i, per tant, bé, per tant aquest escenari em va
sorprendre. I també, tot sigui dit, i m’ho permetrà el Sr.
Campos, tot va coincidir que hi havia hagut també aquell famós
vídeo viral on el Sr. Campos i jo vàrem tenir alguna
interpel·lació que ho va remoure tot, i, per tant, aquesta va ser
la situació que un es va trobar. I, sense entrar en la valoració
de facto de l’informe, perquè entendrà vostè que no és
competència meva, sí que li he de dir que evidentment em va
sorprendre, bàsicament perquè mai no havia un informe
d’Emergències que digués que la posidònia era un perill per a
les persones, la qual cosa permeti’m també dir-li que no
compartesc aquesta afirmació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller. Passarem ara al
Grup Parlamentari VOX, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Buenas, tardes, gracias, Sra. Presidenta. Hola, Sr.
Conseller, ¿qué tal? ¿Cómo va esa posidonia muerta sobre las
playas?

(Se sent de fons el Sr. Conseller de Medi Ambient i
Territori de manera inintel·ligible)

Bien, me alegro. Usted ha hablado, por cierto, ahora que...
fíjese que no iba a preguntarle sobre este tema. No, en serio,
pero ¿se ha preocupado usted de hablar con los afectados por
la no retirada de posidonia muerta de las playas, y me refiero
a los negocios en las playas, ha hablado con los operadores
turísticos que han recibido cancelaciones -sí, sí, es que es
triste, pero es así-, los residentes y las quejas de los
residentes por no poder disfrutar de sus playas? Mire, es una
primera pregunta: ¿usted se ha interesado por ese tema?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

No crec que pensàs no demanar-me per aquest tema, Sr.
Campos, permeti’m que li digui.

Miri, amb tota la modèstia del món, Sr. Campos, crec que
he parlat de posidònia amb moltíssima més gent que amb la
que vostè ho ha fet, i li ho dic des del màxim respecte. Jo ,
com vostè sap, i si  no ho sap li ho coment, a la passada
legislatura d’alguna manera una de les encomanes que tenia la
direcció general que em va tocar encapçalar va ser
precisament treure aquest decret, el decret posidònia i, per
tant, entendrà que va ser un procés participatiu molt fort, molt
fort, amb un expedient de més de 1.000 pàgines, perquè vegi,
amb processos participatius fora del marc normatiu, perquè

 



86 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 4 / 18 de setembre de 2019 

vàrem voler fer processos participatius en aquest sentit, i, per
tant, entendrà que vaig haver de tenir moltes reunions i moltes
discrepàncies i moltes valoracions i moltes discussions i
moltes reflexions.

Aquest estiu hi ha hagut, a nivell mediàtic, problemes amb
una platja, i vostè la coneix, perquè vostè hi va anar i va fer
aquell vídeo...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., jo li ho dic, efectivament, ha anat a moltes i a l’única que hi
ha hagut un problema va ser a la platja on vostè va penjar aquell
vídeo, l’única platja. Però li he de recordar una cosa, ja sé que
a vostè li és absolutament igual, però aquella platja és un parc
natural i, per tant, és una platja natural, i, per tant, hi ha un
decret, que jo no sé si vostè l’ha llegit, però li cit l’article 6
del Decret posidònia el qual regula com s’ha de fer l’extracció
de posidònia. I li coment que aquesta extracció la Conselleria
de Medi Ambient no la fa a motu propi, la fa a petició bé
d’ajuntament o bé de concessionaris que tenen lic itats els
serveis de temporada.

L’Ajuntament de Campos va demanar, en primera instància,
sol·licituds ben entrat l’estiu, a diferència d’altres municipis,
i no li posaré exemples de platges urbanes, li posaré exemples
de parcs naturals: el parc natural de Mondragó, Santanyí, segur
que el coneix també, ajuntament del PP, vull dir, perquè no
sigui sospitós, eh?, hi va haver una sol·licitud pel maig i la
posidònia es va treure sense cap problema. I vostè no va poder
anar allà a fer el vídeo perquè no hi havia posidònia, perquè hi
va haver una sol·licitud d’un ajuntament i que, en presència
d’un agent de Medi Ambient i dels cossos facultatius del parc
natural, es va treure la posidònia, cap problema.

Per tant, la primera cosa que hem d’aclarir és, primer, el
decret permet l’extracció i el Govern, en compliment del
decret, autoritza extraccions de posidònia, Sr. Campos.

En segona instància, hi ha d’haver una sol·licitud i aquesta
sol·licitud ha de ser supervisada i, evidentment, la sol·licitud,
i això ho posa el decret que va ser aprovat, va ser aprovat, que
vostès volien derogar, que ho va dir obertament, regula com
s’ha de fer en una platja natural. I en aquestes estam i, per tant,
vostè podrà discrepar i podrà fer vídeos i abocar demagògia
amb tot el que vulgui, i és lícit, és la seva postura, i jo,
evidentment, discreparé, igual que vostè discreparà de mi,
supòs que fins aquí estam d’acord, però, evidentment, no
compartiré segons quines afirmacions, bàsicament perquè,
decret en mà, jo crec que cauen pel seu propi pes.

I sí, he parlat amb molta gent, i tant que he parlat amb
molta gent! Hi ha gent que vol que es retiri la posidònia, no a
Es Trens, parl en general, però hi ha molta gent que no ho vol.
Per tant, acomplim una normativa pionera a les Illes Balears
que d’alguna manera regula diferents escenaris perquè totes i
tots els ciutadans i visitants d’aquestes illes tenguin
possibilitat d’anar a diferents tipologies de platja. I així,
potser, vostè que entenc que la pregunta me la demanava tant
per l’afectació que hi pugui haver d’interessos econòmics, que

a mi, personalment li he de dir i li he de reconèixer, també li
he de ser sincer, que no m’ha arribat cap queixa directa
d’aquesta gent, doncs com més diversitat més possibilitats de
gaudir de la platja.

I a partir d’aquí doncs aquesta és la situació que tenim.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Conseller. Usted no sabe con quien he hablado
yo ¿no?; entonces, yo sí que me he interesado por la zona, le
aconsejo que lo haga, las quejas seguramente además estarán
en su conselleria y las pérdidas económicas han sido
tremendas.

Mire, no me ponga el decreto como gran ejemplo porque
es un decreto que está recurrido y puede que se lo tumben los
tribunales, entonces tampoco será una maravilla de decreto
cuando el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha
admitido a trámite ese recurso, que está, además,
perfectamente fundamentado.

Vamos a ver, hablando del decreto, nosotros entendemos
que es un decreto mal llamado de posidonia, le podrían haber
llamado decreto contra los navegantes, que es contra lo que va
ese decreto -no se ponga nervioso, Sr. Conseller...

(Se sent de fons el Sr. Conseller de Medi Ambient i
Territori de manera inintel·ligible, remor de veus i algunes
rialles)

..., sí, ¿está cansado?, pues nos quedan cuatro años de hablar,
o sea que vaya entrenando.

El decreto de posidonia que ustedes han aprobado, que es
un decreto contra los navegantes, evidentemente, sí, sí,
nosotros estamos a favor de su derogación porque no protege
lo que tiene que proteger, no hace referencia a lo que
realmente afecta a la posidonia que son los vertidos fecales,
que, ustedes, por cierto, siguen sin solucionar, tampoco lo
solucionaron los anteriores, ¿eh?, pero vamos, ustedes
tampoco; el tema está y a mí me gustaría saber si usted va a
seguir el mismo estilo de no consensuar con el sector, sobre
todo con el sector náutico, que es el realmente afectado por
esta norma, al igual que hizo su anterior compañero, el Sr.
Vidal, que no consensuó absolutamente nada con el sector
náutico. Entonces, quiero saber ¿su forma de hacer política va
a ser exactamente igual que la de su antecesor? Lo hizo con
ese decreto, lo hizo también con la ampliación del parque de
Cabrera, sí, sí, tampoco se quiso reunir con los afectados
realmente, porque ustedes no entienden que se puede proteger
el territorio sin necesidad de prohibir los usos en él, y con esa
ampliación lo que realmente hicieron fue prohibir pues, por
ejemplo, a todos los pescadores recreativos, que les han
prohibido poder hacer lo que siempre han hecho allí.
Entonces, tampoco consensuaron eso, porque ustedes eso del
consenso solo lo entienden cuando realmente se llevan a cabo
las políticas que ustedes quieren llevar a cabo, si no, si alguien
realmente no está de acuerdo pues no consensuan con ellos.
Entonces, ¿ustedes van a seguir ese tipo de política, usted va
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a consensuar en algún momento con los afectados en estos
temas o va a seguir igual que el Sr. Vidal, que no consensuaba?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Jo crec que vostè, Campos, conscientment, té una línia
d’actuació que es basa en la demagògia d’una manera
estrepitosa, i li dic des del respecte, però li he de dir, li he de
dir. Jo he parlat amb els afectats, després entrarem més en el
decret, jo he parlat amb els afectats, amb els que vostè diu que
són afectats, jo he parlat amb molta gent, i jo no sé amb quanta
gent ha parlat vostè, cert que no ho sé, però li puc assegurar,
i m’ho ha de permetre, m’ho ha de permetre perquè fa quatre
anys que parl de posidònia amb gent, que segurament, d’acord,
li deix així, que segurament he parlat més jo amb gent de
posidònia que vostè...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

No es una competición entre a ver quien ha hablado, si me
puede responder, es que es muy sencillo.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

No es preocupi que ho tenc tot ben apuntat. Decret
recorregut? Sí, evidentment, el decret està recorregut i vostè
sap per qui, i vostè sap per qui.

I ara passarem al fons del recurs, perquè vostè l’ha
comentat, vostè diu: aquest decret va contra els navegants.
Vostè l’ha llegit el decret?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Em pot dir vostè un sol article, un, només li deman un
article, no n’hi deman dos, un, que afecti directament el sector
nàutic?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Mire, la pregunta se la he hecho yo a usted, pero le
contesto...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

No contesti, té raó, té raó, té raó...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... tiene que contestar... pero yo no tengo ningún problema, yo
le contesto. Mire...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

No, no, té raó.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... todo lo que tiene que ver con los fondeos todo afecta al
sector náutico, absolutamente todo, porque con su obsesión
de ir contra la industria náutica está prácticamente
prohibiendo que aquel pobre señor que tiene hasta un llaüt
pueda fondear donde siempre ha fondeado.

Y después le preguntaré también sobre esas cifras que dice
que no conoce, que a lo mejor yo conozco algunas. Conteste,
por favor.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Molt bé. Em diu vostè, no li deman, eh?, és una pregunta
retòrica perquè no em digui que jo li deman, em diu vostè que
abans del decret posidònia es podia fondejar sobre posidònia,
em diu vostè això? És una pregunta retòrica, però pensi
aquesta resposta.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

¿Qué no se lo estoy diciendo? Le digo que no, le digo que
me conteste lo que le estoy (...)

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

No, no, no, idò plantegi’s aquesta pregunta i vagi al cos
normatiu previ al decret posidònia, i vostè el dia que s’ho hagi
estudiat bé, comenti’m, encara que sigui en privat, si abans del
decret es podia fondejar sobre posidònia. I parl de normativa
i parl de normativa europea i estatal, Sr. Campos.

El decret, li explic, perquè veig que els detalls se li
escapen, és una transcripció normativa adaptada a la realitat de
les Illes Balears. I li avanç la resposta, abans del decret
posidònia no es podia fondejar sobre posidònia, per què?
Perquè és un hàbitat prioritari protegit per la Directiva
d’hàbitats i perquè és una planta en perill d’extinció catalogada
per la Llei 42/2007 estatal. Hem de partir d’aquesta premissa,
Sr. Campos.

I a partir d’aquí, després vostè digui un article del decret
que afecti el sector nàutic.

Deixi’m dir-li una cosa, el debat mediàtic, durant molt de
temps, ara ja no, ara... i un dels impulsors n’és vostè, el debat
mediàtic es va centrar en fondeigs del decret, i no li ho negaré,
perquè tampoc no li podria dir el nombre d’intervencions i
d’entrevistes que vaig fer pel decret posidònia; miri, no m’ha
de contar vostè a mi el tema de fondeigs perquè he hagut de
contestar moltes vegades, aposta, les respostes les tenc molt
estudiades, això és una cosa.
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En segona instància, digui’m vostè per què es diu que el
decret afecta els navegants; perquè hi va haver un relat
mediàtic, evidentment forçat, que va atribuir el decret
posidònia a fondeigs, però jo li encoman, també per la seva
riquesa, que llegeixi absolutament tot el decret, i veurà, Sr.
Campos, que el decret va molt més enllà que els fondeigs. El
decret té un article que parla de fondeigs, i  l i diré quin és:
l’article 7; la resta parla d’altres coses, Sr. Campos. Per tant
que el debat mediàtic s’hagi centrat en fondeigs discerneix
moltíssim que el decret vagi al sector nàutic, perquè si no el
dia que ho tengui clar vostè em dirà, i estic segur que ho farà,
una mesura, una línia, un article que afecti directament el
sector nàutic.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Conseller. Yo le he hecho dos preguntas y su
repuesta ha sido llamarme demagogo en las dos, pero nadie
está haciendo mayor ejercicio de demagogia que usted mismo,
porque no me ha dicho si va a seguir la misma política de
consenso que el anterior, supongo que sí, que será la misma,
o sea no consensuar con nadie.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Yo no le he dicho... yo no le he dicho que antes se pudiera
fondear sobre la posidonia, no le he dicho nada de eso.
Evidentemente una..., evidentemente...

(Remor de veus)

Sra. Presidenta, si puedo continuar, más que nada por...
Están muy nerviosos, claro...

LA SRA. PRESIDENTA:

Continúe, continúe.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Yo no le he dicho que se pudiera fondear antes encima de
la posidonia. De hecho seguramente no llega ni al 1% de las
embarcaciones que fondean en la posidonia, nadie quiere
fondear encima de posidonia, nadie, nadie quiere; o sea, su
respuesta demagógica, que sí que lo ha sido, sobre si yo decía
que si ahora cuando no se puede fondear, ya sé que nunca se ha
podido fondear, igual que la mayoría de navegantes no quieren
fondear sobre posidonia. Es que ustedes han incluido artículos
en un decreto que se centra en la prohibición del fondeo.
Ustedes, que no entiendo por qué, además, oiga, perdona, no
es cosa mía, ¿eh?, hable con todo el sector náutico, fíjese
quién está en el recurso, miren todas las asociaciones de
navegantes, estamos hablando de todo el sector, ¿eh?, de
clubes deportivos, puertos, pescadores recreativos,
submarinistas, o sea, oiga, no es una cosa mía, es todo el
sector. Algo no habrán hecho bien, en este decreto algún
problema debe haber que incluso se lo pueden tumbar los
tribunales, o sea, no es cosa mía.

Quiero decir..., ustedes han aprobado un decreto que
además... que puede sancionar, donde realmente... ¿Usted sabe
el año pasado cuántas actas se abrieron para sancionar, de las
decenas de miles de embarcaciones que pasaron entre mayo
y septiembre del año pasado? Yo se lo digo: 42, o sea un
0,8%. ¿Hacía falta realmente incluir en la norma lo que tiene
que ver con los fondeos cuando realmente es anecdótico?
¿Todas las campañas que criminalizan al sector, que focalizan
que el daño a la posidonia lo hace exclusivamente la industria
náuticas, que ustedes hacen, que ustedes alientan, era
necesario? ¿Es necesario acabar con un sector tan importante
para el turismo de Baleares como el náutico por su obsesión
en la protección de la posidonia, que estamos todos de
acuerdo en que se tenga que proteger?

Pues, por favor, o sea, ya le digo, veo que ustedes van a
seguir exactamente lo mismo que hicieron, que ha hecho su
antecesor en el cargo.

Sr. Conseller, a mí me preocupa tanto por su parte como
los representantes de su partido que intenten averiguar quién
ordena un informe que ha hecho un jefe de Emergencias, y que
estén tan preocupados en eso. Es la política del señalamiento
a ver a quién se le ha ocurrido hacer un informe. Pues ese
informe lo hace un señor cumpliendo con su trabajo -no, y
usted ha dicho que estaba muy preocupado, también-,
cumpliendo con su trabajo, y que además certifica que
realmente también hay riesgos para la salud. Oiga, atienda por
favor a lo que dice un informe de una dirección de su gobierno
y no se preocupen tanto a ver quién ha ordenado hacer ese
informe. ¡¿Cómo se le ocurre hacer un informe que dice que
la posidonia puede afectar, Dios mío?!, ¿la posidonia, que todo
el mundo sabe que es buena, viva, muerta y etérea?, o sea...
Pues no, oiga, preocupese del contenido del informe, no vayan
a buscar quién ha ordenado hacerlo. Es que me parece algo
asombroso.

Miren...

(Remor de veus)

No se preocupe, ya tendremos ocasión de hablar de las
escuelas; cuando vaya a visitarlas le invitaré a que venga
conmigo.

Mire, el... No quiero alargarme más porque su
comparecencia es larga, usted además se recrea en las
respuestas, aparte de llamarnos demagogos. Yo sólo le voy a
hacer una recomendación: yo creo que no encontrará
prácticamente a nadie de la ciudadanía que no quiera proteger
el medio ambiente; lo que pasa es que la protección del medio
ambiente es perfectamente compatible con el respeto a la
industria turística, con el respeto a los usuarios de ese medio
ambiente, y ustedes lo que aplican son políticas
prohibicionistas que afectan al sector náutico, que afectan al
sector turístico y que además impiden que los residentes y los
visitantes puedan disfrutar de un paraje tan maravilloso como
el de las Islas Baleares.
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No sé, la verdad, si me va a responder o no. Le vuelvo a
preguntar sobre si su estilo de hacer política, ya que su
comparecencia aquí ha sido para explicar cómo va ser su
política, va a ser exactamente igual que la del Sr. Vidal.
Ahórrese lo de demagogo, ya me lo ha dicho dos veces, pero
bueno, si puede responderme a eso yo ya me doy por
satisfecho, y como tenemos mucho tiempo para seguir
hablando y haciendo vídeos seguro que tendremos ocasión de
tratar el tema.

Muchas gracias.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, gràcies, Sr. Campos. Sí, certament abans m’havia
oblidat de contestar-li, i evidentment li contestaré. Jo  estic
extremadament orgullós d’haver pogut formar part de l’equip
del conseller Vidal, que per a mi és el millor conseller de
Medi Ambient que ha tengut aquest país, amb tots els
respectes cap a altres...

(Rialles)

... cap a altres presents a la sala -Jaume, m’has d’entendre. Per
tant, a la seva pregunta jo el que li he de contestar és que
seguiré les línies d’actuació que el conseller Vidal, entre
d’altres, em va ensenyar, i que són línies d’actuació basades,
per molt que vostè digui, en un diàleg dilatat, transversal i
profund.

I, Sr. Campos, si jo li he dit dos pics demagog..., no li he
dit demagog, li he dit que feia demagògia, ho pot entendre
com vulgui, no li ho dic com una ofesa, li ho dic perquè vostè
no ha deixat de posar en boca meva coses que jo no he dit, i
per tant entendrà que si vostè ataca..., un..., i que no s’entengui
amb llenguatge bèl·lic, s’ha de defensar; per això li dic que fa
demagògia, res més.

I una de les coses per les quals li ho deia és perquè negui
vostè en seu parlamentària el diàleg. No sé com entendrà vostè
el diàleg; jo així com l’entenc li puc assegurar que tant per al
conseller Vidal com per a mi el diàleg és una de les peces
cabdals a l’hora de vehicular accions de conselleria, i vostè
discreparà, segurament, però jo li ho he de dir.

Ja passant a la reflexió final, i certament, segur, Sr.
Campos, que tendrem ocasió d’interpel·lar-nos més, vostè diu
que ningú vol fondejar damunt posidònia. Idò quin és el
problema? Ara sí que m’ha perdut, ara sí que m’he perdut,
perquè si ningú no vol fondejar...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

No sé si me queda tiempo, pero yo, para que no esté tan
preocupado, se lo aclaro. Siga, siga.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

No, però la meva reflexió és que si ningú no vol fondejar
damunt posidònia, ningú no té un problema per transcriure un
article que diu que no es pot fondejar damunt posidònia,
perquè fas un mal. Ja està, només diu això el decret, Sr.
Campos, no diu res més. Per tant si ningú no vol fondejar
damunt posidònia, que jo ho crec, que a mi m’han traslladat
aquesta opinió, per tant ja està, és que... És a dir, simplement
li faig la reflexió que precisament amb una afirmació seva
posa de manifest que jo no vegi on hi ha el problema. Només
li volia constatar aquest fet.

Vostè diu que hem posat articles..., no sé com ho ha dit,
m’ha de perdonar, però que hem posar articles que
prohibeixen el fondeig damunt posidònia i que per tant poden
ser tombats per la justícia. No li dic que no, la justícia avui en
dia toma i fa el que mai un no s’havia pensat, Sr. Campos. Però
dius: “D'acord, però si abans no es podia fondejar damunt
posidònia, perquè ja hi havia normativa, doncs abans ja hi havia
la prohibició de fondejar damunt posidònia”; per tant no
entenc quina preocupació li genera a vostè aquest article. Ja
tendrem, com bé vostè ha dit, ocasió de debatre-ho a moltes
altres ocasions.

El decret pot sancionar, vostè és jurista si no vaig
malament, cert? Com sap el decret, un decret no pot establir
per se règims sancionadors. Per tant, el decret quan el llegeixi
s’adonarà que el decret l’únic que fa precisament perquè no
pot establir règim sancionador per se és adaptar, i això va ser
un dels comentaris que si no record malament també ens va
posar damunt la taula dins del seu informe preceptiu el
Consell Econòmic i Social, és adaptar els règims
sancionadors de les dues normes, de les dues normes que
sustenten el decret, una autonòmica que és la LECO i l’altra
estatal que és la 42/2007. Per tant, el decret l’únic que fa és
transcriure els règims sancionadors de les lleis perquè, com
vostè sap com a jurista, no ho pot establir de facto.

I li he de dir, en aquest govern o a aquesta comunitat
autònoma abans que hi hagués el Decret posidònia, abans que
hi hagués el servei d’assistència i vigilància en el fondeig i en
base a la normativa que hi havia abans, ja s’havia sancionat en
temes de posidònia. Jo li puc dir, vostè em treu les sancions,
jo li puc dir que l’any passat el servei d’assistència i vigilància
en el fondeig va fer al voltant de 70.000 actuacions, 70.000
actuacions en totes les illes, i vostè no sé quantes actes de
sanció m’ha parlat, però 70.000. Bé, faci la regla de tres i tal
vegada li surt el percentatge de les sancions envers el global
d’actuacions del servei. És un servei d’assistència i de
vigilància, és un servei que la gent l’està utilitzant de cada
vegada més, és un servei que sanciona només si hi ha
presència d’agents de medi ambient embarcats perquè si no,
no poden sancionar, no tenen capacitat sancionadora els
patrons perquè és un servei que està percebut per incentivar la
conscienciació, Sr. Campos, que jo no sé quin mal li veuen
que la gent cada vegada sigui més conscient de mesures que
hem de prendre per, com bé vostè deia, que tothom vulgui
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protegir el medi ambient. És que no sé quin mal li veu, Sr.
Campos, li dic de veritat.

Per tant, si em treu les sancions, que jo no les hi neg, la
veritat és que jo no tenia aquesta xifra en el cap, miri vostè la
importància que li don a les sancions, però sí que li he de
comparar amb el total d’actuacions. Així, jo crec que quedarà
manifestament clar que l’objectiu d’aquest servei no és
sancionador sinó que és de divulgació, de conscienciació i de
revertir, de revertir dinàmiques, ja està!

I he de dir una cosa, hi ha moltíssima gent mallorquina, la
majoria, que fondeja bé perquè la gent d’aquestes illes coneix
i estima molt la mar, Sr. Campos, que no és una qüestió seva
ni meva, que els ciutadans d’aquestes illes estimen molt la
mar. Per tant, és una situació que jo crec que tots hem
d’assumir i no hem de dramatitzar més del que es mereix,
sincerament li dic, i podem tenir els debats polítics que vulgui
i els debats mediàtics que vulgui, els podem tenir perquè
evidentment si vostè em demana jo li contestaré i viceversa i
això ho sabem i podrem fer vídeos, Sr. Campos, i això..., fillet,
les noves tecnologies tenen això. 

Però a partir d’aquí, Sr. Campos, jo sincerament crec que
molts dels arguments que vostè em dóna, que també el sector
nàutic va compartir amb mi perquè jo  he tengut moltes
reunions i sé cert que si vostè té contacte amb ells li podran
dir que jo m’he reunit i jo vaig anar al Club Nàutic de Palma
amb més de dues-centes persones jo tot sol a una taula i no
vaig tenir cap problema, Sr. Campos, a donar resposta a tot el
que se’ns va plantejar. Per tant, crec que en el fons és un debat
que qualque dia esper que puguem compartir. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Mire, Sr. Mir, gracias por la respuesta. Es el sector náutico
el que ha recurrido el decreto, si se lo tumban los tribunales
no será exclusivamente por lo que habla de los fondeos, yo
tampoco le he dicho eso, sino que es el procedimiento con el
que se ha llevado a cabo, toda la tramitación como se llevó a
cabo en su momento y eso lo decidirá un tribunal, y ya
veremos si lo tumban o no lo tumban.

Mire, le hablaba de que han sido 42 actas de propuesta de
sanción, efectivamente el decreto no puede sancionar, por eso
levantan actas a puesta de sanción al igual que se aferran a otro
tipo de normativa. Pero eso demuestra que el sistema de
vigilancia, que no le digo yo que no funcione bien, por
supuesto que funciona bien, pero es que dedicarlo a según que
trabajos es una pérdida de tiempo si estamos hablando del
coste que conlleva, cuando hablamos de 0,8% de actas de
sanción, lo que demuestra que realmente ahí no está el
problema, el problema está en otro sitio.

Como usted dice, seguro que tendremos muchas ocasiones
de hablar, así que gracias por sus respuestas. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Moltes gràcies, Sr. Conseller.
Ara passam al Grup Parlamentari El Pi i té la paraula el Sr.
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, senyors alts càrrecs, es fa llarg després de quasi
tres hores haver d’intervenir, és a dir , no sé si el sistema
funciona o no funciona, però la veritat és que..., agrair als
representants del PP, als de Podem i a Ciutadans la seva
brevetat i que em sap greu això de MÉS i de VOX.

Sr. President, coincideix amb mi que S’Albufera de Sa
Pobla, Muro i un poquet d’Alcúdia està abandonada?
Abandonada.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Bé, coincidesc que S’Albufera..., segurament coincidirem
que S’Albufera té problemes, que s’Albufera està abandonada
a finca pública no ho puc compartir, no ho puc compartir i
vostè coneix perfectament que hi ha un equip de gestió que
des de la vocació hi fa feina i s’entrega. Sí que és veritat que
està abandonada la zona perifèrica de S’Albufera, i és cert, i
aquest abandonament, no m’ho ha dit vostè, però entenc que la
pregunta anava per aquí, per tant, també m’anticip, crec que
coincidiria que aquest abandonament perifèric de S’Albufera
pot generar, i genera de fet, problemes a la zona humida i al
parc natural.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies. Jo crec que està abandonada una part de la
perifèria i també està abandonada dins S’Albufera, és a dir,
S’Albufera no rep la feina que hauria de rebre d’organització
de totes les síquies reals, mestres, fer net com es feia un
temps. És a dir, S’Albufera s’ha anat morint, morint en aquest
sentit, S’Albufera..., els que coneixem S’Albufera i que de nins
hem estat a S’Albufera, i jo no som caçador ni pescador, eh?,
sabem que està malament. I després les carpes, les carpes
vostè sap que fa catorze anys que es lleven carpes, catorze
anys i no les esvaïm, eh!, i ara vostè sap que té un altre amic
que és un cranc que no és pelut, que és blau, i que de passada
resulta que és bo i que la gent entra i agafa i que vendran
desastres. 

Jo crec que a S’Albufera hauríem de ser capaços de donar-
li una dimensió distinta amb la participació de gent militant
del seu partit, del seu partit, o d’un dels partits de la seva
coalició, com Joan Mayol que crec que és l’home que coneix
més S’Albufera amb molta diferència que tots els que estudien
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S’Albufera, amb diferència amb jo, i abans que se’n vaig a un
món millor, que és molt jove i li queda molt de temps, seria
bo que l’empràs. 

Dit això, li deia això perquè el Parc Natural de S’Albufera,
el Parc Natural de Llevant són parcs que jo entenc, vostè ara
ha anunciat que faria els plans de gestió, els PRUG, i tal i tal,
que ha passat massa temps i hem fallat tots en aquest sentit i
no tenim uns plans d’usos i gestió així com toca d’aquestes
coses i després ens du a conflictes, per la qual cosa, jo estaré
molt atent a veure si és la legislatura que de la promesa passa
a una realitat.

M’agradaria que em digués del Xylella si sap quants de
doblers duim gastats a 31 d’agost? Si ho pogués saber seria
fantàstic si no, ja m’ho farà arribar demà o passat demà o quan
sigui, però com que hi ha un compromís agafat
pressupostàriament en aquest parlament convendria saber si es
complirà. L’altra qüestió, li volia demanar, ho coneix això què
hem gastat del Xylella, conseller?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, nosaltres hi teníem..., la veritat, tot allò de la..., l’òrgan
focal del Xylella sempre ha estat gestionat des del primer
moment, des del moment de la detecció, per la Direcció
General d’Agricultura, en aquell moment, com bé vostè
coneix, integrada dins l’antiga conselleria de Medi Ambient i
ara no. La veritat és que jo no la tenc aquesta xifra, però em
compromet que si vostè està interessat, doncs, puc fer la
gestió per dir-li, sense cap tipus de problema. No ho conec,
Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies. Quin paper creu que pot tenir..., quin
paper, després del que va passar l’any passat al Llevant i
després de la gran equivocació que jo pens, i ara em fa més bé
parlar que en aquell moment, la gran equivocació que jo pens
que va ser no activar IBANAT en el despatx automàtic quan tot
es va posar en marxa sobre les 6.15 que hi ha va haver gent que
es va moure i sobre les 7.30, 8.00, que ja es donaven ordres
als voluntaris i tal i tal, va ser un fracàs que els avisassin a les
11.30 del vespre perquè a les 8 del matí hi fossin, o a les 7,30;
això és un dels fracassos més grossos d’aquesta història. En
cas que passi una altra riuada, que passarà, una altra torrentada,
això passarà, ha estat una qüestió d’endevinar, una altra vegada,
o no? No ha endevinat aquí, ha endevinat a 300 quilòmetres; el
món és molt gros, 300 quilòmetres és el cap de cantó. La gent
d’IBANAT té un paper distint dins el context global
d’emergències per si hi ha una altra acció?, o tornarà a estar
allà pendent que el cridin quan un ho pensa?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Li agraesc la pregunta, Sr. Font, perquè certament crec que
és un malaurat esdeveniment que ens ha de fer a tots
reflexionar. I compartesc la reflexió que vostè em fa envers el

paper que pugui o no tenir IBANAT, entre altres coses perquè
també és un tema que interessa i preocupa a la conselleria des
d’un punt de vista organitzatiu. 

Nosaltres el que vam fer la passada legislatura..., com
vostè sap cada emergència té un pla, i aquests plans es van
aprovant per les conselleries competents; en el cas de Medi
Ambient sí que tenim l’INFOBAL, com bé vostè coneix, que
és el pla d’activació envers un incendi forestal, que sí que
depèn, almanco fins a nivell 1, depèn de la Conselleria de
Medi Ambient i que per tant ens activam i IBANAT, com bé
vostè coneix, afortunadament, i tot l’operatiu d’incendi
forestal, agents de Medi Ambient i els tècnics de la direcció
general, s’activa, s’estructura i actua. Quan hi ha una
emergència que no és una INFOBAL certament... a vegades, i
crec que aquí coincidim i ho hem de fer una crítica
constructiva com a comunitat autònoma, certament poden
fallar certs mecanismes de coordinació. Nosaltres el que
vàrem fer a la conselleria, i això ho vàrem fer de motu proprio
a l’espera que es puguin revisar plans com l’INUNBAL, on es
pugui posar l’IBANAT dins un cos d’actuació immediata, com
bé vostè comentava, que jo ho compartesc, jo ho compartesc
perquè tanmateix ens criden, després...

(Rialles de l'intervinent)

... per tant ho compartesc plenament, el que vàrem fer a la
conselleria va ser almanco fer un protocol d’activació,
d’estructuració del personal de la conselleria, per quan siguem
cridats per un altre organisme, i per tant hi ha una instrucció,
en el seu moment signada pel conseller Vidal, que diu que en
el moment de ser requerits com a conselleria a una altra
emergència que no sigui incendi forestal, la conselleria, tots
els  mitjans, no només IBANAT, també si són inundacions
tècnics de recursos hídrics, doncs agents de medi ambient, idò
tots els mitjans ens organitzarem d’aquesta manera,
bàsicament per accelerar l’eficiència de reacció.

Però envers la reflexió que vostè feia, jo hi estic d’acord
i crec que les renovacions dels plans d’emergència, dels
diferents plans d’emergència, o almanco de tots aquells que
puguin requerir d’una manera normal i recurrent els
dispositius de la Conselleria de Medi Ambient, doncs s’hauria
de valorar aquesta modificació que vostè comentava.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies. Vostè ha dit que en el problema de l’aigua
hi havia un problema de creixement poblacional insostenible,
que no tenim és aigua per agafar més gent. Vostè és conscient
que un institut o una institució com és el CES, que deia que el
Govern l’ha tornat a posar en marxa la passada legislatura, amb
la qual cosa nosaltres vàrem estar molt d’acord i li vàrem
donar l’enhorabona, ens diu que l’any 2030 creixerem en
380.000 persones? Què creu que hem de fer?, posar un cartell
a cada aeroport, a tota la costa? Perquè, clar, el company de
Podemos, i més, que en conec bastants de Podemos, clar, amb
això s’escandalitzen. Vostès estan més vacunats, ara que ja han
governat, però els altres encara no estan vacunats i, clar, els
desbarats poden ser hiperbòlics. És a dir, com ho feim, si el
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CES ens diu això?, perquè, clar, no podem créixer més però la
gent ve. Els turistes han anat a menys, enguany, i aniran a
menys aquests dos anys que vénen, però la gent per venir a fer
feina vendrà més. Vostè té una solució màgica d’aquest tema?

I aquí deixi’m fer-li una reflexió. L’any 99-2019 són vint
anys -l’he feta altres vegades ja aquí a baix- són vint anys;
aquests vint anys dividits  per quatre, que és com jo tenc
estructurat el meu cap, que són legislatura, són cinc;
d’aqueixes cinc n’ha governat tres el pacte de progrés, dues el
PP; aquesta sisena que comença, els vint-i-quatre, és del pacte
de progrés. La planificació no és culpa del PP, amb la qual
cosa no val donar culpes en general. N’hi podria haver d’altres,
de culpes, repartides, però no som capaços de dir com
realment hem d’actuar, i es diu molt fàcilment, i ho recollirà
el Diari de Sessions, quan vostè ha explicat que no hi ha aigua
per donar a més població. I com es menja amb l’informe del
CES?, no amb l’informe d’El Pi, eh?, amb l’informes del CES;
com es menja aquesta qüestió?, com ho farà?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Jo ho intentaré, no sé si estaré a l’alçada de les seves
expectatives, Sr. Font, però li promet que ho intentaré. No, jo
una solució màgica no la tenc, Sr. Font, no, això no, encara no,
no he arribat a això.

Jo li faria la següent reflexió; és a dir, precisament pel que
diu el CES, i amb la dinàmica i la tendència que duim com a
comunitat autònoma, de fet ens hem de demanar, per tant, què
hem de fer. És a dir, jo utilitzaria l’informe del CES per dir
“idò què hem de fer?”, perquè crec que el que està clar és que
alguna mesura s’ha de prendre, perquè no només és l’aigua,
que és un indicador de; hi ha molts d’altres indicadors, com bé
vostè sap, i en general la capacitat de càrrega d’aquestes illes
es veu afectada des de diferents prismes, i l’aigua n’és un. 

Clar, la planificació i la culpa no és del PP. No!, jo no ho
he dit a la meva compareixença, que fos del PP, no ho he dit;
de fet crec que vaig escriure literalment i a posta l’efecte
acumulatiu de tots els anys, perquè crec que és el més honest
i el més sincer dir-ho, i efectivament no hi ha hagut fins ara
mesures que d’alguna manera posin solucions a la pregunta
màgica que vostè em demanava, que jo ja li he dit que no la
tenc. Per tant si no hem estat capaços d’actuar fins ara, que en
això estic d’acord, alguna cosa crec que en algun moment..., si
no és aquesta legislatura serà la propera i si no la propera, la
propera, perquè literalment no hi cabrem. 

I tenim problemes d’aigua, Sr. Font, i ens ho trobam quan
hem de fer informes de suficiència, de nous planejaments; és
que ens ho trobam, Sr. Font, i vostè coneix aquestes
temàtiques, i per tant no és una cosa..., cregui’m que no és una
cosa política, és que no és una cosa política, és una cosa
tècnica, si em permet, i per tant amb aquest escenari, que
efectivament vostè diu que té el cap estructurat en quatre anys,
i entenc per què ho deia i ho compartesc perquè jo crec que
aquí també hem fallat quant a planificació tots, i quan dic tots
dic tots, i nosaltres els primers, és que no hi ha més emperons

a això, però crec que començam a divisar un precipici que ens
ha de fer frenar un poc, aturar-nos, respirar i prendre algunes
mesures. Hi haurà algunes mesures que seran impopulars per
a alguns sectors?, possiblement sí, Sr. Font, vostè sap
perfectament què és emprendre iniciatives d’aquestes
característiques i per tant són iniciatives que generaran debat,
però crec que la reflexió assossegada ha de ser per... No hem
actuat fins ara, estic d’acord, ni uns, ni els altres, ni els
d’enmig, però començam a tenir indicadors que no són de
característiques polítiques, per dir-ho de qualque manera, que
ens indiquen que qualque cosa hem de fer.

Moltes gràcies.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jo volia saber què pensava, perquè 350.000 persones és la
meitat de les persones que han mort aquests darrers vint anys,
per exemple, i en canvi és la quantitat igual de persones que
han vengut aquests darrers vint anys. Aquestes persones no les
aturarà; els 2.000 al·lots més que cada any hem de posar a les
escoles hauran d’anar a rentar-se les mans i a estirar la cadena
de l’excusat; no els aturarà. Ho dic perquè a vegades segons
quines declaracions, que no és possible que no en càpiguen
més, no són vera, i jo en voldria més.

Ho dic perquè venem una esperança d’una cosa que
tanmateix no l’aturarem, que és el moviment de persones. No
em preocupa tant el tema turístic com el tema de persones,
perquè el tema turístic per nassos baixarà, per nassos -per
nassos-, per nassos baixarà, ha baixat ja -ha baixat ja-, el que ha
augmentat... el maldecap el té el conseller d’Educació, el
maldecap real el té el conseller... Ho dic perquè quan vostès
diuen aquestes coses tal vegada per acontentar els companys
de Podemos, a mi em fa feliç que l’acontenti, però el que li
faig saber és que és falsa aquesta qüestió i li feia aquesta
situació...

I ara que parlam d’aigua, seria suficientment valent de dur
aigua a Deià i a Banyalbufar?, i ho podria intentar d’una vegada
per totes, costa un milió d’euros cadascun, és igual, és igual,
són mallorquins. Són mallorquins, és tercermundista haver
d’anar amb els camions. Podríem arribar a dur aigua a baix, a
Banyalbufar, al port?, per què no?, per què no?, faci el que
vulgui. Jo tenia el projecte fet cap a Deià, el varen aturar i no
el varen tornar fer, ningú, ningú, cap problema ni un.

Una qüestió, vostè  està segur que podrà acabar amb els
mateixos doblers que té assignats als pressuposts aquest any
o li faran ajustes, que en mallorquí no m’acaba de sortir bé, en
català, ajusts, ajusts no sé què són, ajudes .... o ajustaments o
tal y cual, ajustes, m’ha entès perfectament. Si el posaran a
règim o no el posaran a règim, aquesta és una principal
qüestió.

I jo li vull dir una altra cosa: vostè té necessitat de doblers
perquè els doblers del cànon no són suficients en cap moment,
fins i tot crec que hem d’obrir la possibilitat que de la mateixa
manera que s’ha pagat la depuradora d’Eivissa a través d’un
interès general, d’un consell de ministres de fa divuit anys,
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hauríem d’obrir una sèrie d’interessos generals amb altres
consells de ministres de depuracions estratègiques que
s’haurien de fer a Balears, perquè els doblers no ens basten.

I jo pas pena que encara a més l’aprimin del que hi ha i pas
pena que els doblers de la maldita ecotaxa s’emprin per
despesa general i començ a passar pena de bon de veres i ja
començ a tenir una edat que m’enfad perquè són desbarats
importants i m’agradaria veure’l, a vostè, contundent en
aquesta postura perquè sí, el medi ambient és el més important
per deixar un món millor quan nosaltres no hi siguem, els que
hauran estat hereus nostres de família o hereus de la part
sapiens de l’homo, perquè hi ha molt d’homo i pocs sapiens,
així de clar, m’agradaria saber si vostè renunciarà a pressupost.

I li posaré un exemple que vostè té, aquí hi ha la directora
general de Recursos Hídrics. Vostès tenen a la seva mà la
possibilitat..., no parl d’obra nova, no parl d’obra nova, no, no,
no, de cap obra nova, cap obra nova, llevat d’una que en parlaré,
que és d’HPO. Vostès tenen a la seva mà un tema
importantíssim que és que l’activitat de la construcció a
l’hivern en tema reparació i restauració funcioni en aquesta
terra. Vostès tenen una responsabilitat de la qual no són
conscients.

Em deia el conseller ahir: “tenc més de 6.000 expedients”.
Vostès saben què són 6.000 a 100.000? És més inversió que
tota la que ha fet el Govern la passada legislatura i que farà
aquesta legislatura i estic parlant que el 90% de l’obra que
vostès tenen damunt és modernització hotelera, modernització
d’oferta complementària o algun cas que tenen de 54
habitatges d’HPO. De vostès depèn que el més dèbil que no
cobra com nosaltres 2.500 o 3.000 euros cada mes aquest
hivern... i que no té formació es quedi podent fer feina.

I per això, conseller, jo l’espit a vostè que sigui capaç que
els funcionaris que fan aquesta feina i en aquest la directora
general no puguin estar abandonats de la mà de Déu com estan
ara perquè no tenen personal, perquè això és un problema
enorme que hi ha a les Illes Balears, és enorme aquest
problema, tothom parla de vosaltres!, et maleeixen, reina
meva, et maleeixen, i jo surt en defensa perquè conec un
treballador d’allà i sé com està i és la primera vegada que en
parl, però és que estic preocupat que vos llevin doblers, que no
vos donin personal i que s’aturi l’acció econòmica. 

Vostès han vist que jo he proposat a la presidenta un pacte
empresarial i social, perquè l’única forma que hi ha, perquè
ens agafa millor que el 2007 la crisi, és que les empreses que
tenen doblers tenguin confiança per invertir.

Bé, una part d’aquesta inversió la tenim aturada a recursos
hídrics i aquí jo, conseller, si vostè es deixa dur un duro de la
conselleria ho passarà pillo, però és que a més no podrà fer
cap reestructuració per intentar ajudar en aquest cas a la
directora general de Recursos Hídrics a qui li fan falta com el
pa.

Li faig saber que això és d’un renou enorme. Estic segur
que més prest o més tard la presidenta el cridarà en aquest

sentit, el cridarà perquè tothom allà on la troba li diu: “escolta,
fa dos anys que estic pendent d’un informe, fa un any i mig que
estic pendent d’un informe, m’ha costat moltíssim passar tot
això i ara que tenc la llicència estic pendent d’un informe” i
aquí jo li deman: la llicència de l’alberg d’Alcúdia, han passat
els informes d’APR d’incendi?, de la mateixa manera que
esperen els expedients, 6.000 que n’hi ha, hi ha... havia de
passar informe d’APR i d’esllavissament? 

És clar, ara he vist la seva cara, és a dir, un cristià,
musulmà, agnòstic o ateu que vol fer una reforma a un lloc que
hi ha un APR ha de demanar l’informe i té tots els permisos i
ha passat totes les fases que havia de passar i espera l’informe
de medi ambient o no pot començar, per això és molt
important. És molt important. En aquest cas no seria Recursos
Hídrics d’incendi, estaria a Biodiversistat o supòs que hi
continua estant, no ho sé, perquè tal vegada s’ha canviat i no
tenc res a dir. És a dir, va passar aquests informes?, aquesta
obra que estan fent ara, no la definitiva que dur més volum de
les escales d’emergència i l’ascensor, l’obra que estan fent ara
ha passat l’APR d’incendis? Perquè és clar, si no ha passat
l’APR d’incendis, l’hem fotut forta, els 6.000 demà matí
haurien de poder començar a fer feina si tenen llicència dels
ajuntaments...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, li queda mig minut.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, és un tema que... acab, i és un tema apassionant que
em du molts de mesos aquesta història darrere.

Acab, com que he d’acabar, li don suport en tot el tema de
residus de la lluita dels plàstic d’un sol ús; hem de continuar
lluitant davant Madrid, és necessari que vegin que anam unes
passes endavant, que ells hi voldran anar d’aquí... d’aquí dos
anys i mig per no dir-li més. 

Estic content que digui que la llei..., la LECO és una llei
cabdal, lògicament, se’m posa la pell de gallina en aquest
sentit, però li vull dir una darrera qüestió: les finques
públiques, faci una cosa, El Pi li dóna suport -El Pi li dóna
suport. A les finques públiques el problema que hi ha és que
amb brigades no funciona, va bé una brigada, i dos dies tal i
cual. La finca pública hem de mirar, abans que no en quedi
cap, d’agafar pagesos que visquin allà i els pagam un sou, com
si són dos homes, com si són dues dones, com si és un home
i una dona, com si estan casats, com si no estan casats i que
tenguin un sou -i que tenguin un sou- i... acab, Sra. Presidenta,
tenguin un sou i a la vegada tendràs una persona allà que
gestionarà la finca i si poden treure alguna cosa de la finca,
quatre olives, dues garroves que sigui per a ells i la finca
estarà cuidada i hi haurà un esbaldrec que tal vegada que tal
vegada el podrà arreglar ell,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’acabar, Sr. Font...
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

... hi haurà un pi que neix... sí, perdoni, però m’apassion..

LA SRA. PRESIDENTA:

S’està passant...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... hi haurà un pi que neix dins un olivar i el podrà arreglar.
Faci-ho que nosaltres li donarem suport, faci-ho perquè si no,
les finques públiques seran un bosc amb una massa forestal..

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies... moltes gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller.

(Remor de veus)

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. Font. M’ha tractat molt de temes, bé,
molts d’aspectes d’un tema... que evidentment compartesc,
com segur que vostè pot entendre compartesc la preocupació
i tampoc no negam la manca d’estructura que té Recursos
Hídrics, no la negam per un fet obvi que és el que vostè
comentava. Per tant, negar una realitat seria... seria absurd fer-
ho perquè em podria deixar en evidència amb una facilitat
estrepitosa i per tant, no hi té cabuda, no?

No, no... no, ja sé que vostè  coneix el problema i és un
problema que ve d’enrere i com moltes d’altres direccions
generals, i no només de Medi Ambient, sinó del Govern en
general com que la societat avança a un ritme molt més ràpid
que el de l’administració i les competències i les feines dels
diferents col·lectius es van incrementant..., un altre exemple
és el cos dels agents de Medi Ambient, que vostè també
coneix, que comencen amb unes encomanes que van
incrementant-se.

I, efectivament, tenim un problema estructural, els
recursos hídrics, Sr. Font, jo ahir li comentava fora del
Parlament i en vàrem poder parlar un minut i avui vostè m’ha
pogut reflexionar sobre el tema, i ja li don per avançat que
compartesc la situació, perquè seria absurd no fer-ho, vostè
em parlava dels pressuposts, evidentment ahir crec que la
presidenta va fer una compareixença on explicava un poc quin
era l’escenari i, evidentment, com a conseller de Medi
Ambient entendrà que faré el que estic segur que vostè també
faria, dins el Consell de Govern intentar lluitar el màxim cap
a la meva conselleria, i això, vostè m’ha dit que sigui valent, jo
a això m’hi puc comprometre. Les expectatives dels resultats
que en tregui seran bones o dolentes per a vostè i seran bones
o dolentes per a mi mateix, no ens hem d’enganar, i aquí vostè
també sap perfectament com funciona.

Li he de reconèixer, cap problema en dir-ho, que el cas
concret de La Victòria, jo ara mateix no el conec, però qued

a disposició de passar-li la informació dels informes que havia
de passar, dels que no ha passat, dels que passarà, dels que no
passarà... i aquest és el meu compromís.

I per escurçar també una mica, si vol que li faci una
reflexió més.

Això de les finques públiques, bé, el tema d’agafar pagesos
que hi visquin i que tenguin un sou a mi m’encantaria, però con
la administración y con la normativa hemos dado, però
estic d’acord que sí que és vera que tal vegada s’haurien
d’establir mecanismes de col·laboració, coordinació,
convenis amb propietaris o amb entitats. Una de les coses que
potenciam, i que volem incorporar a la LECO i que, Sr. Font,
li dic seriosament, la LECO ha estat una llei cabdal per a la
conservació d’aquestes illes sense cap tipus de dubte, i ho dic,
si no, no ho diria; i a la LECO volem també potenciar i donar
qualque article normatiu al tema de la custòdia del territori. És
un tema que a altres comunitats, com Catalunya, funciona
molt; aquí ha sortit l’ICTIB, que fa prou feina en aquest tema,
i jo crec que entre tots també els hem de donar suport a la
iniciativa.

I estic d’acord amb vostè que, jo crec que està bé que
l’administració faci feina a les finques públiques, però que hi
hagués una implicació molt més vocacional estic d’acord que
segurament estarien molt millor cuidades.

Gràcies, Sr. Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

No té temps, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

A vostè, li puc dir una cosa?

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, ja m’ho dirà després, no? O ha de ser ara?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Ah, no, però que ha estat la intervenció més curta de totes
perquè he fet parlar poc al conseller.

(Rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Això està bé, sí, sí. Molt bé, passarem, idò, al següent grup
que és el Grup Mixt i té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller per la seva
presència i sigui benvingut el seu equip també, moltes gràcies.
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A aquestes hores jo anava pensant què li havia de dir i ja tot
se me n’ha anat una mica. Jo només li volia fer una petita
reflexió i sobretot arran de tot el que hem sentit aquí, no? Fa
quaranta que ens avisen del canvi climàtic, fa quaranta anys, i
hem hagut d’arribar fins al precipici, és clar i evidentment hem
de parlar d’emergència climàtica, però jo, sincerament, em
semblen molt bé totes les mesures que es prenen a nivell
mundial i coincidesc amb vostè amb la necessitat de
sensibilització, però açò és un canvi de paradigma, jo em veig
una mica pessimista davant aquest tema.

Jo estic molt contenta del decret de posidònia, estic molt
contenta de la Llei de residus, en la qual vaig tenir la sort de
poder participar, crec que és una llei molt ambiciosa, perquè
coincidesc amb vostè, no té cap sentit que un estat que diu que
està a favor de la sostenibilitat del medi ambient comenci a fer
recursos d’aquest tipus. Quan, a més a més, la realitat és molt
tossuda i ens obligarà, ens obligarà, el medi ambient al final
ens obligarà a haver d’aplicar mesures moltíssim més
estrictes, per açò crec que és fonamental la importància de
perspectiva climàtica. I aquí agaf una mica la paraula de Josep
Ferrà, és la seva, per a mi, de les conselleries més importants
d’aquest govern, i si no ho és ho hauria de ser i és evident que
ha de tenir... aquesta perspectiva climàtica ha de passar per
totes les conselleries, igual que demanam una perspectiva de
gènere, una perspectiva climàtica.

Jo només li volia una..., bé, si m’ho pot comentar, quin
tipus de col·laboració i si seguiran mantenint la col·laboració
amb la Reserva de la Biosfera o com serà o com s’articularà.

I bé, també dir que, bé, açò són deures pendents del consell
insular, fer la llei de biosfera, la necessitam, però bé, jo sé que
és una potestat, és una competència pròpia del consell que
esper que finalment es posin les piles i ho facin.

I vull acabar amb una frase només, jo sí que seré senzilla
i curteta: la terra no és herència dels nostres pares, sinó un
préstec dels nostres fills.

Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sra. Font. És cert que fa molts anys que
el concepte de canvi climàtic està damunt la taula i dins
l’esfera científica i fa molts  d’anys que hi ha gent que ens
avisa i de cada vegada, perquè sí que és un tema que a nivell
científic en el seu moment ha tengut, a escala mundial dic,
certes discrepàncies, fins i tot dins el món científic, i jo crec
que de cada vegada aquestes són manco i les evidències donen
la raó a aquells que fa quaranta o més anys ja ho varen
començar, d’una manera molt intel·ligent a apuntar.

I és un tòpic que sempre es diu que per actuar dins l’escala
global s’ha de començar a actuar des de l’àmbit local, i jo crec
que a aquestes illes, evidentment com a la resta de territoris
els queda un recorregut etern per poder generar o revertir un
poc l’equilibri ecològic de tot plegat, però crec que hi ha

mesures que d’alguna manera almanco apunten i manifesten
d’una manera tàcita les voluntats polítiques que hi ha hagut
aquests darrers amb la Llei de residus o amb la Llei de canvi
climàtic, també pionera, per cert, no només la de residus, per
tant... Però, bé, sí, crec que és un tema que ens ha de
preocupar i el fet de parlar d’emergència climàtica crec que és
un fet que d’alguna el podem veure i percebre cada dia als
mitjans de comunicació, no sols amb incendis, sinó amb el
retrocés continu de masses de gel continental i alteració de
corrents oceànics, etc., per tant en aquest sentit crec que és
una cosa evident.

I quant a la col·laboració amb la Reserva de la Biosfera,
vostè sap que jo, com a director general, en el seu moment hi
vaig estar molt involucrat i vaig fer una feina excel·lent amb
la gent del consell insular, i la voluntat hi és, evidentment, de
seguir. Jo crec que, com a govern, i ho dic, ho vàrem fer
encantats, la veritat, però, com a govern, vàrem poder
participar, conjuntament amb el consell insular, en poder
esmenar les dues deficiències que en el seu moment la
UNESCO va estirar les orelles a tots plegats, que una va ser
per ajudar dins el procés d’ampliació  de la Reserva de la
Biosfera dins la zona marina, que vàrem fer feina
conjuntament, i a nivell tècnic la conselleria o el govern hi va
participar i va ser una feina excel·lent i molt bona notícia
poder aconseguir-ho finalment. I, en segona instància, que el
govern autonòmic, que també això la UNESCO ho deia, doncs
participàs activament en la Reserva de la Biosfera. I vàrem fer
una feina excel·lent i jo  personalment n’estic content i
orgullós perquè, com li comentava, ho vàrem fer molt de la mà
del consell insular i vàrem acordar sempre, però d’una manera
molt nítida, tots els projectes i programes que s’han finançat
a través d’aquesta ajuda, i han estat projectes molts “xulos” i
en record ara un especialment, que va tenir prou
transcendència, de l’eliminació d’espècies invasores en penya-
segats, cosa que Menorca mai no s’havia fet, bé, i tota una...,
a divulgació i guies acadèmiques o docents a repartir a tots els
instituts, també molt “xules”, que varen quedar molt “xules”,
i bé jo crec que és un tema que vàrem treballar molt bé i que
dóna resposta també a aquest esperit de col·laboració.

I quant a la llei de la Reserva de la Biosfera, com bé vostè
comentava, que l’ha d’encapçalar el consell insular, però sí
que dins converses que jo ja havia tengut en el seu moment i
que ara havia d’anar a Menorca la setmana passada, però se’m
va cancel·lar el vol, però aviat hi vaig, no record ara el dia, és
un dels temes dels quals parlaré i, com ja vàrem fer amb
l’ampliació de la part marina de la Reserva de la Biosfera,
evidentment em posaré a disposició en l’ajuda tècnica que el
consell necessiti perquè el Govern pugui donar ajuda.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Enhorabona per l’ampliació realment perquè estam tots
molt contents.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font, Sr. Conseller. I ara passam al
darrer torn, que és el Grup Parlamentari Socialista, Sra.
Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller
i to t l’equip per aguantar en aquestes hores de manera tan
estoica.

Jo seré molt breu, perquè crec que al final ja tots ens
miram malament uns als altres i n’hi ha dos que se n’han anat,
aquestes coses passen.

Un dels que se n’han anat li deia que estava vostè
obsessionat amb la posidònia, jo li deman que continuï
obsessionat amb la posidònia perquè crec que tot el que
aquesta obsessió ens ha dut ha estat una bona notícia per a
aquestes illes i torna ser una altra vegada amb una regulació
pionera.

La presidenta, el dia de la seva presa de possessió ens va
dir que aquestes illes o eren sostenibles o no serien, i a vostè
li toca, sobretot té el pes de fer que aquestes o siguin
sostenibles o no siguin, aquest és el repte que tenim de futur,
i aquí té el Grup Socialista per donar-li el seu suport en totes
aquestes accions.

No em vull allargar més, però, perquè s’han tocat tots els
temes. N’hi ha un, i em sap haver-ho de tocar a mi, però n’hi
ha un que no s’ha tocat i és la Comissió Balear de Medi
Ambient, crec que és l’únic que ens queda per tocar aquí, i que
quan la gent en sent parlar es pensa que du banyes i cua, però
no és així; és a dir, tots sabem la feina que fa la Comissió
Balear de Medi Ambient, tots ho sabem i sabem que és una
feina que, a més, necessita de coordinar altres àrees també del
mateix departament. I precisament per això la meva pregunta,
no és una pregunta, és un suggeriment o és demanar-li a veure
quines seran les accions que es posaran en marxa, a la
legislatura passada es varen començar però crec que hem de
continuar aprofundint en això, sobretot per fer-la més àgil. Ho
dic perquè, si el Sr. Font ens parlava de recursos hídrics, se li
ha oblidat, jo pensava ja em deixa sense pregunta directament,
pensava que parlaria... se li ha acabat el temps i no ho ha pogut
fer, però bé, és a dir que continuïn amb aquesta feina, però
també saber quina serà la tasca de la comissió en aquest sentit,
sobretot per agilitar, perquè hi ha molts de projectes en els
ajuntaments que si tenen la sort de tenir un decret que pot
agilitar la seva tramitació, molt bé, però si no es troben amb
una sèrie d’entrebancs que són complicats de tirar endavant, i
e ls  projectes hi ha vegades que són necessaris o moltes
vegades són molt necessaris a nivell municipal.

Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sra. Garrido. Bé, passaré directament
a la comissió, evidentment li agraesc les seves paraules envers
la posidònia i així ho intentarem seguir fent, com ja va fer el
Govern de la passada legislatura, i evidentment també
compartesc i record les paraules que la presidenta va dir i jo
crec que tenim la sort de poder continuar tenint un govern
d’esquerres en aquestes illes que seguirà apostant per
iniciatives que facin les illes precisament més sostenibles.

I quant a la Comissió Balear de Medi Ambient,
efectivament jo esperava que qualcú me’n parlàs, per tant vostè
Sra. Garrido ha estat la primera i en certa manera també li
agraesc la pregunta. La Comissió Balear de Medi Ambient, si
m’ho permet, m’atreviria a dir que em soni a victimisme, mai
millor dit, però m’atreviria a dir que fins i tot de vegades
també és un poc víctima de l’estructura administrativa que
tenim a l’hora de tramitació de molts projectes que,
certament, n’hi ha molts que són importants, molts que
s’haurien d’accelerar, al cap i a la fi la Comissió Balear de
Medi Ambient és l’òrgan ambiental de les Illes Balears i a
l’hora de fer els seus dictàmens el que fa, i ha de fer,
evidentment, és demanar de vegades informes a molts
d’organismes, molts departaments, moltes direccions
generals, moltes conselleries, i, és clar, per poder resoldre els
seus dictàmens necessita de tots aquests informes els quals
moltes vegades són preceptius i vinculants.

Per tant, jo ho sé perquè ho visc, que de vegades em diuen,
jo deman com està aquest tema?, i em diuen: no, no, és que en
aquest tema estam a l’espera d’aquest, d’aquest i d’aquest; per
tant, certament, la comissió de vegades té un cert..., no diria
embós, perquè moltes vegades té les coses aturades per poder
procedir, però sí que pateix certs retards d’altres departaments
o administracions, Medi Ambient és un exemple de vegades,
Recursos Hídrics, Biodiversitat, és a dir, no som aquí cap sant,
però sí que de vegades que això.

Sí que és ver que dins la redacció o dins la tramitació o
després de l’aprovació de la Llei 12/2016, d’avaluació
d’impacte ambiental de les Illes Balears, aprovada la passada
legislatura per aquest Parlament, de fet, es varen ficar dos
articles que d’alguna agilitaven les tramitacions ambientals de
determinats projectes o d’alguns deien que no havien de passar
per avaluació ambiental, d’alguns deien per exemple que si a
un edifici de tres plantes hi havia reforma i passava a dues, per
tant disminuïa volum, que totes aquestes coses no haguessin
de passar avaluació d’impacte ambiental i l’Estat ens ho va
impugnar.

Però bé, jo crec que el que s’ha de fer, més enllà de la
comissió, i tal vegada dins aquestes modificacions normatives
que tenim en compte dur a terme, doncs tal vegada hi podríem
d’alguna manera donar-li dues voltes, és en determinades
qüestions, evidentment jo crec que tots estarem d’acord que
hi ha d’haver una fiscalització ambiental de tots aquells
projectes que puguin tenir el seu impacte, però sí que és vera
que en certes ocasions doncs hi podria haver una certa agilitat
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administrativa a nivell normatiu per a després alliberar moltes
d’aquestes coses que tots patim i que, certament, doncs crec
que de vegades són un problema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, doncs moltes gràcies per les intervencions.
Moltes gràcies, Sr. Conseller i tots els seus acompanyants, i
aixecam la sessió.
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