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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, si els sembla començarem la sessió d’avui,
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, bones tardes, Sebastià Sagreras substitueix
Tania Marí.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Bones tardes, Sra. Presidenta, Marc Pérez-Ribas del Grup
Parlamentari Ciutadans substitueix Maxo Benalal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna substitució més? Si no hi ha més substitucions
passam al debat de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 10418/19, presentada pel
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa al Pla de manteniment
preventiu i neteja de torrents de les Illes Balears, i RGE núm.
11625/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
millora de l’accessibilitat a l’aeroport d’Eivissa.

2) Proposició no de llei RG E núm. 11625/19,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
millora de l’accessibilitat a l’aeroport d’Eivissa.

Aquesta presidència informa que mitjançant l’escrit RGE
núm. 3411/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, se
sol·licita l’ajornament de la darrera proposició que he dit, de
l’aeroport d’Eivissa, relativa a la millora de l’accessibilitat, a
causa de la impossibilitat d’assistència a aquesta sessió de la
Sra. Sílvia Tur. Per la qual cosa i, d’acord amb l’article 78.2
del Reglament del Parlament, es proposa l’alteració de l’ordre
del dia, en el sentit d’ajornar l’esmentada proposició no de
llei.

Si els sembla podríem aprovar aquesta proposta per
assentiment. Molt bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10418/19,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a Pla de manteniment preventiu i neteja de torrents de les
Illes Balears.

Així idò passaríem al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 10418/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa al Pla de manteniment preventiu i neteja
de torrents de les Illes Balears.

Per a la seva defensa intervé el Sr. Pérez-Ribas, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. El mes d’agost del 2019, arran d’unes
desavinences entre l’Ajuntament de Palma i el Govern de les
Illes Balears sobre qui havia de pagar la neteja del Torrent

Major de Palma, vàrem fer preguntes amb sol·lic itud de
resposta escrita en el Parlament. Aquestes preguntes eren:
¿dispone el Govern de un plan de limpieza de torrentes de
las Illes Balears actualizado? I la segona pregunta era, ¿el
Govern dispone de un calendario de actuación de limpieza
de cada uno de los torrentes de las islas? Y en el caso de
disponer, solicitamos se nos remita información en detalle
del mismo y se nos indique cuál es el estado de
cumplimiento a fecha de hoy.

Recordem que el 23 d’agost del 2019, la Sra. Pilar Costa,
després del Consell de Govern, va fer unes manifestacions
dient que hi havia un pla de neteja de torrents. La sorpresa la
vam rebre en rebre les respostes escrites a la nostra consulta,
vam deduir que no hi havia cap pla, les respostes que vam rebre
van ser a la primera pregunta, sobre si hi havia un pla de neteja,
la resposta va ser: “En general s’actua d’ofici, o a petició dels
agents locals i particulars. Les actuacions es prioritzen en
funció del risc de les persones i la seva urgència. La incertesa
en la duració de les tasques, de vegades són més complicades
del que semblen i els canvis en les prioritats d’actuació, fan
molt difícil comptar amb una planificació més enllà de 15
dies. Així doncs, no hi ha un calendari d’actuacions tancat. De
fet, a diferència del que passava amb la contractació anterior,
que era per projectes, amb el contracte vigent és possible
actuar en llocs i moments més adequats, de manera que es
poden adaptar les actuacions a les necessitats reals més
immediates”.

Bé, detectat que no hi ha un pla d’actuació amb calendari
de neteja torrents, idò vam presentar una proposició no de llei
amb el següent contingut: “La prevención en las actuaciones
ante las posibles catástrofes como consecuencia de los
fenómenos meteorológicos es fundamental y esencial.
Entendemos que es la  única vía posible para evitar
situaciones de riesgo y de emergencia entre la población y
el medio ambiente. Todos tenemos presente las terribles
circunstancias vividas en nuestras islas con motivo de lo
que podíamos denominar tragedias meteorológicas. Y
presentamos una iniciativa con diferentes puntos, porque
la actuación preventiva es necesaria para detectar y evitar
situaciones de riesgo, peligro y posibles tragedias. Y son
las administraciones y  no los ciudadanos los que deben
ocuparse de ejercer este tipo de control y prevención. Es
necesario que de manera urgente el Govern establezca un
plan de limpieza, con su respectivo calendario de
actividades.”

Aquí proposem 4 punts. El primer punt: “el Parlament
insta el Govern a que, a la mayor brevedad posible , los
técnicos de la Consejería de Medio Ambiente redacten un
plan de mantenimiento preventivo y de limpieza de
torrentes de las Illes Balears. Este plan deberá ser
reflejado en un calendario actualizable con motivo de toda
actuación o medida adoptada. De forma que todos los
ayuntamientos conozcan anticipadamente cuando se va a
proceder a realizar los trabajos de limpieza de torrentes en
su término municipal.”

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201911625
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202003411
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202003411
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910418
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Dos: “El Parlament insta al Govern a que, una vez
definido y fijado el calendario anual de limpieza de
torrentes, se acuerde con los ayuntamientos de nuestras
islas las actuaciones de cada administración en los
torrentes afectados, de forma que al disponer de un
calendario  anual, definido y  constante, tanto
ayuntamientos como conselleria puedan planificar de la
manera más eficiente sus trabajos.”

Tres: “El Parlament insta al Govern a que se realice un
registro actualizado de limpieza de torrentes para verificar
el cumplimiento del calendario y  conseguir un mayor
control y una mayor efectividad, así como también para
poder establecer estudios de necesidades y planes de
futuro, todo ello en coordinación entre Consejería de
Medio Ambiente, los ayuntamientos, la FELIB, la AEMET y
la Dirección General de Recursos Hídricos.”

Cuatro: “El Parlament insta al Govern a que, ante las
solicitudes planteadas por parte de los ciudadanos y otros
agentes de intervención con carácter de urgencia en los
torrentes, éstas se valoren y sean tramitadas con la mayor
brevedad posible.”

Entendemos que es fundamental saber siempre y en todo
momento el estado en que se encuentran los torrentes, las
actuaciones realizadas y las previstas a realizar y eso en el
ejercicio del control efectivo de cada uno de ellos.

Desde nuestro grupo parlamentario siempre
trabajaremos y nos esforzaremos para evitar situaciones
que conlleven actuaciones de urgencia y emergencia. Son
necesarias por tanto, soluciones preventivas y efectivas
ante los fenómenos adversos, cuyas consecuencias pueden
ser debidamente corregidas mediante actuaciones
protocolizadas de mantenimiento y con riguroso
seguimiento.

Durant els darrers dies hem rebut esmenes de diferents
grups parlamentaris i res..., del Grup Parlamentari MÉS, del
PSIB i d’Unidas Podemos, que després en el moment de les
conclusions ja mirarem si les podem acceptar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Així s’han presentat tres
esmenes, pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca,
Socialista i Unidas Podemos, RGE núm. 3420, 3421 i
3422/20. Per a la seva defensa té la paraula el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca Sr. Ferrà, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup MÉS per
Mallorca estam satisfets que aquest tema arribi al Parlament
i que hi hagi iniciatives en aquest sentit i es doni l’oportunitat

un poc de debatre i posar un poc en coneixement entre tots, la
situació de la neteja dels torrents a les Illes Balears.

Primer de tot, fent referència a la proposició no de llei, a
la introducció de la proposició no de llei es parla de
catàstrofes naturals, permeteu-me que hi dediqui un moment.
És a dir, la neteja dels torrents tenen sempre una prioritat i
moltes vegades les causes que ocasionen aquestes catàstrofes
tenen distintes motivacions, una d’elles són les construccions
que es varen fer els anys 60 i 70 fins als anys 80 que hi va
haver la primera normativa que regulava el domini públic
hidràulic, aferrades al torrent, tenim moltes construccions que
estan a zones inundables o potencialment inundables i que
ocasionen moltes vegades danys en els béns mobles i a les
persones. Altres factors que també han intervengut en
desastres que tots coneixem i en som conscients en els
darrers temps a les Illes Balears.

Respecte dels torrents, dues coses. Una és explicar un poc
la tasca, explicar un poc la tasca que hi ha en l’actualitat.
L’actualitat hi ha una feina, es va prioritzar a partir de l’any
2015 una feina de continuïtat; això què vol dir? No fer
projectes de neteja de torrents puntuals, quan hi ha un
problema o quan hi ha una demanda concreta a una banda, sinó
fer una neteja del nostre jardí, per dir-ho d’una manera,
constant, constant. A partir de l’any 2017 es va treure un plec
de condicions, hi ha unes contractacions fetes per ABAQUA
i la Direcció General de Recursos Hídrics amb unes empreses
que s’encarreguen d’aquesta neteja i fan una neteja constant.
Això implica que aproximadament es fan 100 quilòmetres
anuals de neteja de torrents a les Illes Balears. Perquè ens
facem una idea de la dimensió, tenim aproximadament 1.000
quilòmetres de torrents a les Illes Balears; per tant és molt
important que s’estableixi sempre una roda contínua de feina.

Malgrat que aquesta roda contínua de feina s’ha de dur a
terme, les causes d’urgència o d’emergència que obliguen a
desviar una previsió que es pugui haver tengut inicialment són
molt elevades. Això què vol dir? Vol dir que en moltes
ocasions la Direcció General de Recursos Hídrics varia
constantment, dia per dia, la previsió... o l’actuació que tenia
prevista a una zona determinada.

Recentment hem tengut la tempesta coneguda com Gloria,
que ha obligat, tota previsió que hi havia, desviar-la a altres
torrents que necessitaven una neteja de forma urgent, i moltes
vegades aquests episodis que es donen a Mallorca o a les Illes
Balears es donen a un municipi o a un lloc molt localitzat i
nosaltres no en som conscients; per exemple, quan hi ha una
aiguada a un lloc determinat moltes vegades no és d’interès de
l’opinió pública o no surt als mitjans de comunicació, però
això passa molt constantment. Per tant tota aquesta previsió al
final es veu molt diluïda per aquestes actuacions d’urgència i
d’emergència que malauradament cada vegada són més a les
Illes Balears.

També vull puntualitzar una cosa, que això és important:
que en aquesta neteja hi ha tota una tasca de seguiment per la
importància dels ecosistemes i per tant de la biodiversitat que
hi ha dins els nostres torrents, una feina que s’ha de fer amb la

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202004320
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202003421
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202003422
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màxima estima possible, i moltes vegades s’ha de tenir un
seguiment constant i una línia constant de feina amb les
empreses adjudicatàries per la manera d’intervenir en aquests
torrents, cosa que de vegades fa que s’hagi de rectificar o
s’hagi de puntualitzar una mesura. Però això no és l’important,
l’important sobretot són aquelles urgències i emergències que
malauradament són moltes a les nostres illes.

També vull remarcar un aspecte de la introducció de la
proposició no de llei, que fa referència als nuclis o a les
competències, i que nosaltres entenem que és important. El
Pla hidrològic nacional estableix que els ajuntaments són
competents de les lleres dels torrents dins sòl urbà, i això és
important, important perquè no vol dir que la Direcció
General de Recursos Hídrics no hi dediqui esforços quan hi ha
una urgència o quan hi ha una emergència, però de forma
ordinària pertoca als ajuntaments, i crec que això és important,
que es reflecteix a la PNL d’una manera o una altra, i obliga,
i nosaltres hi estam d’acord, que hi hagi més coordinació entre
les distintes administracions, en aquest cas Recursos Hídrics
i els ajuntaments.

Respecte dels criteris de priorització, ho ha esmentat el
company Marc Pérez. Crec que és important recalcar-ho. Com
s’atenen, com s’atenen o quins criteris s’empren a l’hora de
preveure quines actuacions s’han de dur a terme? En primer
lloc, aquelles zones que comporten un risc per a les persones;
hi ha zones que comporten risc  per a les persones que són
determinades, constants, les coneixem i sabem quines són;
però moltes vegades aquestes circumstàncies per una ploguda,
per tal, canvien, canvien i el risc es trasllada a una altra punta
del torrent. El segon criteri és el criteri tècnic, el criteri que
marquen els tècnics d’aquesta roda que van traslladant. I el
tercer és, en la mesura que sigui possible, atendre les
peticions que es puguin dur a terme.

Per això nosaltres, MÉS per Mallorca, també el Grup
Socialista i el Grup d’Unidas Podem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Perdó?

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant. Ja s’ha passat del temps.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí, acab. Hem presentat quatre, perdó, tres esmenes. La
primera esmena és una esmena de modificació al punt 1, en la
qual el Parlament insta el Govern a establir que el més aviat
possible la Conselleria de Medi Ambient faci públics els
criteris a l’hora d’establir l’ordre de prioritats, que és això que
hem comentat, i també a tenir una previsió anual de neteja de
torrents, que estam d’acord que s’ha de tenir.

La segona esmena, també de modificació, fa referència a
poder planificar de forma més eficient els treballs amb una
previsió anual. I a la tercera instam especialment que aquest
control que es pugui tenir per part de la població o d’altres
administracions sobre la neteja dels torrents es faci a través de
l’IDEIB, que és l’instrument de dades espacials de les Illes
Balears que marquen el SITIBSA i la Unió Europea.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. També per a la defensa
d’aquestes esmenes té  la paraula, pel Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Garrido per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, presidenta. Crec que haguéssim pogut
deixar un parell més de minuts al Sr. Ferrà i així hagués acabat
amb la seva explicació.

Des del Grup Socialista subscrivim el que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Jo crec que puc dir el que vulgui, no? Idò ja està.

Des del Grup Socialista subscrivim el que ha manifestat el
Sr. Ferrà a la seva intervenció. La neteja dels torrents, des del
nostre punt de vista, no ha d’anar únicament i exclusivament
lligada a les catàstrofes climàtiques, i en això crec que aquest
govern ha donat mostra que des de 2015 va canviar sobretot la
manera d’actuar que es venia fent a la legislatura anterior del
Sr. Company, per tant amb una planificació concreta de neteja
de les lleres dels torrents.

A partir d’aquí per això feim la proposta, per tal que es faci
públic l’ordre del prioritats que utilitza la conselleria a l’hora
de fer aquestes neteges dels torrents.

Al mateix temps també manifestar que quant a la casuística
dels torrents que passen per zones urbanes és molt distinta, i
també són molt distintes les diverses controvèrsies que a
vegades es poden crear entre els ajuntaments i la Conselleria
de Medi Ambient, competent en el torrent, i els ajuntaments
quan passen per les zones urbanes. És una de les zones que,
arran també de la catàstrofe de Sant Llorenç, sembla que és
molt més sensible, i també molt més sensible per a la
població en general, i hem de tenir en compte que aquí el
pagam moltes vegades és la construcció indiscriminada en
segons quins espais que es va fer durant una època llarga de la
nostra història. Per tant aquí sí que... per això fem l’esmena,
per demanar que s’estableixin criteris d’actuació per part dels
ajuntaments, entre la conselleria i els ajuntaments, perquè
quedi clar com s’han de fer aquestes actuacions i qui ha de fer
aquestes actuacions.

I per últim, també, que es facin públiques les neteges i les
actuacions que es fan sobre torrents per part de la conselleria.

 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 15 / 19 de febrer de 2020 211

Crec que això més o manco també és el que el Sr. Pérez-Ribas
venia a reclamar amb la seva intervenció, poder tenir
coneixement de les actuacions que es fan des de la
conselleria, perquè tenint coneixement d’aquestes actuacions
serà molt més fàcil planificar i també serà molt més fàcil fer
el control per part dels grups polítics d’aquesta cambra.

Per tant nosaltres també quedam... demanam al Grup de
Ciudadanos, al Sr. Pérez-Ribas, que ens doni suport a les
esmenes i podríem donar suport a aquesta PNL.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. Passarem també, per a la
defensa de les esmenes, al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Buenas tardes, Sra. Presidenta. Estamos viviendo en los
últimos años una serie de fenómenos meteorológicos
extremos que afectan severamente al territorio y a las
personas que lo habitan. Son fenómenos no exclusivos de las
Baleares, ya que se producen a lo largo y ancho de este
planeta, indudablemente relacionados con el calentamiento
global.

Esta PNL trata sobre unos espacios concretos, donde la
violencia de estos fenómenos se muestra más claramente, por
la propia orografía del terreno que atraviesan los torrentes, y
también por las propias características temporales de los
mismos, en cuanto a obstáculos que no permiten el correcto
desagüe de sus cauces, debido a la presencia de restos de
vegetación muerta, de objetos abandonados, pero también con
mucha frecuencia, desgraciadamente, de ocupaciones humanas
irregulares.

Entendemos que más allá de políticas estructurales que
traten de mitigar los efectos evidentes del cambio climático,
es necesario dar respuestas y actuar frente a problemas
concretos en espacios concretos del territorio.

En este sentido, entendemos que la propuesta preventiva de
Ciudadanos resulta ser acertada y por ello mostramos nuestra
postura favorable a la idea general planteada en esta PNL. Tal
como se indica en ella, la actuación preventiva es necesaria
para detectar y evitar actuaciones de riesgo, peligro y posibles
tragedias.

No obstante, creemos que es necesario hacer una serie de
precisiones que van en la línea de las enmiendas presentadas
por MÉS per Mallorca en las que habla de criterios en el
orden de prioridades, en la colaboración y definición de
trabajos con los ayuntamientos en los tramos urbanos y en la
cartografía digital como una herramienta de seguimiento
potente de esta limpieza de torrentes para poder hacer, como
digo, un seguimiento a todos estos trabajos. 

Entendemos que estas enmiendas complementan el
espíritu de esta PNL, por lo que pediríamos al Grupo
proponente su aprobación.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. J iménez. Ara passarem al torn de
fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Juan, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres ja en el debat de
pressuposts, des del Partit Popular, vàrem proposar fins i tot
incrementar de manera important e ls imports destinats a la
neteja de torrents, atesos els canvis meteorològics que
últimament ens sorprenen, doncs, sempre crèiem que és
millor prevenir que curar. A més, surt més barat.  

En aquest cas no vàrem tenir molt d’èxit, però bé, el cert
és que aquí s’ha dit, i és veritat, que es fan molts de
quilòmetres anualment nets de torrents, però la veritat és que
en molts de casos fins i tot com s’ha vist arribam tard. 

El Consell d’Alcaldes d’Eivissa a la reunió que vàrem tenir
el mes de gener es va abordar una vegada més la necessitat que
Eivissa gestioni els recursos hídrics. El president ja va
reiterar, i ho ha reiterat ja en diverses ocasions, que demana
aquesta competència, que s’hauria d’assumir de forma gradual
lògicament, i en primer lloc creu precisament, i així es va
acordar ja que el tema de neteja de torrents no és un tema que
tengui un color polític sinó que és un tema, és una necessitat
i allà hi ha alcaldes de tots els colors polítics, i acordaven que
creien que un dels primers temes que hauria d’assumir el
Consell seria precisament la neteja de torrents. Després ja
vendria el tema de depuradores, de dessaladores fins arribar a
gestionar tot el cicle de l’aigua.

Crec, em sembla, que també el Consell de Menorca està en
aquesta mateixa situació i crec que precisament parlaven de
dur-lo a Ple recentment per demanar això. 

Dic això perquè, no és que el Govern no faci una feina, el
que passa és que l’administració més propera és la que més
aviat pot actuar en un cas d’una emergència. 

En molts de casos com sabem els ajuntaments, i aquí s’ha
dit, fan la feina sobretot amb els temes urbans, els que passen
dins de les ciutats. Seria bo fins i tot que tenguessin una
dotació  pressupostària, que el Govern els ajudàs perquè, de
fet, en alguna ocasió això s’ha plantejat ja que els ocasiona
unes despeses importants. Fins i tot també treballen el tema de
torrents que no estan dins les seves competències, fora de
l’urbà, i lògicament i en aquest sí que és veritat que sense cap
tipus de dotació ni cap tipus de competència. 

Per tant, estam d’acord amb aquesta proposta no de llei,
estam d’acord amb aquesta coordinació que es planteja aquí
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que els ajuntaments són els més propers i els coneixedors de
les deficiències dels seus torrents. Per tant, em sembla bé que
s’efectuï aquest calendari que demanaven aquí els ponents
d’aquesta PNL i aquestes actuacions previstes que els
ajuntaments coneixen i ajuden amb aquest control ja que, com
s’ha dit i a més és així, són empreses adjudicatàries les que fan
la feina i moltes vegades l’administració més propera és la que
pot controlar més fàcilment aquests operaris. 

Aquí es presenten tres esmenes, jo no sé si el grup ponent
les acceptarà o no, en principi aquestes esmenes no canvien
substancialment el contingut, aquí l’important és que es faci,
no canvia substancialment el contingut, senzillament el que
canvia és d’alguna manera la redacció i en algun cas, com és el
punt 2, fins i tot crec que estava més clar així com venia
inicialment que no amb aquesta esmena. 

En qualsevol cas, s i el grup proposant accepta aquestes
esmenes, que com diem no canvien substancialment,
senzillament..., en el punt 3 també aquí es proposava que hi
hagués un consens o que..., una coordinació, millor dit, entre
la Conselleria de Medi Ambient, els ajuntaments, FELIB,
AEMET, Direcció General de Recursos Hídrics, que no ens
sembla malament doncs en el seu context o en l’altre, però,
com dic, no desvirtua realment, des del nostre punt de vista.
Per tant, nosaltres, si el Grup ponent d’aquest PNL ho accepta,
nosaltres en qualsevol dels casos votarem a favor.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Juan. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Balears té la paraula el Sr. Campos, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, tratamos hoy una
proposición no de ley con 3, 4 puntos donde básicamente lo
que insta es a la Consejería de Medio Ambiente redactar un
plan de mantenimiento preventivo y de limpieza de torrentes,
a definir y fijar el calendario anual de limpieza de torrentes de
acuerdo con los ayuntamientos, a que se realice un registro
actualizado de limpieza de torrentes, y se plantea, a nuestro
modo de ver acertadamente, porque no existe  plan ninguno.
No hay plan.

De hecho, nosotros también preguntamos allá por el mes
de agosto a la Consejería de Medio Ambiente ¿qué plan de
limpieza de cauces iban a llevar a cabo para la prevención de
inundaciones? Y la respuesta a la pregunta de cuál era el plan,
pues, ese plan fueron 1, 2, 3, 4, 5 líneas, la respuesta era, “el
mantenimiento y conservación de los torrentes es una tarea
que se hace de manera continuada para minimizar el riesgo de
inundación -yo creo que esto hasta mi hijo de 11 años es
consciente de eso-, motivo por el cual se lleva a término
durante todo el año, pero especialmente fuera de la época de
lluvias. Se actúa en las zonas con alto riesgo de inundación y
también a petición de los agentes locales y particulares”. 

Bueno, si esto es una respuesta a una petición de cuál es el
plan de limpieza en un tema tan importante como el que
sufrimos aquí con las inundaciones en determinadas épocas
del año, pues, es de risa. Por eso, llama la atención que se
presenten enmiendas cuando el que firma esta respuesta de
alto contenido intelectual y con una honda preocupación sobre
el tema es un consejero de Medio Ambiente de MÉS.
Entonces, que el Gobierno, que los partidos del Gobierno
ahora planteen enmiendas sobre una cuestión que ellos
mismos tendrían que resolver, pues la verdad, es que no se lo
cree nadie.

En cambio, además, aquí vemos que por una parte MÉS y
el Partido Socialista hablan de que aquí las responsabilidades
de construcciones que se hicieron en los años sesenta,
setenta, ochenta, bueno, ¿y por qué no remontarnos al siglo
XV, a lo mejor, y decir: “jolines, y ¿por qué construyeron un
pueblo en aquella época en los años... en el siglo XV, XVI,
hombre, es que no tendrían que haberlo  hecho, la culpa es
suya, del señor de la Edad Media que construyó el pueblo y la
iglesia al lado de un torrente?”, muy mal hecho.

(Remor de veus)

O..., -tranquilos, tranquilos-, o incluso Podemos, que nos
habla también del cambio climático y que tenemos estas
desgraciadas torrentadas por culpa del cambio climático,
entonces, si ya sabemos que había cambio climático en la
Edad Media cuando las crónicas medievales ya hablan de esas
torrentadas en aquellos pueblos que desacertadamente los
señores medievales construyeron al lado de un torrente, y por
eso en el año 2020 los partidos de gobierno echan la culpa a
aquellos, porque ustedes para tirar culpas fuera, oiga, nos
vamos a la Edad Media, no pasa nada, pero aquí asumir
responsabilidad, nadie. 

Bien, la realidad, ¿cuál es? La realidad es que los torrentes
están sucios y están sucios porque tienen falta de
mantenimiento, y tienen falta de mantenimiento porque
ustedes que gobiernan, los que proponen estas enmiendas, el
Partido Socialista, Podemos y MÉS, no hacen su trabajo, y eso
lo denuncian los agricultores y eso lo denuncian los
propietarios de fincas rústicas que plantean cada dos por tres
que los torrentes dan lástima.

Y por eso las consecuencias muchas veces son más graves
de lo que en realidad deberían ser, aunque evidentemente con
esas graves inundaciones y esa cantidad de lluvia poco se
puede hacer, pero esas consecuencias podrían ser menos
graves si hubiera un mantenimiento correcto y ustedes no lo
hacen, los que gobiernan que son los responsables de esto no
lo hacen. 

Por eso esta proposición no de ley pide que, por favor,
pongan ya en marcha un plan de mantenimiento, preventivo y
de limpieza de torrentes. Por eso nos parece muy acertado y
votaremos a favor.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Passaríem al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
el Sr. Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

 Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre  grup
parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa perquè és una
iniciativa que cerca una millora en relació amb els torrents. 

És evident que els torrents necessiten més manteniment,
necessiten un tractament, necessiten millores i la realitat és
que tenim moltes dificultats, segurament això ens duria també
a un problema financer que arrossegam en aquestes illes, però,
per no allargar el tema, consideram que el Govern ha de fer un
sobreesforç, un sobreesforç inversor, un sobreesforç per
garantir la seguretat dels ciutadans i dels propietaris i un
sobreesforç de transparència perquè també la iniciativa va de
transparència en el funcionament de l’administració.

I finalment la iniciativa incideix també en un principi que
ens pareix absolutament correcte que és el de la coordinació
entre les diferents administracions i sobretot entre els
ajuntaments i el Govern de les Illes Balears. 

Per tant, des de tots aquests punts de vista ens pareix que
és una iniciativa en positiu i per això li donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per últim, passaríem al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Font, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Partim de la base que necessitam
tenir uns torrents nets per evitar i minimitzar els efectes de
les pluges, premissa en la qual hom coincideix. Ara bé, només
fent net els torrents no en tenim prou, tal i com exposa la
proposta, cal planificar, tenir fet el Pla d’inundacions, ser
constant, fer un urbanisme adequat a l’orografia.

El CSIC ha estat prou clar en aquest darrer e lement, els
danys que causa l’urbanisme sobre el risc d’inundacions s’ha
multiplicat en un 6% i n’és la principal causa.

També expliquen que el fenomen de l’escorrentia es
perquè on abans hi havia terra ara hi ha asfalt i que tampoc no
s’ha respectat l’orografia original per on sempre ha passat
l’aigua.

Però quins són els criteris  que s’han d’emprar? Primer,
planificar la neteja atenent-se a la seguretat de les persones,
com ja s’ha comentat aquí prèviament, així es prioritzen
aquelles actuacions prop de nuclis urbans, aquesta planificació

s’ha de fer a mitjà i a llarg termini per poder mantenir un ritme
constant en la neteja.

Segon, fer una feina sistemàtica i regular per aconseguir un
estat òptim de tots els torrents, és a dir, una feina de
formigueta constant.

I tercer, comptar amb els ajuntaments que són els que
millor poden identificar les zones conflictives i és que aquesta
ha de ser una tasca interadministrativa.

Pensam que les esmenes presentades no desvirtuen la
proposta de Ciudadanos, però s’ajusten més a la realitat actual
i esperam que puguin ser acceptades per tal que surti aprovada
amb el màxim consens.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Si els sembla podríem seguir
amb la sessió, necessiten algun recés? Per tant, seguiríem.
Així, un cop..., tocaria la intervenció al grup proposant per
fixar posicions i assenyalar si accepta les esmenes, Sr. Pérez-
Ribas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Realment per evitar casos d’urgència
i emergència la previsió és necessària i la previsió és bàsica
i realitzar protocols de neteja amb calendaris, que és l’esperit
d’aquesta proposició no de llei, és imprescindible.

Les esmenes presentades pels grups parlamentaris MÉS,
PSOE i Unidas Podem... és cert que més o menys vénen a dir
el mateix, canvien un poc la terminologia, nosaltres parlàvem
d’un plan de mantenimiento preventivo de limpieza de
torrentes, això es canvia a una “previsió anual de neteja de
torrents”, que a nosaltres realment ja ens va bé, anirem fent-ne
seguiment.

I una de les coses que evidentment més ens preocupava era
la coordinació entre conselleria i ajuntaments, en la segona
esmena de l’article 2, idò, segueix mantenint-se aquest esperit
de col·laboració sigui d’una manera.... tal com diu el redactat:
“a dur a terme els ajuntaments de manera que tant els
municipis com la conselleria puguin planificar de la forma
més eficient”. Per tant, l’esperit de la proposició es manté en
aquest punt.

I al tercer punt que feia esment a un seguiment, que es
pogués fer un seguiment, idò fer-ho a través de l’IDEIB ens
sembla correcte, anualment, de forma que puguem fer un
seguiment de les actuacions que es vagin fent.

Per tant, acceptarem aquestes tres esmenes i les
incorporarem a la proposició no de llei presentada.

 



214 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 15 / 19 de febrer de 2020 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Així, acabat el
debat, passaríem a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 10418/19.

Vots a favor? 13 vots a favor, unanimitat.

Així queda aprovada...

(Remor de veus)

... queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
10418/19, relativa al Pla de manteniment preventiu i neteja de
torrents de les Illes Balears, amb les tres esmenes
incorporades.

Abans d’aixecar la sessió els comentaria que la setmana
que ve no hi haurà comissió, per tant ja la propera seria l’altra
setmana... que deu ser... 

(Se sent una veu de fons que diu: “per què no hi ha
sessió?”)

No hi hauria sessió... sí, perquè hi ha hagut... hi ha... 

(Remor de veus)

... l’altra setmana seria.... seria dia 26, no hi hauria comissió,
i seria dia 4 la propera. Ja els convocaran, moltes gràcies.

S’aixeca la sessió.
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