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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d'avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, presidenta, Assumpció Pons substitueix Miquel
Vidal.

EL SR. BONA I CASAS:

 Carles Bona substitueix Helena Benlloch.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més? No?

I. Compareixença RGE núm. 2764/20, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, del director de
l’Aeroport de Palma per tal d’informar sobre les accions
previstes per AENA/Enaire pel que fa a l’ampliació de
l’Aeroport de Palma. 

Aquesta presidència informa que, en relació amb la
compareixença del Sr. Tomás Melgar i Noguera, director de
l'Aeroport de Palma, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, amb escrit RGE núm. 2764/20, i acordada per la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial en sessió de
dia 10 de juny de 2020, el compareixent ha comunicat
mitjançant l'escrit RGE núm. 1263/22, que no assistirà a
aquesta comissió.

II. Proposició no de llei RGE núm. 11607/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d'urgència, relativa a mesures per agilitar la neteja dels
torrents i prevenir inundacions a les zones rústiques. 

Així, en conseqüència, passam al segon punt de l'ordre del
dia d'avui, que correspon al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 11607/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, pel procediment d'urgència, relativa a mesures per
agilitar la neteja dels torrents i prevenir inundacions a les zones
rústiques. Per a la seva defensa té la paraula pel Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Pons. Quan vulgui, Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de llei que
avui tractam té el seu origen en els danys que van provocar les
pluges dels dies 21 i 22 de setembre, tant a Mallorca com a
Menorca, amb unes destrosses importants, unes pèrdues sobre
les instal·lacions i l'activitat de les explotacions agràries.

Com explicam a l'exposició de motius a Mallorca es van
produir més de 70 incidents. A Menorca es va desbordar el
torrent de Ferreries i va afectar empreses i infraestructures del
polígon industrial i es van produir fortes inundacions en el
barranc d'Algendar i Trebalúger, els llocs i els horts van perdre
tots els arbres de fruita, tot el que hi havia sembrat, totes les
parets esfondrades, un munt de desperfectes; i al del Molí de

Baix, la darrera finca habitada avui al barranc d'Algendar, vam
veure amb impotència com la força de l'aigua arrasava totes les
zones fruiteres. Els propietaris i els pagesos d'aquest lloc van
denunciar -i ho dic textualment: “El barranco está sufriendo
las consecuencias de una mala gestión de la institución
responsable de Recursos Hídricos; las fincas dentro del
barranco sufren torrentadas que arrasan con todo y todo esto
provoca el abandono de la activitat agrícola y el deterioro del
patrimonio arquitectónico-histórico del Barranc d'Algendar”

Aquesta institución responsable és la Direcció General de
Recursos Hídrics del Govern balear i, com vam explicar en el
Ple de dia 28 de setembre, en el cas de Trebalúger els pagesos
van tornar denunciar una manca de manteniment i una manca
de neteja dels torrents perquè, desgraciadament, aquesta
direcció general, a més de no actuar, no fa ni deixa fer. 

El resultat són uns torrents on s'acumulen residus, creix la
vegetació d'una manera descontrolada i, lògicament, l'aigua no
hi pot circular, de manera que quan plou amb força es desborda
y provoca aquestes inundacions.

Hem presentat aquesta proposició no de llei per instar el
Govern a agilitar la neteja dels torrents, que tramiti i contesti de
manera ràpida les peticions dels pagesos per poder-ho fer ells,
i per açò demanam un pla anual de neteja amb la participació
de consells i ajuntaments perquè diguin quins són els espais
amb major risc d'inundació. 

També demanam incrementar els recursos i els mitjans,
lògicament, per prevenir-ho. Proposam fixar uns criteris de
col·laboració propietaris-pagesos per detectar les zones que no
han estat netejades per Recursos Hídrics, consideram, per tant,
que han de ser prioritàries. I finalment, que no es demori
l'estudi que ha anunciat aquesta direcció general per poder
evitar i poder prevenir inundacions ocasionades pel torrent de
Ferreries.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. S'han presentat, per part dels
Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas
Podemos les esmenes RGE núm. 1279 i 1280/22, per a la seva
defensa intervé el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Ferrà, per un temps de cinc minuts, quan vulgui.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Faré referència, primer de
tot, com pertoca, a les esmenes que hem presentat els tres
grups. La primera, sobre el pla anual, nosaltres el que
proposam, en aquest cas, amb l'esmena, és que s’insti a publicar
aquest pla anual perquè aquest pla anual existeix, és a dir, la
neteja durant molts d'anys es va dur a terme a cop
d’embranzides, com a l'any 2012 que hi va haver una
inundació, una inundació... no pitjor que d'altres, però la
reacció de l'Administració va ser abocar tots els recursos que
tenia per fer una gran operació de neteja de torrents, una gran
operació que, evidentment, no arriba ni al 4 o 5% de
quilòmetres dels torrents de les Illes Balears, però es varen
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gastar tots els recursos, fins i tot es varen gastar tots aquells
recursos que en aquells moments teníem de l'Estat. L'Estat
donava una subvenció per a neteja de torrents a la conca
hidrogràfica de les Illes Balears i es varen esgotar en un sol
exercici; a partir d'aquí, l’any següent això va implicar que la
Conselleria de Medi Ambient el 2013 destinés tan sols recursos
per netejar 2,5 quilòmetres de torrents a les Illes Balears. Això
no és una bona gestió, una gestió s’ha de fer de forma
planificada i des del Govern, a nosaltres ens consta que aquesta
planificació es fa, en base a tres criteris generals: el primer de
tot, la neteja de zones que posen en risc la vida de les persones,
aquesta és la primera prioritat; la segona, en base a criteris
tècnics; i la tercera, sota demanda. en primer lloc, evidentment,
de les administracions públiques. 

Respecte de l'esmena al punt número 3, feim una esmena
per reflectir que ja s'estan incrementant, des de l’any 2015 s'han
incrementat tots els recursos per dur a terme la neteja, la
prevenció i la neteja dels torrents de les Illes Balears. 

Aprofitant el torn d'intervencions, sobre dos comentaris de
l'exposició de motius, el que va passar el 21 i 22 de setembre,
per desgràcia, ja no són casos extraordinàries, ja no ho són a les
Illes Balears, que necessitin de mesures extraordinàries. És una
constant que en els darrers anys s'està incrementant més,
sobretot en aquestes èpoques, on el canvi climàtic afecta.  I,
malauradament, les mesures que hem de prendre ja no són
extraordinàries, sinó que són ordinàries i formen part d'aquesta
gestió que la conselleria du anualment de les inundacions, ho
fa amb emergències i ho fa amb recursos hídrics. 

També a l'exposició de motius, hi ha un comentari sobre
que Joana Garau, va dir, o diu que la neteja a demanda de les
administracions, és el criteri. A mi em costa molt creure que la
Sra. Joana Garau fes aquesta afirmació exclusiva. La neteja es
fa atenent, primer de tot les zones on hi ha risc per a la vida de
les persones; en segon lloc, pels tècnics; i en tercer lloc, sota
demanda de les administracions. 

Respecte de la resta de punts, no hi donaran suport des del
Grup de MÉS per Mallorca. Al primer, perquè el nombre de
sol·licituds, malgrat tot el rebombori que hi ha, hem arribat en
els darrers tres anys a una vintena de sol·licituds de neteja,
aquestes sol·licituds de neteja sota demanda. 

Respecte del punt quatre, tampoc no hi podem donar suport,
perquè amb tots els respectes a l'activitat agrària i també a
l'activitat urbanística, aquesta és conscient d’on opera. El Pla
de gestió de riscs d'inundacions marca les àrees de risc
potencial significatiu d’inundacions, les ARPSI, que s'han
donat a conèixer un poquet més amb el decret nou, on es limita
la construcció en rústic, però aquesta activitat agrària sap
perfectament on està, i les zones inundables, ja ho han dit
moltes vegades els que en saben, tenen aquesta mania, que és
la d’inundar-se.

 L'article 114 del Pla hidrològic actual, que és un pla
hidrològic que ha impulsat el Govern del pacte, permet per
primera vegada, que sota declaració responsable, les persones
i les administracions locals puguin dur a terme petites
escomeses, com per exemple retirar un arbre mort o d’altres. 

I crec que em queden..., vaig acabant. Hem de recordar que
les actuacions que es fan un torrent no són actuacions que es
puguin improvisar, estam parlant d’ecosistemes i d’espais de
biodiversitat que s'han de sotmetre a criteri tècnic per a la seva
intervenció.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Ara passam al torn del Grup
Parlamentari Socialista. El Sr. Borràs també per explicar les
esmenes. Quan vulgui.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies presidenta. Bones tardes, senyores i senyors
diputats. Si algun dia algú s'entretén a fer un hit parade de
temes recurrents d’aquest parlament, sens dubte, la neteja de
torrents estarà entre els 40 Principales segur d'aquesta casa,
perquè és un tema que...

(Remor de veus)

Sí, 40 Principales, Sr. Bonet, és un..., vostè quan sent una
paraula que té vinculació amb el Grup Prisa, immediatament
interromp perquè li agafa un atac, no es preocupi, però la Cope
també té programes bastant interessants sobre aquesta qüestió.
Vull dir...

(Se sent una veu de fons que diu “RockFM”)

RockFM, sí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Des que es va obrir la gran llista de grans èxits sobre els
torrents, quan el Sr. Company va declarar aquí que feia més
feina una guarda d'ovelles que una brigada d'IBANAT, per
justificar que haguessin tret fora de l'IBANAT 32 treballadors,
perquè evidentment es fiava més de les ovelles que dels
funcionaris públics, a partir d'aquí hem anat in crescendo
aquesta llista de grans èxits populars, si s'estimen més dir-ho
així, d'aquest parlament. 

En el fons aquí estem en un debat ideològic, que és la
relació de l’home i la natura. I què entenem per ús de la natura
i què entenem per abús de la natura. I a partir d'aquí allò que
possiblement la Sra. Pons Fullana considera un torrent net, no
serà el mateix que ho considerarà un professional de la matèria
i ho entengui com un torrent net, perquè, evidentment, un
torrent és un ecosistema, no és un és una qüestió que sigui fruit
de la mà de l’home i, per tant, ell mateix té les seves lògiques
i dins les seves lògiques hi ha quan la pluja és més forta de
l’habitual, i en el cas que ens ocupa, que es parla a proposició
no de llei, la pluja va ser més alta de la mitjana dels darrers 100
anys de pluja de les nostres illes, per tant té una certa tendència
a expandir-se, més enllà de la llera habitual que no de la llera
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real del torrent. I per tant, genera conseqüències que són molt
lamentables, que hem de lamentar i lamentam. Però,
evidentment, no podem culpar ni els torrents, ni l'administració
de causar-les, sinó que hem d'intentar fer tot el possible d’allò
que mediambientalment és raonable, per intentar que no passi
i en últim extrem, evidentment, intentar corregir les situacions
lamentables que es puguin produir i sempre salvaguardant i
posant com a bé superior també en aquest cas, la vida humana.
És a dir, que evidentment, la situació més important que
pensam que justifica les intervenció en els torrents, és
salvaguardar la vida humana, perquè, evidentment, és l'única
que té compensació possible. 

A partir d'aquí, per tant, hem presentat unes esmenes que el
Sr. Ferrà ja ha explicat i justificat en la seva intervenció i per
tant jo no hi insistiré. 

Evidentment no podem compartir afirmacions que ha fet la
proposant, com que la vegetació en els torrents creix de manera
descontrolada. La vegetació creix de manera natural, ni
controlada, ni incontrolada, creix de manera natural, perquè la
vegetació, evidentment, la seva funció és créixer i residus que
hi ha en els torrents, evidentment, si són residus naturals, són
propis del mateix creixement de la vegetació i no són residus,
sinó que són fruit d'aquest creixement, i si es dóna fruit de la
mala acció de l’home, evidentment, també tenim alguna
responsabilitat tots com a societat que açò passi i que ho
hauríem d’intentar evitar.

Com ha dit el Sr. Ferrà, evidentment la feina que s’ha de fer
en els torrents ha de ser planificada i ordenada, perquè si no,
evidentment, actuam a embranzides que moltes vegades
responen no tant a netejar els torrents, sinó a netejar la imatge
del conseller de torn, que actua, diguéssim, més per profit
polític, que no per interès ambiental i interès social i econòmic.
I, per tant, hem de fer aquesta feina ordenada. I açò és el que li
proposam, reconduir la seva iniciativa en aquest sentit, a través
de les esmenes que li proposam. 

Per tant, li demanam que accepti les esmenes que li hem
presentat, perquè tots tenim ganes que puguem fer un ús sensat,
raonable de la natura i, evidentment, crec que tots hem de
compartir la necessitat de posar fre a l'abús de la natura.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. També per a la defensa de les
esmenes, té la paraula el Grup Parlamentari Unidas Podemos.
Sr. Jiménez, quan vulgui. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Estamos ante una PNL que trata de
buscar soluciones a las recurrentes y naturales avenidas que
recorren algunos barrancos de las islas de Mallorca y de
Menorca, y el planteamiento que se sigue en esta iniciativa se
centra en el lado humano en cuanto a afectación, desecho
natural que se produce sobre bienes o sobre cultivos, pero sin
entrar a analizar las características del propio hecho. Esto

indudablemente introduce unas carencias en el análisis que
interfieren negativamente en lo que se pide. 

Hemos de tener en cuenta o comprender la dinámica fluvial
de los cursos de agua, entre ellos los barrancos, y su papel
ambiental para tenerla en cuenta en su gestión, que a fin de
cuentas es el objetivo de lo que estamos hablando y que
creemos que es lo que se está haciendo. 

Los torrentes ocupan terrenos con escasa pendiente, cauce
de fondo plano, ancho, y son típicos de regiones de clima
mediterráneo, como puede ser el caso de las Baleares, con
precipitaciones escasas, irregulares, pero intensas en ocasiones,
recogiendo en unas horas grandes caudales provocando
inundaciones, un fenómeno totalmente natural, ya que los
barrancos, como todo curso de agua, tiende a ocupar su lecho
de inundación. 

El papel ambiental de los cursos de agua tiene que ver con
el transporte de carga erosionada, aporte de sedimentos y
nutrientes al litoral, regeneración de riberas, recarga de
acuíferos, soporte de biodiversidad y función de corredor
ecológico. 

Bien es cierto que el calentamiento global ha intensificado
el volumen de agua aportada a los cauces en determinados
momentos, y eso acentúa los límites a las consecuencias de la
propia inundación, pero hemos de insistir en que son
fenómenos naturales en unos torrentes que son ecosistemas con
funciones ecológicas concretas y se ha de actuar de forma
relacionada y con una planificación acorde con estas funciones. 

Los torrentes son ecosistemas más frágiles sometidos a la
presión que ejercen las actividades humanas, como lo
demostraba hace unos años un estudio sobre la evaluación del
estado ecológico de los torrentes de las Islas Baleares el caso
particular de Menorca, en el que se indica que el 90% no
cumple con los objetivos ambientales de la directiva marco
europea, fundamentalmente por la contaminación derivada de
la actividad humana. Creemos, por tanto, que hay que ser muy
cautos y cuidadosos con el equilibrio entre ecosistemas y
actividad humana. 

En cuanto a los puntos de su PNL, no compartimos el punto
primero, ya que creemos que la demanda real de limpieza de
estos torrentes no ha sido excesiva, aunque recordamos que
actividades o limpiezas de poco calado pueden hacerse con una
simple declaración responsable. 

Creemos que en el punto 2 ya existe ese plan anual y que
para ello hemos propuesto una enmienda que podría recoger
esta petición. 

Con respecto al punto 3, creemos que se está produciendo
cada año un aumento presupuestario para abordar la limpieza
de torrentes, pero también, bueno, con el objetivo de recoger
esta idea planteamos también una posible enmienda. 

En cuanto al punto cuarto, los planes que se hacen están
enfocados al riesgo para las personas, no para las actividades
agrarias o ganaderas que pueden efectuarse. Recordemos que
en estas zonas de inundación, en este derecho de inundación,
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son zonas de dominio público, es decir, de todos. Si se ejerce
una actividad mediante las autorizaciones oportunas, deben
aceptarse los riesgos que supone esta propia dinámica fluvial. 

Sobre el punto quinto, creemos que hay un error de
interpretación sobre las declaraciones de la directora general de
Recursos Hídricos que pudieron dar pie a entender otra cosa de
lo que aquí se plantea. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Passam al torn de fixació de
posicions.  Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Méndez. Quan vulgui.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Jiménez, creo que ha
estado muy bien explicado, muy bien insertado el tema tanto
geográfico como climatológico y además parecía hacer cierta
falta esta explicación de, bueno, ¿en qué consisten los
torrentes? Creo que es muy adecuado, además, en los temas de
medio ambiente que tengamos la consideración muy clara,
porque me da la sensación de que hacemos temas bastante
fáciles, bastante difíciles. Aquí debería existir un acuerdo. Es
verdad que esto es parte del hit parade político y además a esto
se le podría sacar todo tipo de cola, ¿eh?, porque además hay
una cosa que no está recogida aquí, que me hubiera gustado,
que es la petición normal de propietarios y payeses de que no
se utilice maquinaria pesada por lo destructiva que es en los
torrentes, especialmente con lo que se conserva además de
construcción árabe. 

Que podríamos, por cierto, entonces meternos en el tema
del islam en las escuelas, nos lleva muy bien al islam en las
escuelas, nos lleva también a la memoria democrática de si los
cristianos al ocupar las Baleares deberían haber derruido las
obras árabes, en fin, ... unas posibilidades se nos abren
inmensas, señores. Podemos disfrutar de esta comisión con
nuestra capacidad de complicar los asuntos. Si me permiten a
mí les elaboro un listado de en qué idioma lo podemos hacer,
memorias de recordando democráticamente que..., por eso le
digo que me parece muy acertado (...) geográfico y
climatológico típico del fenómeno kárstico geográfico del
Mediterráneo muy bien explicado.

Aquí se están pidiendo unas cosas muy sencillas. Que la
tramitación de peticiones se agilice, pues parece normal; que se
incrementen los recursos y medios, lo que debe ser corregido
porque..., perdonen, en el pla anual, no el incremento, el
segundo, el plan anual usted pide una definición y sin embargo
la enmienda pide que se publiquen. Yo me pregunto, ¿de qué
estamos hablando, de una cosa que está por definir o de una
cosa que esta por publicar? De estar conocido -digo- reconozco
otra vez que de estas cosas, estas carencias mías en temas
medioambientales ya la presidenta las conoce. Es decir, tengo
dudas incluso hasta metafísicas que me han de ser corregidas,
pero digo, aquí la cuestión es esto, ¿está por publicar o está por
definir? Pues no sé si ser partidario de la enmienda o no porque
no sé exactamente en qué estado está. 

Veo por la enmienda tercera, al incremento de recursos y
medios, que lo que hay que hacer es continuar incrementando.
Yo entiendo que si continuamos incrementado es que ya
estamos incrementado, ¿no?, así que hay que continuar
haciéndolo, pero lo mismo eso sucede lo mismo que el plan,
que está por definir o está por publicar. No sé, yo más o
menos... si ustedes se ponen de acuerdo y saben de qué están
hablando, quiero decir..., ya les digo que creo que estamos
complicando una cosa que la estamos volviendo una cuestión
casi metafísica de si existen o no existen planes, si se
incrementan, si existen o no existen recursos y tal, que yo
entendería mucho más si lo habláramos de memoria
democrática y de la presencia del islam. Ya les digo.

La colaboración con propietarios y payeses nos parece
básica, además son unos peticionarios lógicos, son los que
tienen y son los que conviven con los torrentes y saben en qué
estados los tienen. 

El estudio general de la actuación del torrente de Ferrerías
es cierto que después del desastre de lo de Ferrerías, aparte de
los de Algendar y Trebalúger y tal, pues, es cierto que el de
Ferrerías por afectar además especialmente a un núcleo urbano
de aquella manera, a su polígono y tal, debería ser inmediato,
debería ser..., ya que hablábamos de catástrofes naturales y
riesgos y prevención de riesgos y tal, éste es muy evidente. 

Con lo que sus cinco puntos nos parecen bien y en las
enmiendas atenderemos al acuerdo a que lleguen ustedes y
según su acuerdo o no acuerdo pues nos mostraremos
partidarios o no.

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos. Quan vulgui. 

EL SR CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nosotros compartimos el
argumentario que ha expuesto la Sra. Pons perfectamente
haciendo referencia a los problemas que sufren el
mantenimiento de los torrentes a la dejación por parte del
Gobierno balear. No tenemos nada más que añadir, lo ha
explicado perfectamente. 

Sólo hacer un comentario al Sr. Borrás que me ha parecido
que hacía referencia a Los 40 Principales. No sé si era el
subconsciente que le traiciona por el destino de 580.000 euros
del impuesto de turismo sostenible a Los 40 Principales del
Grupo Prisa o era por otra cosa...

(Algunes rialles) 

... pero bueno...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ¡ay, ay, ay! Por cierto, ustedes sigan con eso, que cada vez
subimos más. Muchas gracias. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears la Sra. Sureda, quan vulgui.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyors i senyores diputades. Sra.
Pons, compartim la problemàtica, jo crec que la compartim tots
en aquest parlament, de la necessitat de fer que els torrents
estiguin nets per evitar o almanco perquè no siguin un
increment de possibles catàstrofes. 

Avui matí hem aprovat una proposició no de llei que
parlava del canvi climàtic i com l'Estat s'havia de repensar les
actuacions a fer davant aquestes catàstrofes naturals que cada
vegada hi ha més a causa d'aquests fenòmens meteorològics
que són més exagerats. Es demanava que s'invertís en protecció
civil, que s'invertís en recursos, i jo crec que la comunitat ha
d'invertir recursos també, de cada vegada més, és veritat que se
n’hi inverteixen, però de cada vegada més a arreglar els torrents
perquè estiguin nets i poder evitar aquestes catàstrofes i en això
nosaltres, també des d'El Pi sempre feim propostes i demanam
increment de pressuposts als pressuposts de la comunitat i feim
esmenes en aquest sentit. 

Jo, quan he vist aquesta iniciativa, la veritat és que li volia
votar a favor tots els punts, excepte el 2, i ara explicaré per què
m’hi volia abstenir, sí que durant el contingut de la iniciativa es
parla que no poden actuar davant el tram del torrent que
discorre per la finca. Això, si es fa una petició, no som jo que
ho he de dir, però sí que vaig fer una pregunta per escrit i si un
pagès o una persona que tengui un torrent que passi per davant
la seva finca fa una petició a la conselleria, la conselleria el pot
autoritzar perquè ell faci el torrent net. Jo he demanat les
peticions i m'han contestat el nombre de peticions que hi va
haver l'any passat. Per tant, en aquest sentit, sí que es pot.

Li deia que al punt 1 nosaltres estam d'acord que s'ha
d'agilitar, evidentment, la neteja dels torrents, amb la màxima
rapidesa i eficàcia. Ara, que només davant les peticions que
formulen els pagesos i que sigui una activitat de control..., no
només en aquest sentit, jo crec que hi ha aquest pla i aquest pla
ens agradarà més o manco, però també s’ha explicat que mira
un poc o mira sobretot els mals que poden ocasionar a pobles,
a la gent, el mal que poden ocasionar i això ha de s'ha de
prioritzar, i jo ho entenc, que s'ha de prioritzar en aquest sentit.
Per tant, per això ens hi abstindrem, perquè només..., no dic
que no s'hagin de fer, però que no sigui..., que es tramiti més
ràpida i eficaçment la que demanin els pagesos i els propietaris,
que s'han de tenir en compte, sinó que s’ha de tenir un concepte
general. És per això i vull que m'entengui l'abstenció.

Al punt 2 el conseller ens ha explicat que hi ha el pla. Jo en
diferents ocasions també li he recriminat, per ventura, que no
s'accelerin més les neteges als torrents o que s'haurien de fer
més torrents, però que existeix un pla, sí que existeix i, per tant,
aquí, si accepta l'esmena dels grups que donen suport al
Govern, jo la votaria a favor i si no m'hi abstindré per això.

Al punt 3, totalment d'acord, s'han d'anar incrementant els
recursos, s'han incrementat, és veritat, però pensam que no
basta i s'han de seguir incrementant.

Al punt 4, també li volia votar a favor, però m'hi abstindré
per actuar-hi amb prioritat, aquesta paraula “prioritat” pens que
és el mateix que al punt 1, que s’actuï el més aviat possible,
totalment d'acord, però amb prioritat crec que és delicat i que
s’ha de tenir una visió del conjunt de les necessitats. 

I al punt 4 també li donarem suport. Si no vaig errada, des
d'El Pi vàrem presentar una esmena als pressuposts en el sentit
de d'arreglar els torrents de Ferreries perquè hi havia hagut
aquestes pluges, aquestes inundacions i era important que
s'arreglàs. El conseller un dia a un ple em va comentar que s'hi
feia feina i que..., l'esmena també ajudaria per intentar accelerar
el tema, i nosaltres, com més aviat s'arregli, trobam que s’ha
d’arreglar. Per tant, també hi donarem suport. Per això
demanam la votació separada dels punts.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Sanz, quan vulgui.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és una proposta en la qual es
parla de torrents, parlant de Formentera aquest problema que
s'està debatent no el tenim, com comentava justament abans
amb un altre diputat, però sí que és cert que el que tenim són
algunes torrenteres que sí que estan brutes, però no per qüestió
que faci falta, és una qüestió d'incivisme.

Sí que volia fer un poc de debat en aquest tema, que
estam..., la proposta va d’actuar contra les conseqüències, però
no contra les causes i al final el problema que tenim del que va
passar a Ferreries no és que el torrent estigui net, això és una
conseqüència... o estigui brut, una conseqüència que pot anar
millor o pitjor, però el problema és la realitat del canvi climàtic
que (...) experts internacionals mostren més de 1.300 experts
que formen l’IPCC, l’International Panel on Climate Change,
que explica que hi ha uns fenòmens meteorològics adversos
com el que va passar i com els que, per desgràcia, continuaran
passant si no feim canvis.

I aquesta és la qüestió que hauríem de debatre, perquè al
final estem... crec que és una proposta de posar... de posar un
pegat, però realment la realitat és que per molts de pegats que
podem si no actuem contra el canvi climàtic no podrem aturar
la realitat i continuarem tenint inundacions a una banda o a
l'altra.

Després també es parla de fer actuacions en zones que
naturalment haurien de ser d'una manera i realment actuar
contranatura al final és el que provoca el que està passant ara
mateix. 

Jo a Balears només duc 15 anys, però sí que els que venim
de València recordem, jo era molt petit, però sí que és cert que
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va passar tot el tema del pantà de Tous, que podem dir a tota la
zona de la Ribera el que varen suposar justament les actuacions
contra la natura per una inundació, perquè hi va haver un
fenomen climatològic extrem, que és el que va passar els dies
21 i 22 de setembre. 

Passant a la proposta, en el cas del primer punt, bé,
realment és que les xifres que hi ha de peticions... crec que són
vint o trenta si no m'equivoc, llavors són molt poques per la
qual cosa és que... posar més recursos per a una cosa que
demanen vint o trenta a tot Balears realment no seria la nostra
responsabilitat.

Al punt número 2, sí que em consta a més de l’etapa com a
conseller de Medi Ambient, que aquest pla existeix. Llavors, es
votaria a favor en el cas d'haver-hi l’esmena, així també com el
tercer respecte de “continuar incrementant”.

Als punts quart i cinquè..., en el tercer una qüestió més,
també es parla del tema del personal, en el cas de Formentera
també per parlar-ho són els agents de l'IBANAT els que ajuden
a fer aquesta tasca, no només parlem dels de Medi Ambient,
parlem de..., són els agents de l’IBANAT que es preparen
també per a la prevenció d'incendis que en aquesta tasca de fer
la prevenció d'incendis també treballen a revisar les torrenteres,
justament per veure si hi ha... i  també fan la tasca. Llavors, està
feta, no faria falta.

En el punt quart, s’ha explicat abans, i en aquest punt estic
d'acord, per part del diputat del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, que els plans de riscs d'inundació són per a persones,
no per a altra cosa; llavors... si no estaríem canviant el
paradigma.

I en el punt cinquè no el podríem votar a favor perquè
realment parlant amb Joana Maria Garau, directora de Recursos
Hídrics, el que va indicar era que una qüestió tècnica, no que
hi hagués cap estudi i s'està fent l'estudi d’aquest (...).

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup... el diputat no adscrit no
és a la sala. Per tant, passarem... No sé si la Sra. Pons requereix
d'una suspensió o... No? Vol passar directament al seu torn per
explicar-nos si accepta les esmenes o no? Té la paraula per un
temps de cinc minuts, quan vulgui.

LA SRA. PONS I FULLANA: 

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, per falta de temps no m'he
pogut pronunciar, ho faré ara. L'esmena que fa referència al
punt 2, jo estic disposada a acceptar-la, ara sempre i quan sigui
una esmena d'addició, no de modificació, o sigui, està molt bé
publicar-ho, està molt bé publicar-ho, però creim que primer
s'ha de definir, s’ha de redactar i s’ha de posar en marxa,
perquè em deia el Sr. Ferrà que aquest pla existent, ... miri,
escolti..., sí, però és que si existeix i no s'aplica és ben igual que
si no existís. Estarà d'acord amb mi. Vegem..., i així m'ho va dir
el conseller Sr. Mir a una pregunta oral que li vaig fer al

plenari, vull dir que ell va reconèixer que per falta de mitjans
no s'havia fet tot el que s'havia de fer. 

Vull dir, no demanam nosaltres mesures extraordinàries,
simplement demanam un manteniment i una neteja de torrents,
que és responsabilitat del Govern, Sr. Ferrà. Açò és el que
demana el Partit Popular. 

Quant a l'esmena que fa referència al punt tercer,
evidentment no l'acceptarem perquè “continuar incrementant”
tornam a estar allà mateix, si cada any incrementam i no ho
gastam perquè no fem net els torrents, no té cap sentit de res.

I sí, li vull dir al senyor Sr. Borràs que ell està acostumat a
aquest to irònic, un que diria jo de burla. Sincerament, li he de
dir que jo, Sr. Borràs, estaria empegueïda de fer una ironia i
una burla d'una desgràcia, com la que vostè sap que va passar
a Menorca. I que no va patir el camp només, vostè sap les
desgràcies que hi va haver en el polígon de Ferreries, de totes
les empreses. Per tant, pens que aquesta burla i aquesta ironia,
Sr. Borràs, em sap greu dir-li, però crec que el defineix com a
polític. I evidentment que la vegetació creix d'una manera
natural, clar que sí, però si no s'actua es descontrola. Ara, és
clar que digui el que digui el Partit Popular, vostè ho
qüestionarà sempre i hauríem de començar per aquí, perquè per
a vostè el que digui el Partit Popular, és igual el que digui,
vostè sempre ho qüestionarà. 

Per tant, agrair, Sra. Presidenta, als grups que han anunciat
el seu vot a favor a la  totalitat de la proposició o en alguns
punts. 

Miri, i una cosa sí que vull dir. Ara tornam estar en un
període de sequera. Tornaran venir pluges fortes, tornaran venir
aiguats i, evidentment, si no s'actua per prevenir-ho i per evitar
aquestes inundacions, la prova la tenim que cada vegada es
repeteixen. 

Per tant, des del meu grup parlamentari, sí que volem fer un
toc atenció per prevenir,   per demanar, millor dit, que els
torrents estiguin molt més nets. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Així, no accepta l'esmena al punt
3, que el votarem com l’original. Sí que li he de demanar si
accepta la votació per separat dels diferents punts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, acceptaré votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. I després ha proposat l'esmena del punt 2 com a
addició, i jo no sé si els grups que l'han presentada l’accepten
com d’addició o com de substitució. 
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EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Crec que nosaltres no hi posarem cap problema. Si es pot
fer d'addició, es farà d'addició. L'únic és que, clar, estarem
votant per una banda la constatació que no hi ha un pla i per
l'altra que sí que hi ha un pla. A mi m'és igual, és a dir, queda
un poc estrany, però sí, no hi ha cap problema.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Si vol, li puc dir com quedaria el punt 3...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, val. Vostè el que vol fer és una transacció de l’esmena.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Definir, redactar i posar-lo en pràctica. Si es vol publicar
també, que és el que em demana l’esmena. Jo no hi tenc cap
problema. Però crec que abans de publicar una cosa, s’ha de
definir i s’ha d’aplicar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Val, això és una transacció, que jo entenc que els grups, per
allò que han dit, no acceptarien, no?

(Se sent algú de fons que diu: “no”)

Per tant, votaríem el punt número 2 tal com està a la
proposició inicial. Així, passarem a la votació dels punts per
separat.

Passam a la votació del punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Passam a la votació del punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació del punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació del punt 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació del punt 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 11607/21, relativa a mesures per agilitar la neteja
dels torrents i prevenir inundacions a les zones rústiques.

I com que no hi ha més temes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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