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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, s'obri la sessió. Hi ha
substitucions?

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Sí, Sr. President, Bartomeu Blanquer substitueix Pilar
Ferrer.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Damià Pons substituirà Francesc Quetglas.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

No n'hi ha més?

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 6085/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre modificació de l'acord
del Consell de Govern del 4/10/96, pel qual es modifica el
programa d'ajuts per fomentar les inversions forestals.

Passam, idò, al primer punt de l'ordre del dia que es una
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM amb el títol modificació de l'acord del
Consell de Govern del 4 del 10 del 96, pel qual es modifica el
programa regional d'ajudes per fomentar les inversions
forestals. 

Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM té la paraula el
diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. La política per fomentar inversions
forestals es desenvolupa a través d'un programa regional d'ajuts
per fomentar aquestes inversions a explotacions agràries de les
Illes Balears i l'acord del Consell de Govern de les Illes Balears
respecte d'això conté algunes particularitats que, entenem
nosaltres, podrien crear problemes si no s'arriben a modificar.

L'acord del Consell de Govern de dia 4 d'octubre del 1996
conté una relació d'espècies la reforestació de les quals es
considera subvencionable, però en canvi no preveu mesures per
garantir que la determinació de les espècies a reforestar es faci
sempre en raó de les zones concretes de què es tracta, i açò,
lògicament, a partir de l'exigència, que nosaltres entenem que
és vital, d'un projecte que hauria d'haver estat redactat per un
tècnic competent i acompanyat, a més a més, d'un estudi
d'impacte ambiental. En aquest sentit, l'acord preveu que
determinades repoblacions necessitaran un projecte subscrit per
un tècnic competent i aquest estudi d'impacte ambiental, però
aquestes exigències sols es fan efectives en les repoblacions -i
aquí hem de corregir un lapsus mecanogràfic; a la proposició no
de llei diu poblacions- repoblacions superiors als 500.000
metres quadrats, és a dir, 50 hectàrees. Està clar que es tracta
d'una superfície molt gran, si es té en compte la mitjana de
superfície de les explotacions agràries a les Illes Balears; la
majoria de les explotacions agràries de les Illes Balears estan
per davall de les 20 hectàrees en els casos de Mallorca i Eivissa,
i de les 35 hectàrees en el cas de Menorca. Fixin-se, senyores i
senyors diputats, sols els 33% de les explotacions agràries de
Menorca tenen més de 50 hectàrees; comptant que es pugui
repoblar tota una finca de les més grans de Menorca, només en
aquest cas s'exigiria un informe d'un tècnic o un projecte signat
per un tècnic competent i aquest estudi d'impacte ambiental.

Aquest diputat que els parla ha fet diferents preguntes al
Govern i de les respostes que ens han fet arribar sobre el Pla
de reforestació de terres cultivables es pot deduir que les
reforestacions que s'han fet fins ara afecten dimensions molt
més reduïdes. La Conselleria d'Agricultura, per exemple,
ens deia, en una resposta, que dins el pla de reforestació de
terres cultivables durant els anys 94 i 95 s'han repoblat un
total de 178 hectàrees a Mallorca, 9,8 a Menorca i 0 a
Eivissa i Formentera, o sigui, en total, 189 hectàrees. Si
estudiam les reforestacions en raó de les espècies utilitzades
comprovam com encara les dimensions reforestades són
més petites: de garrofer es van reforestar 46 hectàrees, de pi
blanc 58, d'alzina només 17, d'ullastre 61, 0,8 de xiprer, 3
hectàrees de noguer i 0,77 hectàrees de lledoner. 

D'altra banda, determinats ajuts que s'han concedit a les
superfícies reforestades per treballs com són desbrossar,
netejar el sòl, obrir nous tallafocs..., tampoc no exigeixen un
informe tècnic i açò, entenem nosaltres, pot dur a situacions
que no són convenients i que fins i tot en alguns casos es
poden produir actuacions agressives cap a la zona forestal
a on es realitzin aquests treballs. En aquest sentit s'ha de
recordar que s'han denunciat de forma reiterada
determinades actuacions de neteja del sotabosc que
pretenien, simplement, arrasar els baixos del bocs i deixar
els arbres pelats, simplement des d'una visió que no és
d'acord amb la idea de bosc mediterrani; per tant, si no es
realitzen de manera controlada aquestes podes, aquestes
tasques de desbrossar, poden arribar a crear problemes o ser
perjudicials per al bosc i, per suposat, el mateix succeeix
amb l'obertura de tallafocs que, si bé poden ser d'utilitat
com a prevenció davant possibles incendis forestals -i aquí
posaríem un interrogant perquè tenim els nostres dubtes
respecte d'això- també és cert que si es fan, si s'obrin
aquests tallafocs sense un informe científic o tècnic que
avali com s'ha de realitzar en relació a pendents i a zones
concretes, a ubicació molt determinada dins el bosc, poden
arribar a ocasionar danys nombrosos, importants, al bosc.
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Però molt més perillós pot resultar, encara, subvencionar la
construcció de nous camins. Segons aquest acord del Consell de
Govern de dia 4 d'octubre de l'any 1996 s'arriben a
subvencionar 500.000 pessetes per quilòmetre construït i es pot
arribar fins a 1.500.000 pessetes si són en terrenys escarpats, la
qual cosa ens fa pensar que si no s'exigeixen un controls molt
rigorosos es poden arribar a crear problemes i aquesta mateixa
política de subvenció pot arribar a contradir l'esperit i la lletra
de la Llei d'Àrees naturals d'especial interès. Hem de recordar,
en aquest sentit, que tots els boscs de les Illes Balears estan
inclosos dins àrees naturals, dins ANEI, amb la qual cosa la
prohibició expressa d'aquesta llei en el sentit d'obrir nous
camins, amb l'excepció d'aquells que siguin absolutament
necessaris, resultaria una contradicció flagrant que, per una
banda, se subvencionàs l'obertura de camins i, per altra banda,
hi hagués una llei que prohibís aquesta obertura de camins
llevat dels casos a on sigui excepcional; ni tan sols s'exigeix la
petició de l'existència d'un informe d'un tècnic qualificat ni
tampoc d'un informe d'impacte ambiental per obrir aquests
camins i perquè aquests estiguin subjectes, es puguin beneficiar
d'ajuts per part del Govern de la Comunitat Autònoma. 

Tot açò ens ha duit a plantejar aquesta proposició no de llei,
amb un esperit constructiu, pensant que es deu, aquest lapsus
que hem detectat a l'acord aprovat pel Consell de Govern el dia
4 d'octubre de l'any passat, a un error, simplement, de previsió
i que el Parlament hauria d'instar el Govern a corregir aquesta
política modificant l'acord del Consell de Govern en el sentit
següent: exigir que en les repoblacions la superfície de les quals
superi les 10 hectàrees es pugui exigir, s'hagi d'exigir, un
projecte de repoblació subscrit per un tècnic competent i també
aquest estudi d'impacte ambiental. No parlam de poc, 10
hectàrees són 100.000 metres; atesa la dimensió de les finques
i la dimensió de les reforestacions que s'han duit a terme fins
aquest moment a les Illes Balears ens sembla adequada, la xifra.

Segon, per poder realitzar els treballs subvencionables
consistents en obrir nous tallafocs i construcció de nous camins,
també caldrà un projecte redactat per un tècnic i un estudi
d'impacte ambiental com a condicions sine qua non per donar
permís perquè es faci i, en segon terme, perquè puguin rebre
subvencions del Govern de la Comunitat Autònoma. I, en tercer
lloc, proposam que els treballs de podar, desbrossar, netejar el
sòl i fins i tot els tractaments contra plagues en els quals es
poden utilitzar determinats productes químics o actuacions
mecàniques que també poden perjudicar el conjunt del bosc,
sols aquests treballs podran ser subvencionats si abans han rebut
una autorització i es garanteix la seva supervisió per part dels
serveis de la guarderia forestal que haurà de vetllar per tal que
les actuacions no siguin perjudicials per al sistema boscós.

Són lapsus que hem detectat en aquest acord del Consell de
Govern. Aquests elements, aquestes propostes cautelars,
preventives, no existeixen dins el text aprovat pel Consell de
Govern, la qual cosa ens ha fet pensar que era absolutament
necessari que es produís aquesta correcció i, en aquest sentit,
hem presentat aquesta proposició no de llei, que entenem que
hauria de ser aprovada sense més problemes per part de tots els
grups presents a la Cambra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir? Pel
Grup Parlamentari Mixt té la paraula la diputada Sra. Maria
Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Vull anunciar el nostre vot
favorable a aquesta proposició no de llei perquè consideram
que totes les actuacions que es realitzin per fomentar els
espais forestals han de comptar amb el degut suport tècnic
i respecte del medi.

La reforestació de terres cultivables, la neteja dels
boscos, la construcció de tallafocs o l'obertura de nous
camins en espais forestals no es pot fer sense tenir en
compte les possibles conseqüències d'aquestes activitats en
els nostres boscos. Per poder fer una feina ben feta s'han de
programar les actuacions per part de personal qualificat i
conèixer el medi, avaluant el possible impacte ambiental
que pot causar la intervenció. 

No ha quedat massa aclarit, en aquesta proposició no de
llei presentada pel PSM, qui donaria el suport econòmic
necessari per dur endavant aquestes actuacions, si els
propietaris de les finques o tendrien el suport del Consell
Insular, del Govern balear o dels ajuntaments, perquè creim
que és un tema a tenir en compte perquè, de qualque
manera, podria significar, en un moment determinat, en lloc
d'un avanç, el fet que no s'apuntàs cap pagès a aquesta
reforestació pels costos econòmics que sempre suposen els
projectes tècnics i les dificultats d'encàrrec i tramitació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula la
diputada Sr. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També vull anunciar el vot
favorable del Grup d'Esquerra Unida a aquesta proposició
no de llei. Pensam, com s'ha dit fins ara, que senzillament
són aspectes tècnics imprescindibles a l'hora de donar suport
a ajuts per part de la Conselleria d'Agricultura i, de qualque
manera, és preservar que el servei de guarderia forestal
conegui tot allò que es pugui fer en els boscos i pugui, de
qualque manera, tenir vigilància damunt aquest tipus
d'actuacions. Pensam que el fet que hi hagi informes del
tècnic competent o d'impacte ambiental és imprescindible
per tal de poder donar les subvencions que es regulen en
aquest decret del 4 d'octubre. 
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Per tant, només vull reiterar el nostre suport i confiar que
aquests requisits tècnics tenguin el suport de tots els grups
parlamentaris.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la diputada Sra. Catalina Mercè Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Després de les darreres comissions
que hem tengut referides als temes forestals que podríem
qualificar de problemàtiques, com la del 6 de novembre sobre
concentració en inversions, en l'agrupació forestal de
Mediterrani, o l'anterior del dia 24 d'abril, especial Sefobasa
pels escàndols de feines a finques privades, celebram, en tot
cas, avui, aquí, que en positiu pugui ser aprovada aquesta
proposició no de llei que presenta el PSM i a la qual donarem
suport. I ho feim pel que significa de millora en aquestes
inversions forestals que pretén fer el Govern d'aquesta
comunitat segons el Consell del passat 4 d'octubre. 

Entenem, des del Grup Parlamentari Socialista, que el
control d'aquestes ajudes i les actuacions fetes sobretot en àrees
en gran part protegides ens permetrà una major transparència i
rigor en la realització de tots aquests projectes. Just així
entenem que no es reproduiran imatges com aquesta que teníem
als mitjans de comunicació, de destrossa d'un antic camí de
muntanya, el camí denominat dels Nevaters, que amb un permís
de neteja obrien amb una excavadora una pista forestal. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el diputat Sr. Alejandro Pax Dolz.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Señores diputados, en esta
proposición no de ley presentada por el Grupo Nacionalista-
PSM estructurada en tres grandes apartados, el Grupo Popular
votará de forma negativa basándose en las siguientes
circunstancias: en el primer apartado, según la proposición, en
las repoblaciones cuya superficie sea mayor de 10 hectáreas
hará falta un proyecto de repoblación escrito y subscrito por un
técnico competente, así como un estudio de impacto ambiental,
tengo que decir que la memoria que se exige a los solicitantes
se complementa con una información mediante la cual, con
unos impresos que permiten a la administración detectar la
idoneidad o no de la propuesta de reforestación.

Por otro lado, la normativa propia de la comunidad
autónoma establece una necesidad de presentar un informe
de impacto ambiental sólo en aquellas forestaciones
superiores a 50 hectáreas. Como muy bien sabrá el Sr.
Orfila, esta comunidad autónoma, precisamente, fue una
comunidad pionera porque en el año 86, por el Decreto
4/86, ya se creó la Comisión balear de medio ambiente;
significó una puesta en marcha en nuestra comunidad de
una decidida política de protección del medio ambiente y de
un control de las actividades que pudieran incidir
negativamente en el mismo.

Otro bloque al cual esta proposición hace referencia dice
que para poder realizar los trabajos subvencionados
consistentes en abrir nous tallafocs i la construcció de nous
camins, caldrà un projecte redactat por un técnico y un
estudio de impacto ambiental. El Sr. Orfila desconoce que
esta parte del subprograma no se aplica en las Islas Baleares
y la aplicación a nivel nacional está destinada a aquellas
zonas ya forestadas incluidas sólo en los bosques
denominados dehesas de los cuales, en esta comunidad
autónoma, carecemos. 

Y el tercer bloque, en el cual su aportación era que los
trabajos consistentes en poder, desbrozar, limpiar el suelo,
así como tratamientos contra plagas sólo podrán ser
subvencionados si se han realizado previa una autorización
y supervisión de la guardería forestal, y que tendrán que
velar por las actuaciones que resulten perjudiciales en el
sistema de bosques. Yo le quiero comentar, al Sr. Orfila,
que todos estos trabajos de podar, desbrozar, limpiar el
suelo, etc., por costumbre, desde hace años vienen
realizándose bajo la supervisión no sólo de la guardería
forestal, sino de los técnicos de las diferentes direcciones
generales, antiguamente de desarrollo rural y ahora de
medio ambiente. Ampliando así información, tengo que
decirle que muchos de los trabajos que hemos venido
comentando de desbroce de fajas auxiliares y cortafuegos
que están amparados en los planes insulares de prevención
de incendios, que como bien sabe están apoyados y se basan
en estudios técnicos y biológicos, los realizó la empresa
Sefobasa en el año 91 y son estudios técnicos, biológicos de
ingenieros de montes y biólogos, con lo cual se respetan al
máximo el medio ambiente y las condiciones intrínsecas del
bosque. 

Con esto quiero decir que no necesitamos..., en esta
comunidad autónoma están supervisando los técnicos todas
las realizaciones de tareas y actuaciones en el bosque y, por
lo tanto, consideramos que no votaremos 
afirmativamente esta proposición no de ley. 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Orfila.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair, en primer lloc, el suport
al Grup Mixt, a Esquerra Unida i al Grup Socialista per la
manifestació que han fet de donar suport a la nostra proposició
no de llei. Aclariré a la portaveu del Grup Mixt que, en
qualsevol cas, la redacció dels projectes, o les realitzacions
d'impacte ambiental, podrien ser també perfectament
subvencionables per part del Govern, però així i tot ja ha vist la
diputada que feia de portaveu del Grup Mixt que, en aquest cas,
no hi ha voluntat per part del Grup Popular d'aprovar-ho i, per
tant, no és necessari que esmenem la nostra proposta afegint la
seva correcció, que ens semblava, en aquest cas, correcta, o la
seva reflexió, que ens semblava que obria una idea nova ben
interessant.

Del Grup Popular vull dir que no ens sorprèn massa la seva
actitud de votar en contra perquè ens té acostumats, segons les
temporades, al fet que per sistema ens digui que no a
determinades propostes o a la immensa majoria de propostes
que vénen dels grups parlamentaris de l'oposició, o amb
l'argument que ja es fa o que ja es preveu o que no és necessari,
la qual cosa ens fa pensar que la seva actitud oberta és una
simple afectació i que, en realitat, es manté una actitud
absolutament tancada per part del grup que dóna suport al
Govern.

La necessitat que proposam que les forestacions superiors a
les 10 hectàrees necessitin un informe d'impacte ambiental i
necessitin un projecte tècnic, ens diu el Sr. Pax que la legislació
pròpia, la normativa pròpia de les Illes Balears proposa, exigeix,
aquests informes en els casos de forestacions superiors a 50
hectàrees. Exactament; en aquest acord, precisament, del
Consell de Govern es fa referència a aquesta superfície que
nosaltres consideram exagerada; que només s'exigeixi un
informe tècnic, un informe d'avaluació d'impacte ambiental en
el cas de forestacions superiors a 500.000 metres, quan no se
n'ha produïda cap a les Illes Balears ni se'n produirà cap a les
Illes Balears atesa la superfície boscosa de les illes i la
superfície de les finques, no la mitjana, sinó, fins i tot, la
superior, de les finques de les Illes Balears, ens sembla un
absolut disbarat. 

És per açò que la nostra proposta era que la concessió d'ajuts
per reforestacions o forestacions superiors a les 10 hectàrees
vengués condicionada a l'existència d'aquest informe tècnic,
perquè parlam d'una forestació importantíssima, quan afecta
100.000 metres de zona boscosa; és importantíssima, i jo vull
desafiar el Sr. Pax perquè em digui quantes forestacions s'han
fet a les Illes Balears fins a aquest moment superiors a 100.000
metres. Cap; segurament cap superior a 100.000 metres, perquè
és una superfície enorme. Per tant, no demanam una cosa
impossible, demanam una cosa absolutament lògica. Una
forestació tan important, que implica 100.000 metres de
superfície, representa un impacte ambiental que pot ser positiu
o negatiu segons com es faci, i aquí, decidir amb quina espècia
es fa aquesta forestació, com es realitzen els treballs, tractament
de pendents i qüestions semblants són absolutament
imprescindibles, a l'hora de concedir subvencions.

Segon punt; tallafocs i nous camins; diu el Sr. Pax que
aquests ajuts no s'apliquen a les Illes Balears. Em pot
explicar què hi fa al Bocaib número 128 de dia 15 del 10 de
l'any 1996, a la segona pàgina, concretament, quan diu:
"Ajudes a superfícies reforestades", un acord del Consell de
Govern de les Illes Balears, no del Consell de Ministres;
"les superfícies reforestades, tant les existents...", tal, tal,
"podran rebre els següents ajuts: construcció de camins,
nous tallafocs o neteja dels antics, 20.000 pessetes per
hectàrea equipada"; i construcció de camins, concretament,
500.000 pessetes per quilòmetre construït; si els terrenys
són accidentats es pot arribar a 1.500.000 pessetes. Si no
s'aplica a les Illes Balears aquesta política, em poden
explicar per quins set sous s'inclou aquesta possibilitat a
l'acord del Govern?; no és aquesta una contradicció?
Demanam que si no hi ha aquesta possibilitat d'ajut se
suprimeixi del text i per tant hem de mantenir forçosament
la nostra esmena, però com que entenem que el Sr. Pax ha
rebut una informació equivocada, en aquest sentit, preferim
que quedi clar que per poder realitzar els treballs
subvencionables consistents en obrir tallafocs i la
construcció de nous camins caldrà que hi hagi un informe
redactat per un tècnic, per una qüestió molt senzilla, un
tallafocs que es permet a una zona de gran pendent és una
font, un camí, una via per a l'erosió, amb la particularitat
que la vegetació no hi neix mai, en aquella zona, una altra
vegada; amb la particularitat que és una font de problemes
pel bosc dels voltants d'aquest tallafocs. Per tant, s'ha de fer
a partir d'un informe tècnic, a partir d'un projecte signat per
un tècnic competent, en aquest cas un enginyer forestal i,
evidentment, tenint també un informe d'impacte ambiental
que valori si és la zona adequada, si la distància entre un
tallafocs i l'altre és també adequada i si aquella zona exigeix
o permet que hi hagi tallafocs d'aquelles característiques. 

Per tant, si es publica en el Bocaib, existeix. Jo he de
recordar la frase que el Sr. Jaén, molt digne representant del
seu grup, Sr.Pax, ha utilitzat més d'una vegada en aquesta
cambra: el que està publicat en el Bocaib existeix i la resta
no, per molt que vulguem. Per tant, allò que publica el
Govern en el Bocaib existeix i els ciutadans es poden
remetre a aquest acord de Govern per sol•licitar ajuts i si el
Govern els els denega es poden veure davant un recurs
perquè el Govern ha donat informació que no es corresponia
amb la realitat aixecant expectatives, la qual cosa mai no
beneficia els ciutadans.

Pel que fa a les podes, desbrossar, la neteja del sotabosc,
nosaltres pensam que, com a mínim, a un acord que parla
dels condicionants que tendran els propietaris de finques
forestals per rebre determinats ajuts, s'ha d'incloure aquest
condicionant que proposam i és molt senzill, és simplement
que abans de donar les subvencions s'haurà de valorar si s'ha
rebut autorització i hi ha hagut, posteriorment, una
supervisió per part del servei de guarderia forestal, perquè
no seria la primera vegada que succeís que es duguessin a
terme obres que reben ajuts de l'administració o actuacions,
en aquest cas, en el medi forestal, que reben ajuts de
l'administració i que no comptaven amb autorització prèvia.
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Jo he de recordar aquí que aquests dies s'ha hagut de
paralitzar una obra -és un tema urbanístic- que rebia ajuts
importantíssims de l'administració perquè es feia sense
llicència, i açò és molt fort, que arribem fins a aquest punt. Per
tant, aquesta exigència mínima a un acord del Consell de
Govern creim que s'hauria d'incloure. 

Per tant, demanam una reflexió al representant del Grup
Popular perquè es repensi la seva intenció de vot, que entengui,
interpreti, vegi, que la nostra proposta és positiva, que l'única
cosa que intenta és que els ciutadans no es vegin desconcertats
per la publicació en el Bocaib de determinats anuncis o
determinats acords del Consell de Govern que contenen
elements que poden induir a l'error o al desconcert. Açò mai no
és positiu, i, a la vegada, que incrementi el nivell d'exigència als
propietaris que han de rebre aquests ajuts per dur a terme les
polítiques de forestació o reforestació a partir de condicionants
que a nosaltres ens semblen absolutament lògics i perfectament
lligats amb el plantejament que fa la nostra comunitat autònoma
que -hem de recordar- gasta molts de milions de pessetes per
parlar que el futur és a les nostres mans, amb anuncis amb un
pinet damunt les mans i, en canvi, a l'hora de posar exigències
a determinades polítiques des del punt de vista de la defensa
dels interessos mediambientals manté una actitud poc seriosa i
poc rigorosa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el diputat Sr. Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Orfila, normalmente usted
incide, cuando nuestro voto es negativo a sus proposiciones no
de ley, en que van por temporadas; no, no van por temporadas,
van por coherencia; nosotros votamos afirmativamente o
negativamente por coherencia. Por otro lado, lo que no vamos
a hacer (...) si el Gobierno lo está realizando en otras ocasiones,
es repetir o incidir; "usted tiene que hacerlo porque el
Parlamento lo dice"; cuando lo está haciendo no hace falta.

Quiero recordarle que la superficie media, por lo menos en
la isla de Menorca, de las explotaciones son 66 hectáreas y
tiende a aumentar. También dice...; vamos a ver, ¿cómo está
planteado este decreto de forestación?, precisamente para
abandonar tierras de cultivo y pasarlas a forestales. El Sr. Orfila
sabrá perfectamente que una tierra de cultivo que en tres años
no se cultiva casi se foresta automáticamente, lo conoce bien;
pero yo tal vez me podría alegrar de que no haya tenido mucha
repercusión este decreto o esta línea de ayudas a nivel de
comunidad autónoma, precisamente porque lo que queremos, la
rentabilidad la sacamos de los terrenos cultivados y agrícolas.
Sabe que esta línea de ayuda eran tres líneas de ayudas, por
decirlo así: por plantación, por mantenimiento y por pérdida de
rentabilidad agraria. Espero que se mantenga mucho la
rentabilidad agraria porque eso querrá decir que aún hay
explotaciones agrícolas. 

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació d'aquesta
proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada aquesta proposició no de llei.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 40/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre campanya
d'eradicació del Carpobrotus edulis.

I passam a la segona proposició no de llei, presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, amb el títol
campanya d'eradicació del Carpobrotus edulis. Té la paraula
el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President, i perdó per aquesta paraulota,
però si volen, podem parlar del nom popular, la "patata
frita", que és aquell que es dóna a aquesta planta el nom
científic de la qual és Carpobrotus edulis. 

El nostre grup ha lamentat sempre i ha criticat la política
d'encàrrec d'estudis per part de diferents conselleries del
Govern i concretament de la Conselleria d'Agricultura. De
fet, la setmana que ve crec que va a aquesta mateixa
comissió una proposició no de llei que demana rendibilitzar
els estudis que s'encarreguen per part del Govern i que
costen molts de doblers a l'erari públic. El Govern de la
Comunitat Autònoma va realitzar un estudi respecte del
nivell d'incidència d'aquesta planta coneguda com a "patata
frita". D'aquest estudi es desprèn que a l'illa de Menorca...,
es va fer un estudi global de les Illes Balears, però es va
posar èmfasi especialment a l'illa de Menorca perquè és una
zona a on hi havia una especial incidència d'aquesta planta
i el Govern, a partir de preguntes que havien presentat els
grups parlamentaris, de propostes del Consell Insular, de
diferents debats que s'havien produït sobre aquest tema,
s'havia plantejat dur a terme algunes actuacions. No obstant
això, segons les dades que la Conselleria de Medi Ambient
ha fet arribar a aquest diputat que els parla, les úniques
actuacions per eliminar el Carpobrotus edulis han estat una
eliminació manual i selectiva de part de la població a la
zona de domini públic de l'Albufera des Grau, a l'illa de
Menorca, i encara efectuada per les brigades de Sefobasa
amb un cost de mig milió de pessetes. 
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És una actitud que per nosaltres contrasta amb el fet que des
del Govern s'han produït, en compareixences, a partir de
preguntes que s'han formulat en plenari i en comissió als
diferents consellers, les manifestacions favorables a dur a terme
una campanya d'eradicació, parlant de la necessitat d'impedir
que l'expansió d'aquesta planta pogués danyar altres plantes,
especialment plantes endèmiques, perquè a zones concretes de
costa està danyant plantes endèmiques, sense que després
s'arribàs a concretar mai quin era el programa d'actuació del
Govern. Fins i tot, de les respostes del Govern a diferents
preguntes parlamentàries, se'n desprèn una actitud que és
contradictòria. Mirin, dia 3 de maig del 96, l'inefable conseller
d'Agricultura Sr. Mariano Socías, responia una pregunta
parlamentària que des del PSM li formulàvem afirmant, i llegiré
textualment: "El Carpobrotus edulis que ha proliferat al nord-est
de l'illa de Menorca s'està tractant per tal d'eliminar-lo en els
llocs on s'ha implantat i assilvestrat, amb càrrec al programa
operatiu 5B-Foner 2". Immediatament formulam una pregunta
sobre quines actuacions s'han duit a terme per fer aquesta
eliminació i el conseller de Medi Ambient, el Sr. Reus, el dia 23
d'octubre ens respon la pregunta dient: "Les úniques inversions
realitzades han estat la realització d'un estudi de distribució i
problemes generals al qual hem fet referència, a més d'aquesta
eliminació manual feta a l'Albufera des Grau"; per tant, una
contradicció flagrant entre les intencions que manifestava el Sr.
Socías i les actuacions que després afirmava haver duit a terme,
o no haver duit a terme, el Sr. Reus. Un element contradictori
que supòs que s'hauria de traduir, com a mínim, en una major
coordinació per part del Govern i, d'alguna manera, en corregir
aquesta política d'aixecar expectatives que mai no es tradueixen,
després, en actuacions reals. 

Aquest estudi, que hem volgut resumir perquè tots els
diputats el coneguessin, demostra que a l'illa de Menorca hi ha
existència d'aquesta planta, Carpobrotus edulis, a molts diferents
llocs; a Maó es troba a es Canutells, al Cap de Favàritx, a
l'Albufera des Grao, a Cala Mesquida, al Cap Negre, a es
Castell se n'han trobat a Cala Padera, a la cala de Sant Esteve,
a Sant Lluís se n'ha trobat a s'Algar, Punta Prima, Punta dels
Mabres, Biniancolla, Binibeca, Caló den Fust, Cap den Font, a
Alaior se n'ha trobat a Cala en Porter, a Son Bou, a Ferreries a
Cala Galdana, a Ciutadella al Cap d'Artrutx, a Cala Blanca, a
Cala Santandria, Cala en Busquets, Cala Morell, a Es Mercadal
a Cala Tirant, a Fornells, a s'Arenal den Castell, a sa Punta
Grossa i a Na Macaret.

A algunes zones amb una implantació important,
exceptuant les zones de Son Bou, Favàritx i el Cap Negre
on encara no està massa estès ni representa un perill per a la
vegetació autòctona , en canvi a totes les altres sí que
representa un perill evident, i així consta a l'informe que ens
va remetre el Govern de les Illes Balears, a partir d'una
petició de documentació que va fer el nostre grup, si no es
prenen mesures contundents i urgents, i així se'n deixava
constància en aquest estudi.

Nosaltres entenem que encara s'hi és a temps de
controlar les zones infectades, que les tasques de control
serien relativament fàcils i amb un cost moderat si les
mesures es prenen de manera urgent. No volem descuidar
que a l'illa de Mallorca també existeix aquest problema,
encara que no amb la intensitat que s'ha detectat a l'illa de
Mallorca i que, per tant, la proposta que feim que es dugui
un pla pilot d'eliminació i de control d'aquesta planta de la
patata fregida a l'illa de Menorca, s'hauria de complementar
després amb una actuació a l'illa de Mallorca, i a Eivissa
sembla que fins a aquest moment no s'ha detectat la
presència, almanco important d'aquesta plaga.

I aquest és el contingut de la nostra proposta. La
proposició n o de llei proposa instar el Govern de les Illes
Balears perquè dins l'any 97 es dugui una actuació per
eradicar aquesta planta Carpobrotus edulis a les zones de
l'illa de Menorca on s'hi ha detectat una forta presència i a
partir del contingut de l'estudi-informe que va encarregar el
mateix Govern. Jo m'imagin  que succeirà una cosa
semblant a l'anterior proposta, i aquesta vegada ho
lamentaré més encara, perquè no representarà simplement
negar l'evidència, l'existència d'un problema i una proposta
positiva per solucionar-lo, sinó demostrarà que una vegada
més els informes que encarrega el Govern són simples peces
per estar col•locats als prestatges de la llibreria de qualsevol
de les conselleries, de la conselleria que l'encarrega, però
que tenen molt poca utilitat posterior. Si el Govern es gasta
doblers públics per encarregar un estudi, i aquest no es
tradueix després en actuacions, a partir de les
recomanacions que es fan per part dels científics que han
elaborat aquest estudi, tiram els doblers públics, i açò és
lamentable. Si davant la detecció que s'ha fet d'un problema
que pot afectar plantes endèmiques a les Illes Balears,
concretament a les de Menorca i Mallorca, i el Govern no
actua, permet que es faci un desastre, que es dugui a terme
una mala actuació, i açò sempre és negatiu, en aquest cas
hauríem de lamentar una actitud que no fos de suport a
aquesta proposició no de llei.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir? Pel Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la diputada Sra. Maria Antònia
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Per dir que el Grup Mixt donarà
suport a la proposta del PSM-Nacionalistes de Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, té la paraula la diputada Sra.
Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També per manifestar el nostre suport
a aquesta proposició no de llei. A més a més pensam que aquest
pla d'actuació podria ser un model per després traspassar-lo a
l'illa de Mallorca i que igualment poguéssim comptar amb els
estudis pertinents per saber la implantació d'aquesta planta a la
nostra illa. De qualque manera, amb aquest pla d'actuació es
podrien treure conclusions que poguessin significar un avanç en
l'eradicació d'aquesta planta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la diputada Sra. Catalina Mercè Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. A nivell tècnic, de manual de
jardineria que hem pogut consultar, resulta que és una planta
molt ben adaptada a aquest clima mediterrani, a climes
arenosos, es multiplica fàcilment, amb els esqueixos, baix
manteniment i cobreix de verd com una planta arrossegadora.
Si bé les llargues llistes que hem pogut tenir d'alternatives
entenem, en tot cas, que s'han de dirigir més cap a varietats
autòctones més adequades a l'entorn i per tant a aquests valors
paisatgístics que entenem que caldria fomentar. Per tant,
comprenem fàcilment aquesta problemàtica que planteja el grup
que proposa aquesta proposició no de llei, el PSM, problemàtica
del Carpobrotus quant a la invasió de determinades zones
sobretot a Menorca i té el nostre suport.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Alejandro Pax Dolz.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Quería hacer una introducción
un poco completa de lo que era el Carpobrotus, pero la
resumiré en pocas líneas para informar un poco y después
me ceñiré a la proposición no de ley.

El Carpobrotus es una especie de la familia de las
aizogaceas que comprende alrededor de 2.500 especies
repartidas en más o menos 140 géneros, la mayoría son
originarias de regiones tropicales o subtropicales, Australia,
Chile, Africa del Norte, etc., son plantas que se ubican en
lugares secos, desiertos o semidesiertos. Es una especie que
generalmente se cultiva en jardines y ha conseguido
naturalizarse, se ha ido asilvestrando. En las Baleares (...) de
forma espontánea dos especies, el Carpobrotus edulis y el
Carpobrotus acinaciformes, se producen, como bien han
dicho anteriores portavoces, fácilmente de manera
vegetativa y a partir de esquejes y también por semilla. Sus
frutos maduros, para el conocimiento, se llaman figues dels
utetotes, y son comestibles para su información.

Entrando ya en la proposición, la problemática que se
describe en ella ha generado una cierta reacción en los
medios de comunicación de Menorca, principalmente
porque es donde se encuentra la mayoría de esta planta, no
tanto en Mallorca y Cabrera, cabe recordar que en Cabrera
está totalmente erradicada. Una actuación basada en la
campaña más extensa se incluyó no sólo en los límites del
parque natural de s'Albufera des Grau, illa d'en Colom i Cap
de Favàritx, sino también en zonas tanto de Mallorca como
de Menorca, estuvo prevista dentro del programa de
actuaciones del convenio de vida silvestre entre el Icona y
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Los últimos fondos transferidos en virtud de este
convenio incluye una partida de protección de endemismos,
y en estos momentos se está tramitando un  proyecto de
actuaciones en este sentido, por valor aproximadamente de
1.400.000 pesetas. Aparte, el día de hoy, está previsto
efectuar en los próximos meses las actuaciones de
erradicación en la ZDP que es la zona de dominio público
y en las propiedades privadas que estos mismos acepten. Se
excluirán, como es lógico, aparte de los estudios que ya ha
manifestado el Sr. Orfila, en urbanizaciones, se excluirán en
las zonas urbanas y ajardinadas, precisamente por lo que he
remarcado antes, que es una planta de jardín.

Por tanto, en este sentido, las previsiones inmediatas de
actuación por parte de la Dirección General de Medio
Ambiente son más amplias de las que prevé esta
proposición no de ley, ya que incluirán también zonas de
Mallorca. Sí es cierto, y hay que repetirlo, que es necesaria
la autorización por parte de los propietarios en zonas
privadas.



ECONOMIA /  Núm. 27 / 13 de març del 1997 425

Quería recordarle al Sr. Orfila y para el conocimiento de
todos, que puesto en contacto con el vecino de Canutells, que ya
ha erradicado la planta que tenía, en la Cala de sa Raganeta, ya
está erradicado. Por tanto, no daremos el voto favorable,
precisamente porque consideramos que las actuaciones que
tiene previstas el Govern son más amplias que las de esta
proposición no de ley.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Orfila, té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sort, enhorabona al propietari de sa
Raganeta que ha eliminat ell tot sol, sense ajuda de
l'administració, aquesta planta, una dada superinteressant que
constarà a aquest Diari de Sessions per a la història, perquè jo
crec que avançam.

Saben, senyores i senyors diputats, aquella sensació d'anar
per una autopista a 120 per hora i imaginar-te que ets en
Fitipaldi?, vull dir, bé, és que som els reis de la carretera, i així
et passa una moto per l'esquerra, a 180, m'imagin i quedes
desconcertat. Idò avui he tingut aquesta sensació quan he
escoltat el Sr. Pax, m'ha passat per l'esquerra, més ecologista
que ningú, el Govern, no només la proposició no de llei que
vostè presenta, sinó més enllà, queda curta i per això no li
poden donar suport, la nostra és una proposta de mínims i ells
faran una actuació de màxims. Quina llàstima que fins ara no
l'hagin feta, quina llàstima que el Sr. Socías em digui a principis
de l'any passat que tenen previsions, per a l'any 96, molt
extenses d'una incidència intensa sobre les zones on està
detectada aquesta planta, i a finals de l'any em contesti el
Govern que realment no han fet res, i que enguany, justament
enguany, quan hi ha la nostra proposició no de llei damunt la
taula, tenguin unes previsions que ens deixen curts, hem fet
curt, per tant és ben lògic que no hi donin suport, nosaltres com
que tampoc no ens fiam de la voluntat manifestada pel Govern
i pel grup que li dóna suport que molt poques vegades s'ha
traduït en fets o massa vegades s'ha traduït en una actitud
després de desídia, mantindrem aquesta proposició no de llei, i
cregui'm que mantindrem un seguiment constant, no sigui que
els altres propietaris, com el de sa Raganeta, es vegin obligats
a dur ells tot solets les tasques d'eliminació d'aquesta planta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sr. Pax, té la paraula.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, en principio, de la última
intervención del Sr. Orfila, pues el Sr. Reus, a final de año
dijo que sí que se habían hecho actuaciones, las hizo el
personal de Sefobasa que está en el parque natural, aparte
quiero recordarle que un propietario se puso en contacto con
una entidad ecologista y fue la primera actuación de
erradicar que salió en medios de comunicación la patata
frita o Carpobrotus edulis. Como es lógico, vuelvo a repetir
como en mi primera intervención que si el Gobierno tiene
previsto hacer unas actuaciones más amplias de las que se
propone en esta proposición no de ley, nosotros no daremos
apoyo, porque consideramos que el Gobierno ahora se ha
comprometido.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació d'aquesta proposició no de llei.
Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació. Vots a favor: 8; en contra: 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada aquesta proposició no de llei. I
esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
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