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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, abans de començar aquesta
sessió d'avui, com a presidenta d'aquesta comissió vull
lamentar aquest nou atemptat que s'ha produït avui, aquest
matí, a José Luís Ruíz Casado, regidor del Partit Popular per
Sant Andrià del Bessós, un atemptat més que, evidentment,
tots lamentat i, per tant, ens en feim ressò a aquesta comissió.

Començarem la sessió. Deman, en primer lloc, si hi ha
substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Margalida Capó en substitució de Ferran Piña.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Margalida Cabrer substitueix Antoni Marí i Calbet.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient, presentada per quatre diputats membres de  l a
Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup
Parlamentari  POpular, per tal d'informar sobre el Pla de
subvencions anunciades pel Govern de les Illes Balears per a
les finques incloses en futurs parcs naturals.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, procedirem al debat del punt únic de l'ordre
del dia, relatiu a la compareixença RGE núm. 2246/00, solAlicitada
per quatre diputats, membres de la comissió, pertanyents al
Grup Parlamentari Popular, de l'Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient, Margalida Rosselló i Pons, per tal d'informar sobre el
pla de subvencions anunciades pel Govern de les Illes Balears
per a finques incloses a futurs parcs naturals.

La consellera de Medi Ambient assisteix acompanyada de
la secretària general tècnica, Sra. Coloma Busquets i Huguet.
Té, per tant, la paraula la Sra. Consellera Margalida Rosselló.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores diputades. Tal
ment com s'ha dit, respecte del que és la meva compareixença
avui, en aquesta comissió, per parlar sobre el Pla de
subvencions per a les finques incloses a futurs parcs naturals,
he de dir, en primer lloc, que la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears vol distanciar-se, respecte d'aquest
punt, de les polítiques clàssiques i anteriors de subvenció que
propicien la passivitat o la realització d'actuacions que moltes
de vegades van contra els mateixos objectius de conservació
del nostre medi natural, per exemple, el foment de determinats
conreus o de determinades reforestacions, en lloc i en forma
moltes vegades inadequats. Per tant, la nova política de la
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
s'adreça, i per tant té un objectiu clar, a la potenciació
econòmica de les àrees d'especial protecció amb una

perspectiva clara de perdurabilitat d'aquesta potenciació
econòmica.

D'aquesta forma, per tant, no només ens limitam o ens volem
limitar al que són les subvencions com a mesures de foment,
sinó que volem anar molt més enllà. S'entén, per tant, que les
subvencions són només un dels mitjans de cooperació entre
l'Administració i els propietaris dels espais naturals, en el
desenvolupament d'un parc natural, sigui quin sigui, però
existeixen altres vies de colAlaboració que la Conselleria de Medi
Ambient ja ha posat en marxa, com són, per exemple,
incrementar la presència dels propietaris a les juntes del parc,
en veu i vot, que, per exemple, en el cas d'un parc com és el de
Mondragó, han passat d'una a quatre persones. La signatura
d'acords de colAlaboració, com per exemple el que es va
subscriure ara fa dies, dia 14 de setembre, amb l'associació de
propietaris de Mondragó, i d'altres iniciat ives d'aquest estil que
són en aquest moment en marxa.

Per altra banda, també, el desenvolupament de polítiques de
suport actiu a les propietats, com poden ser assessorament
tècnic en explotacions agràries, amb l'obtenció d'ajudes, amb la
tramitació de documents administratius, etc., també amb altres
auxilis tècnics, serveis de feines de manteniment de les
propietats, tant de manteniment agrari i forestal amb mitjans
p ropis de l'administració, com en complement contractuals amb
els mateixos pagesos, també amb activitats de formació, amb
modernització de les activitats econòmiques, amb provisió
d'equipaments i maquinària pròpia de l'administració, mitjançant
fórmules de cooperació i ajudes econòmiques per a la
restauració del medi, com són habitatges, infraestructures i
paisatge.

Aquestes polítiques clares de potenciació econòmica de les
àrees protegides pretenen establir una visió de conjunt on
quedin perfectament connectades amb l'ordenació d'aquests
espais naturals protegits, mitjançant la identificació de les línies
de foment amb els objectius, per una banda dels plans
d'ordenació de recursos naturals i els plans rectors d'ús i gestió.
Les polítiques de potenciació econòmica en els espais protegits
es conceben com a mesures de cooperació, com ja he dit abans,
entre l'administració i els propietaris, o fins i tot altres
interessats, amb una finalitat molt clara de fer sostenible la
conservació d'aquests espais.

Respecte dels criteris per a la política d'ajuts, he de dir que
les ajudes de potenciació econòmica, incloses a les
subvencions a atorgar en relació als parcs no poden ser objecte
d'una planificació única de caràcter generalista, ja que els parcs
responen a realitats molt diferents i no es pot aplicar el mateix
sistema a un parc de propietaris, per exemple, de tipus
minifundista, com és a Mondragó, on hi ha molts de propietaris,
amb una forta intensitat d’usos turístics a un parc de grans
finques, com per exemple el parc de l’Albufera des Grau de
Menorca es veu, on prima l’explotació agrícola i ramadera
econòmicament rendible, o d’una propietat privada residual on
no hi ha una activitat, diríem ni agrícola de ramadera important,
com és l’Albufera de Mallorca, que té més un objectiu o un
caràcter més de reserva natural que de parc natural.
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En cada cas concret, per tant, es dissenyarà i aplicaran, en
el context  sempre del pla d’ús i gestió del parc i dels plans
anuals corresponents, els tipus d’ajudes a implementar. En la
mateixa línia, considerant que els primers beneficiats per les
economies induïdes dels parcs han d’ésser, poden ésser els
propietaris de les finques, dels terrenys emparats en aquesta
qualificació. Així, un exemple, que no vol dir que sigui
extrapolable, però un exemple és l’acord que ja he esmentat al
Parc de Mondragó. Des d’aquest punt de vista podem entendre
que un parc, un parc natural, té un ús públic que concentra
àrees públiques que, precisament, es pot fer compatible el seu
rendiment amb una gestió que a un moment donat es pot
plantejar que pot revertir en benefici dels mateixos propietaris
i evidentment del parc.

Així, hi ha altres vies similars, com podrien ser la valorització
dels productes dels parcs, allà on existeixen, a més, i jo diria que
hi ha prou exemples arreu de l’Estat espanyol, com és per
exemple la venda de vins a Doñana o com podria esser, en un
cas concret d’aquí, l’arròs de l’Albufera de Mallorca. En tot cas,
són temes que, com he dit, s’han de tractar sempre dins el que
és el pla d’ús i gestió de cadascun dels parcs i s’ha de veure
quina és la viabilitat, com dic, d’aquests beneficis i de quina
forma s’han de dur a terme.

 Respecte de les altres mesures de foment implantades per
altres conselleries i altres administracions, he de dir que des de
la conselleria de Medi Ambient es treballa en el sentit que les
normes que apliquin plans específics no només vagin, no
només s’hagin incloure en el que són els mateixos programes
de la conselleria de Medi Ambient, sinó que també han d’esser
de forma transversal des d’altres conselleries. Així tenim, una
de les conselleries que hi tenen més a veure seria la
d’Agricultura, com és concretament el cas del pla de
desenvolupament rural, ja que aquest pla ha d’incloure, i
inclourà, previsions específiques primant els projectes que es
desenvolupin en el si dels parcs naturals i siguin coherents
amb la seva finalitat. Altres projectes poden redundar en
especial benefici dels propietaris de àrees protegides, com és la
utilització d’aigües de depuració terciària a bon preu o el
subminist ramernt de compost procedent del tractament de
residus i restes vegetals procedents de dins o de fora del parc.
Per tant, es tracta, no només que des de la conselleria de Medi
Ambient s’hagin de mirar i s’hagin d’aplicar les mesures
adients, sinó també que hagi el compromís d’altres conselleries
i d’altres plans.

D’altra banda, voldria recordar que els esplais naturals
protegits, especialment els inclosos a la xarxa Natura 2000, que
ja saben vostès que s’ha presentat fa poc temps també al
Ministeri de Medi Ambient del Govern espanyol, tenen prioritat
a l’hora d’obtenir ajudes de la Unió Europea. Existeixen per altra
banda línies específiques d’ajuda per al finançament de totes
aquelles activitats de bones pràctiques i correcta gestió d’un
espai natural protegit.

I, ja per acabar, dir que respecte de les previsions
pressupostàries, en el projecte de llei de pressupostos per a
l’any 2001, que estam elaborant, s’inclouen diverses línies de
suport financer a la potenciació econòmica de les àrees

d’especial protecció. Aquestes línies tendran assignades les
partides específiques que, com és evident, els senyors diputats
i les senyores diputades, podran considerar arribat el moment
de debatre el projecte de llei.

I voldria donar les gràcies per poder haver explicat aquesta
qüestió. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, també, senyora consellera per la seva explicació.
Procedeix ara la suspensió de recessió per un temps màxim de
45 minuts. Demanaria als portaveus si consideren oportuna
aquesta suspensió o si podem continuar.

Aquesta presidència entén que podem continuar, per tant
procedeix, per ordre, el grup proposant és el Grup Parlamentari
Popular i donaria la paraula el seu portaveu senyor José María
González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sra. Presidenta. También quiero agradecer la
presencia de la consellera de Medio Ambiente, respondiendo
a la petición de comparecencia que hicimos diputados del
Grupo Parlamentario Popular, lamentablemente bastantes meses
después de la petición de esa comparecencia, pero nunca es
tarde si la dicha es buena, dice el refrán, y en este caso creo que
es de aplicación sólo relativa, porque me temo que la dicha para
los propietarios no sea tan buena como se anunciaba en los
medios de comunicación entonces.

La razón por la que se pide esta comparecencia, se pidió en
su momento, fue efectivamente porque en una serie de medios
escritos, hablados y visuales, se dijo, se proclamó, cuando
había una auténtica movilización en contra de la aplicación de
la Ley 4/89, para la declaración de parques naturales de una
serie de áreas, fundamentalmente en Mallorca, en medio de la
protesta generalizada de los propietarios se dijo reiteradamente
que iba a haber un gran número de ayudas, de subvenciones,
y, en definitiva, de planes para paliar la situación de estos
propietarios. Se comprende su situación perfectamente, es
decir, en estas islas, ha habido un desarrollo turístico de
determinadas áreas muy grande, ha habido la conversión de
suelos rústicos en suelos urbanizables y posteriormente
urbanos que ha, de alguna forma, dado grandes beneficios a
algunos propietarios que vendieron esos terrenos o que los
urbanizaron a los promotores correspondientes, etc. Y, sin
embargo, ha habido también, hay, yo diría que por fortuna,
muchísimos propietarios, muchísimos en las Islas, que
conservan sus propiedades en situación magnífica desde el
punto de vista medioambiental pero extraordinariamente difícil
desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de las
posibilidades económicas de esos mismos propietarios.

Se les anuncia entonces la conversión en parques naturales
y la pérdida de una serie de derechos legítimamente adquiridos
con el tiempo a esos propietarios, se les asegura o se les
amenaza, diría yo, con que sus derechos, que ya se han visto
mermados sensiblemente por una política de ordenación



244 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 16 / 21 de setembre del 2000

 

territorial necesaria, pero que verdaderamente les afecta
profundamente, han visto reducidos o han ido viendo a lo largo
del tiempo, de los últimos años, reducidas las posibilidades
sobre todo urbanísticas edificatorias de los terrenos y, por
consiguiente, en definitiva, han visto como sus terrenos
perdían valor. Frente a esto, como digo, se les amenaza con un
paso más, con una serie de pasos más que les privan o les
recortan o les limitan seriamente algunos de esos derechos que
todavía conservan sobre la propiedad. 

A la vista de esto, como digo, el Gobierno anuncia ayudas,
profundas ayudas a esos propietarios, de tal manera que palien
esa situación, manifiestamente injusta, eso hemos de
reconocerlo todos, de que están conservando para todos los
demás ciudadanos, para todos nosotros, están conservando
una naturaleza a costa de sus propios bolsillos y a costa de ver,
cada día, que sus propiedades valen menos y que sus derechos
se ven recortados.

Bien, pedíamos entonces, como digo, la comparecencia del
Gobierno, en la persona de la consellera de Medio Ambiente,
como persona más directamente afectada por esta situación,
para que nos informe sobre qué tipo de ayudas se piensan dar.
Mal empezamos, Sra. Consellera, cuando dice usted que se van
a retirar subvenciones y cosas de esas que daban gobiernos
anteriores, mal empezamos si se retira lo que hubiera, poco o
mucho, pero lo que hubiera, y se anuncia otra nueva política en
la cual yo, sinceramente, no veo nada excesivamente sólido.

Primero, se nos dice que se va a incrementar, se va a hacer
una potenciación económica de las áreas naturales y de las
fincas situadas en áreas protegidas, ¿en qué consiste esa
potenciación económica y dónde se desarrolla? Me pone como
ejemplo Mondragó, por cierto, que lo único que sabemos del
nuevo convenio, aunque esperamos que la consellera nos lo
explique, supongo que no sé si en otra comparecencia, con más
tiempo, pero lo único que nos dice ahora es que se incrementa
de una a cuatro personas la presencia en la junta del parque de
la propiedad. Yo le tengo que recordar a la consellera de Medio
Ambiente, aunque supongo que ella lo sabe muy bien, que la
decisión de pasar de una a cuatro personas, de uno a cuatro
propietarios en la junta de Mondragó, es anterior a su presencia
en la Conselleria de Medio Ambiente, es el gobierno anterior y
durante el gobierno anterior, creo recordar que durante una
junta del mes de marzo, tengo la copia del acta correspondiente,
se decide ampliar el número de personas de una a cuatro, el
número de representantes de la propiedad, por consiguiente,
esto no es algo que haya hecho el nuevo gobierno, sino el
anterior. Por consiguiente, insisto, de momento, pocas medidas
en relación con Mondragó, medidas concretas nuevas veo
aquí, pese a que se les ha dado gran difusión por la prensa, se
ha anunciado en la prensa reiteradamente que se habían
tomado medidas y se habían conveniado, en fin, nuevos
horizontes para los propietarios de Mondragó, ya digo que, si
el único que hay es éste de pasar de una a cuatro personas, eso
ya se había hecho con anterioridad.

Después otro tipo de medidas que se anuncian, eso ya con
carácter general, supongo, a todas las áreas naturales, es un
asesoramiento técnico para la obtención de ayudas, ayudas de

tipo europeo, estatal en la comunidad, me imagino, y para la
explotación y el mantenimiento, no veo tampoco gran novedad
en esto, eso es algo que se viene haciendo desde hace ya
bastante tiempo, la Conselleria de Agricultura yo creo que
incluso en el momento en que tuvo la competencia en materia
de medio natural, concretamente había una dirección general de
Medio Natural, así como las direcciones generales que se
dedican más específicamente a los temas agrícolas, venían
ofreciendo ese asesoramiento técnico, por consiguiente,
tampoco veo aquí excesiva novedad.

En cuanto a la gestión de alguna forma que se pueda hacer
en venta de productos, y se nos habla de otros parques o de
otras áreas protegidas de la Península y la potenciación de las
ventas de vino o de otros productos que se puedan hacer, creo
que tampoco es una excesiva novedad, yo creo que aquí eso,
sobre todo, debe centrarse en algo que, desgraciadamente, es
una política fallida de este gobierno, y reconocida
recientemente por el propio conseller de Agricultura, que es la
cuestión de la promoción de los productos propios de las
Baleares, de los productos agrícolas hechos aquí, dentro de la
industria turística, se hizo un esfuerzo en este sentido, se trató
de hacer durante los meses pasados y se ha reconocido que
esto no ha funcionado bien, es un tema en el que a pesar de
todo hay que insistir, y que nosotros también ayudaremos en
esa insistencia, porque es de atrás que viene el interés en
conseguir que efectivamente eso sea así, y me parece,
sinceramente, mucho más práctico que una venta de productos,
no sé exactamente dónde, y no sé exactamente en qué
condiciones.

Respecto de ayudas desde otras consellerias, bien, estamos
también en lo de siempre, ayudas desde la Conselleria de
Agricultura, de hecho, estas cuestiones de promoción de los
productos propios de Baleares vienen siendo común en otra
conselleria, en la Conselleria de Agricultura, como antes decía,
que es la competente en este asunto, se primarán proyectos de
áreas protegidas. Bueno, esto queda muy bien, pero tampoco
sé exactamente en qué consiste, ¿qué proyectos se primarán?
Yo he escuchado, he leído, y he escuchado personalmente
incluso a propietarios que lo que solicitan fundamentalmente es
que se les ayude a mantener los espacios protegidos en buenas
condiciones, y al decir esto, estoy hablando, por ejemplo, de
mantenerlos en condiciones adecuadas de limpieza, la limpieza,
y sobre todo la limpieza de bosques y forestal, cosa que, por
cierto, afecta y directamente a otro tema, como es el tema de los
incendios, me parece de extraordinario interés, y sí creo que
debía de incrementar se la política que en algún momento se
mantuvo en esa comunidad por gobiernos anteriores, la política
de conveniar fincas, de tal forma que la administración pública
las conservara y las limpiara y ayudara, esto sí decisivamente,
a los propietarios a hacer algo que les supone un enorme coste
de mantenimiento. Hay también un problema clarísimo, por
ejemplo en toda la sierra norte de Mallorca, que es el tema del
mantenimiento de bancales y de caminos, en el cual yo creo
que también podría colaborar directa y efectivamente la
conselleria y que sería enormemente agradecido por los
propietarios, y yo creo que visto, muy bien visto, por toda la
ciudadanía de las Islas, porque me parece que ese tipo de
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ayudas se encontraría absolutamente justificado que se hiciera
sobre las fincas de los propietarios.

Cuestiones de ese tipo, cuestiones de ayuda, por ejemplo,
en el mantenimiento de edificaciones rurales, incluso en el
mantenimiento de la maquinaria o la compra de maquinaria rural
para trabajar, sobre todo en sitios difíciles, etc., todo eso no he
oído a la consellera que eso se concrete, es verdad que acaba
diciéndonos que en los presupuestos del 2001 habrá ayudas,
mi pregunta es, ¿habrá ayudas en ese sentido?, porque ésas
son las ayudas que están esperando los propietarios, y ya le
digo que basta leer los medios, pero mucho mejor si se sienta
uno con estos propietarios para entender que eso precisamente
es lo que piden y lo que necesitan. Yo creo que el desarrollo,
propiamente de la gestión de sus fincas, siempre lo harán menor
duda. No se trata de gestionarles las fincas a los propietarios,
se trata de ayudarles a sobrellevar los enormes costos que la
gestión de esas fincas suponen.

Y, finalmente, me habla también de la cuestión del Hábitat
2000 y de las fincas que puedan entrar en esa definición del
Hábitat 2000, en ese plan europeo, de los lugares de interés
comunitario y las zonas de especial protección de aves, y que
habrá fondos comunitarios para eso. Bien, pero poco, y
hablando de aves hay que decir aquello de “ciento volando”,
eso son ciento volando, son cosas que pueden llegar, supongo
que efectivamente llegarán, y yo creo que entre todos tenemos
que hacer un gran esfuerzo para que lleguen, pero no me refería
ahora a fondos europeos, me refería a fondos de su conselleria.
Usted sabe cuando discutía el presupuesto, aquí, del año 2000,
el presupuesto que discutimos a finales del año pasado, que yo
le insistía a usted que tenía un presupuesto con muchísimo
dinero para estudios y para inversiones inmateriales, y muy
poco dinero para este tipo de cosas. Yo espero y confío que
efectivamente, el próximo año 2001, usted tenga dinero
contante y sonante, usted, su conselleria, el Gobierno de la
comunidad, dinero contante y sonante y concreto, para estas
cosas que son las que realmente esperan los propietarios, y que
son las que efectivamente les convencerán de que los anuncios
en los medios de comunicación son algo más que anuncios de
buena voluntad.

Nada más, muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Continuant el torn d’intervencions i per
formular les qüestions que creguin oportunes, té la paraula el
diputat Sr. Alorda pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, agrair la
compareixença de la consellera, donar suport evidentment a
aquesta solAlicitud que s’ha fet des del Partit Popular, i
reconèixer que la densitat de compareixences del Govern en
aquesta nova etapa, realment no té pairó amb cap altre moment
de la història parlamentària d’aquest país, cosa que, per altra
banda, creiem que és positiu que de tant en tant i cada vegada

que se’n demanin que hagi ocasió d’explicar les polítiques que
des del Govern és una terme.

Bé, nosaltres, el nostre grup des de fa anys defensa aquesta
necessitat d’incrementar els espais protegits i gestionats en
figures tipus parc natural, però en qualsevol cas en figures
tradicionals de protecció, crec que hi tenim cap compromís. Per
paga, és un compromís europeu completament assumit, en
aquest sentit les paraules i l’actitud te Margot Wallstrom ha
donat una empenta a aquest tema, de tal manera que no és ja,
com s’apunta, que hi pot haver ajudes, i nosaltres creiem que
n’hi haurà, per compensar o per ajudar a gestionar aquests
espais, sinó també hi haurà decrements, hi haurà no ajudes a
aquells estats membres que a través, ja sigui amb
l’administració pròpiament de l’Estat, com les regionals que en
aquests moments són les que ens pertoquen, no s’involucrin
en la creació d’aquests parcs i a  fer, d’alguna manera, una
gestió i una garantia mediambiental. No podem proclamar,
defensar l’Amazònia, si les zones riques del planeta no són
capaces d’establir unes zones de protecció, i crec que d’això
tots som conscients.

A partir d’aquí, jo crec que partim, jo crec que el portaveu
del Partit Popular ha centrat bé el tema de quina és la dificultat.
A les Illes Balears tot té valor residencial edificatori, és a dir si
partíssim d’un sòl rústic, rústic forestal, no hi hauria jo crec que
cap dubte que qualsevol política de suport a aquests
propietaris o als afectats per una figura addicional de protecció
gairebé seria un plus sempre de millora, perquè hi hauria ajuts
o d’Agricultura especials, de Medi Ambient especials, de
distintes àrees. Clar, quan s’intenta, fins i tot d’explotació
turística raonada, especial, controlada. 

Quan ja no es parteix d’aquesta premissa, sinó que es
parteix que hi hagut gent perjudicada perquè no pot edificar,
evidentment a partir d’aquí els paràmetres i les plusvàlues que
intentant gestiona i la injustícia que s’ha d’intentar corregir, és
gairebé impossible de gestionar, molt més amb els fons diguem-
ne misèrrims d’aquest país i pretendre que tots els propietaris,
tenint en compte calia moltíssima de gent que no és propietària,
ni de rústic, ni d’urbà i tot, senzillament creim que no és un bon
plantejament del dret de la propietat, de ex caelo usque inferos,
això està bastant enterrat i creiem que no és un bon
plantejament. 

En qualsevol cas, es cert que allà una major densitat dues
d’aquestes zones, nosaltres pensem que hi ha una necessitat
del lleure de la població en zones d’aquest tipus, hi ha d’haver
possibilitat d’introduir se, de l’excursionisme, del senderisme i
també hi ha d’haver una protecció addicional per garantir la
seva funció mediambiental. A partir d’aquí no hi ha dubte que
els propietaris, que han de ser uns colAlaboradors naturals i jo
crec que encoratjats pel govern i animats a participar, han de
comptar amb aquestes ajudes que el Govern apunta i que
d’alguna manera avui ens ha exposat la consellera.

Confiam que en el debat de l’any 2000, dels pressuposts de
l’any 2001, hi haurà una concreció també econòmica, hem vist
en aquests darrers temps també un suport addicional als
propietaris dels pocs parcs que veiem i demanaríem també, jo
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crec que és important, que el Govern es mogui perquè l’Estat es
comprometi més, que hi hagi més figures de protecció i que en
aquelles que té, realment, s’involucri per la importància que
tenen les Illes Balears a un nivell gairebé jo diria de mostra
mediambiental, a nivell de tot Europa. Crec que seria interessant
que, en comptes d’aquestes ridiculeses econòmiques que ens
estan aportant perquè puguem tenir polítiques decidides de
caràcter mediambiental, hi hagués una empenta aprofitant
evidentment que tenim un diputat i un ministre mallorquí a
Madrid, que toca conèixer i tenir una sensibilitat vers aquestes
qüestions, i confiant també que els pressuposts del 2001 ajudin,
nosaltres voldríem, a la comunitat autònoma perquè ho faci per
principi de subsidiarietat, però en vista que confiant poc amb
aquesta lògica del sistema aplicada pel Partit Popular, que
fossin fons indirectes de Madrid., la qüestió és que entre tots
ens hi comprometem, nosaltres hem escoltat també i aplaudim
el suport, per exemple una actuació una actuació decidida com
és que els productes mallorquins s’introdueixen, com
menorquins i eivissencs s’introdueixen dins el mercat turístic
que genera moltíssim de consum, i el suport i les paraules que
tots els grups hem expressat i, per descomptat, el grup que ha
demanat la compareixença.

Per tant, jo crec que es per aquí que hem d’anar, donar
suport a aquest propietàries tenint en compte també que aquí
hi ha un conflicte d’interessos en tots els sentits i que hem de
procurar trobar l’equilibri perquè tothom n’estigui relativament
satisfet i també un punt, per ventura, no tant, perquè si no seria
impossible trobar un compromís. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la diputada Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc des del Grup
Parlamentari Socialista agrair a la consellera de Medi Ambient
la seva compareixença aquí, per explicar-nos aquest tema de
subvencions o de possibles ajudes i gestió dels parcs naturals.
Dir-li, en primer lloc, que per part del Grup Parlamentari
Socialista entenem que ja era hora que es començassin a
plantejar fórmules de gestió de parcs naturals, entenem que la
llei d’espais naturals va fer una protecció i va fer zones de
protecció d’ordenació territorial, però no tenim, i així ho va
reconèixer la Comissió europea, no tenim els mínims de zones
de protecció mediambiental. Això és un tema que ens preocupa,
particularment al Grup Parlamentari Socialista, i la volem
encoratjar a continuar promovent figures de protecció del
nostre territori.

Entenem que el dret del propietari, evidentment no ha de
quedar ferit, i jo crec que l’expressió del Sr. González Ortea que
hi ha hagut amenaces per part del Govern als propietaris és
totalment fora de lloc. Nosaltres entenem, que l’ordenació del
territori s’ha de plantejar, ja era hora que es plantejàs des d’un
punt de vista seriós i des d’un punt de vista d’entendre que la
rústica, que el camp és una part importantíssima del nostre
territori, que s’ha de conservar i s’ha de protegir, i no només el

camp sinó també els boscos i les finques que tenen per ventura
una limitació en creixement urbanístic, però que no tenen
aquestes ajudes, que ara pareix que enyora tant el Partit
Popular. Ja fa més de vint anys que un imminent geògraf, el Sr.
Quintana va dir que si es seguia amb aquest model territorial
Mallorca seria un sistema urbà. Nosaltres creim que les
polítiques que s’han duit a terme durant molt d’anys han
perjudicat notablement la possibilitat d’existència de zones de
protecció territorial com és la figura d’un parc natural, o puguin
ser altres tipus de figures.

Li volem donar l’enhorabona per la gestió que dur al Parc de
Mondragó, nosaltres creim que sí que han canviat les coses, i
hem pogut tenir la oportunitat de parlar amb diferents
propietaris, i entenem que tota la campanya de desmotivació o
d’anar en contra de la figura d’un parc natural, o en contra de
la figura d’un PORN, ha estat molt dolenta per als ciutadans
d’aquestes illes, entenem que amb una intenció política clara,
però creim que ha estat dolenta i que la gent entenia que fer un
parc natural era dolent, perquè mai no s’havien gestionat els
parcs naturals, per la qual cosa la gent que tenia finques dins
el Parc de Mondragó entenia que era dolent un parc natura l ,  i
això era un mal exemple pels altres parcs que es poguessin
promoure dins les nostres illes.

 Entenem que la feina que dur a terme la Conselleria de Medi
Ambient, de millorar la gestió i d’incloure la veu dels propietaris
dins les juntes i de donar participació a tota aquesta gent és
importantíssim, no només concretament pel Parc de Mondragó,
sinó com exemple a seguir per tots aquells parcs que es puguin
posar en marxa a les nostres illes a un moment determinat.
Entenem també que és importantíssim que els propietaris se
sentin implicats dins la gestió d’un parc i nosaltres creim que
aquesta feina seriosa i tranquilAla que està duent la Conselleria
de Medi Ambient és molt important. El nostre grup li vol
manifestar que aquestes ajudes que es puguin donar des del
Govern de les Illes Balears, entenem també que en polítiques
transversals, no només de la Conselleria de Medi Ambient,
incidesquin en la restauració del patrimoni rural, incidesquin en
el foment del turisme rural, cultural i esportiu, incidesquin en el
foment del comerç de productes autòctons i artesanals,
incidesquin en la canalització i tramitació de la informació i
suport per a accedir a les ajudes a la Unió Europea, que bé
poden anar en temes d’assessorament tècnics, en formació, en
modernització de les activitats econòmiques, en provisió
d’equips especials, en la restauració del medi, en estudis, en
control i manteniment d’infraestructures i tot altre tipus
d’ajudes.

Entenem també que des de la Conselleria de Medi Ambient
i des d’altres conselleries, com deia abans, del Govern de les
Illes Balears, s’han de donar ajudes també enfocades en això,
que els propietaris es puguin sentir-se partícips que fan un bé
no individual, sinó colAlectiu per als ciutadans de les Illes
Balears, que tothom pugui gaudir d’aquests parcs, i que tothom
s’hi senti còmode, i el que primer que evidentment s’hi ha de
sentir còmode és el propietari. I creim que també seria bo que en
la gestió dels parcs naturals o en la gestió d’aquestes figures
de protecció mediambiental s’incloguessin, en la forma en què
fos possible, els ajuntaments, perquè són, i sempre ho hem dit
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així, l’administració més propera al ciutadà, i és que de qualque
manera es poden sentir molts implicats amb aquesta gestió de
parcs naturals. 

Agrair-li, finalment, la gestió que dur a terme la Conselleria
amb aquest tema, i creim que s’ha de posar un poc de seny a
tota aquesta histèria que hi va haver en tema de parcs naturals,
hem de tenir clar, que per exemple el Parc de Mondragó, com
citàvem abans, té un 88% de superfície privada, i un 12% tan
sols de superfície pública, nosaltres entenem que no és un bon
paràmetre per parlar de parcs naturals, parlar de propietat
privada i propietat pública, per això ens preocupa especialment
que el ministre de Medi Ambient digui que els parcs naturals
no poden, o no els veu bé dins finques privades, quan el Partit
Popular sempre havia fet tot el contrari, per tant ens agradaria
que des del Govern de les Illes Balears la informació que es
pugui donar, i les ajudes i tota la gestió de parcs es faci en
seny, intentant posar cada cosa en el seu lloc, intentant
desdramatitzar tota aquesta situació, i deixar que s’estigui
polititzant d’una forma brutal una cosa que nosaltres entenem
que és un bé importantíssim per a la nostra societat.

Moltes gràcies, Sr. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar les qüestions que
s’han plantejat, les observacions, les preguntes que han
plantejat els diferents grups, té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA CONSELLERA DE MEDI AMBIENT:

Gràcies, Sr. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Bé, en primer lloc jo diria que en comú, i responent
d’una manera global a tots els portaveus dels distints grups
p arlamentaris, evidentment inclòs el Grup del Partit Popular, he
de dir que coincidim en un element fonamental, i és que
precisament veim clarament que els propietaris no són ni molt
manco un element a no tenir en compte, un element aliè a l’hora
de la declaració d’un parc natural, a l’hora de la implicació i la
colAlaboració amb el que està dins el parc natural, i per tant,
t enir-los en compte, i jo diria que en aquest sentit és un fet molt
important que de qualque manera hi hagi un consens a nivell
parlamentari que és evident que els propietaris han d’estar no
només presents, sinó que han de ser una part important en el
que és la gestió del propis parcs naturals. En aquest sentit crec
que el Partit Popular, és una passa endavant, que redunda amb
benefici de tots. 

Per tant jo també demanaria i concretament al Partit Popular
que si té aquesta òptica, que és absolut ament compartida per
part d’aquesta consellera i per part del Govern, d’implicació
dels propietaris i no només implicació, sinó també tenir en
compte que els propietaris evidentment, i com vostè també ha
dit Sr. González Ortea, han contribuït durant molt d’anys a
millorar el nostre entorn, a protegir el seu tros, sigui perquè fan
conreu, o sigui per la raó que sigui, llavors això vol dir que
supòs que tenim també el mateix objectiu, i és que en qualsevol
tipus de figura de protecció d’espais naturals tendrem el
consens de tots els partits polítics per poder-ho dur endavant,

sempre i quan comptem amb el que són els propietaris com un
element bàsic.

Però dit això, jo també he de dir que és evident que en el
tema dels espais naturals no només hi ha els propietaris, i per
tant em aquest tema, també he de dir fins i tot, parlant de
propietaris, que la política que dur endavant la Conselleria de
Medi Ambient, i per tant el Govern de les Illes Balears, és
evident que és diferent a la que duia l’anterior govern, a més és
lògic, per altra banda, no és cert? El que passa és que jo crec
s’han d’aclarir un de parell de termes, i en primer lloc dir que
anteriorment a la gestió que s’està fent ara, als parcs naturals
que ja existien, no hi havia ajudes als propietaris, hi va haver en
un moment donat, quan es va declarar el Parc Natural de
l’Albufera, hi va haver unes ajudes, però després no es varen
tornar a  posar cap tipus de partida, per tant ara aquest interès
de voler donar subvencions quan en realitat mai no hi ha hagut
una tradició respecte a això, i és la primera vegada que es parla
des d’un govern progressista precisament de voler dur
endavant el que són unes subvencions clares, per millorar la
gestió del terreny dins un parc natural.

En segon lloc, també em sorprèn dir que els interessen tant
els propietaris, quan resulta que, precisament el Parc Natural de
Mondragó, com vostè coneix molt bé, precisament a part de ser
declarat per l’anterior govern, hi ha un fet històric, i això dit
públicament pels propietaris, als quals, als propietaris no se’ls
ha tengut massa en compte, i li vull recordar també, que  el fet
de la decisió de modificació del decret de creació del parc, i per
tant de modificació, de qui participava a la junta rectora, la va
prendre el govern actual i no el govern anterior, malgrat ho
hagués dit públicament, o hagués fet algunes consideracions
al respecte, però qui va modificar el decret va ser el govern
actual.

Per tant, jo he de dir que precisament es comptava amb una
poca consideració respecte del que eren els propietaris almenys
en el cas de Mondragó i d’altres, i ara em sorprèn aquest interès
tan gros que demostra el Partit Popular respecte dels
propietaris. 

Per tant, jo he de dir que en aquest tema, crec que les
paraules, talment com ha dit el diputat, no només, cadascú s’ha
de fer un poc d’autocrítica i ha de pensar que moltes de
vegades s’han dit coses que no s’han complit.

Un altre tema que m’agradaria també contestar al diputat
portaveu del Partit Popular, és que és evident que nosaltres
entenem que la política del que són els parcs naturals, no
només és a base de subvencions als propietaris, sinó
precisament amb una gestió adequada d’aquests espais, i com
he dit, amb una gestió que a més impliqui els propietaris. He
donat una sèrie d’exemples, i he dit una sèrie de fórmules que
evidentment només les he esmentades i que en qualsevol hem
poden demanar una compareixença per explicar, per exemple el
conveni sobre Mondragó. Però és evident que la gestió dels
parcs, i per tant del que són les finques que estan dins els
parcs, és un element fonamental, i la gestió a vegades no només
són doblers, sinó també tenir els objectius clars i sobretot el fet
de com es gestiona, des de quins objectius es gestiona, amb
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quines prioritats es gestiona, amb quins elements i recursos es
compta, i per tant, en aquest sentit jo he de dir que crec que hi
ha uns canvis, si més no interessants, respecte del que ha estat
la gestió als parcs naturals en aquest any i dos mesos que duim
de govern.

Per tant, crec que no tot es tradueix en subvencions, sinó en
altres temes que són molt i molt importants, per altra banda
també és clar que a nosaltres els convenis, responent a un
element que vostè ha esmentat, els convenis amb els
propietaris, això és un tema que es manté, i per tant estam en
una línia absolutament d’acord, i jo diria, però, que aquests
convenis precisament el que s’han de fer millorar, millorar i
sobretot, i també el diputat Sr. González Ortea ho coneix
perfectament, l’administració i la Conselleria de Medi Ambient
compta amb mitjans propis per poder destinar al que és fer una
gestió de les finques i dels espais naturals de manera adequada,
en alguns casos amb convenis amb els propietaris. Per tant, jo
crec aquest element és un element que vol dir que nosaltres ja
disposam de prou elements per poder millorar aquesta gestió i
aquests convenis.

Un altre tema ja per contestar-li,  jo li diria que, el que crec
que  no és molt seriós, és que vostè comenci la seva
intervenció amb unes declaracions que consider que són molt
dures i excessivament demagògiques, el Govern de les Illes
Balears mai no ha amenaçat a cap propietari, ni mai no a fet cap
tipus d’afirmació, sinó tot el contrari, jo crec que el que s’ha fet
ha estat precisament no voler o intentar no voler dur un tema
tan important com és la declaració d’espais naturals a un terme
que sigui en un debat assossegat, en un debat tranquil, en un
debat realment de consens i en un debat on una societat que
estam a l’any 2001 quasi, jo crec que tots els partits hauríem
d’intentar que fos així. Per tant, crec que amb aquestes coses
s’hauria d’anar una mica alerta, perquè nosaltres no hem volgut
fer cap tipus d’amenaça de llevar drets als propietaris, sinó tot
el contrari, nosaltres precisament som l’únic govern que ha
assegut els propietaris, tots els propietaris, que hem parlat de
quines maneres es pot gestionar millor un espai natural, que
hem fet un conveni amb els propietaris del Parc Natural de
Mondragó, el qual inclou sistemes de cogestió, sistemes de
seguiment d’aquesta cogestió, sistemes de participació,
sistemes de revertir un benefici econòmic per als propietaris i
per al parc, és la primera vegada que hi ha hagut un nou talant,
una nova manera d’entendre que els espais naturals són
necessaris, però que són necessaris amb els propietaris. I
precisament jo crec que això ens distingeix d’una política
anterior en gestió d’espais naturals.

En segon lloc, ja responent al partit del PSM i del PSOE, he
d’agrair les seves paraules, dir que és evident, que ha de
millorar la gestió dels espais naturals, que ha de millorar la
implicació que han de tenir totes les administracions, com per
exemple els ajuntaments, i per tant estam en la línia de treballar
cap a aquest objectiu que també com podeu entendre no és un
objectiu a curt termini, sinó que és un objectiu a mitjan termini
i que amb aquest sentit estam posant les pedres allà on toca.

Moltes gràcies, senyors diputats, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la paraula el
portaveu del Grup Parlamentari Popular, Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, no me contesta
usted a nada de lo que pregunto, como por otra parte suele
hacer, no me coge tampoco de sorpresa, yo no me sorprendo
con tanta facilidad como se sorprende usted. Estamos
acostumbrados ya.

Yo le pregunto concretamente: ¿va usted a ayudar a los
propietarios a limpiar y a mantener limpias sus fincas?, ¿va
usted a ayudar a los propietarios a rehacer los bancales que se
les caen constantemente?, ¿va usted a ayudar a los propietarios
a hacer las podas correspondientes y a atender a sus cultivos?,
¿va usted a ayudar a los propietarios a conservar sus
almacenes agrícolas y su maquinaria de trabajo en
condiciones?, ¿van ustedes, usted o el resto del gobierno, me
da igual, les van a ayudar ustedes a eso? ¿Si o no?, porque
todo lo demás que me cuenta, ¿qué quiere usted que le diga?,
historias, historias de la radio, van a hacer gestión, no importa
la gestión, lo importante no es el dinero, ¡hombre! no, pero es
muy importante el dinero, Sra. Consellera, lo que quieren los
propietarios es eso, si resulta que nosotros estamos de
acuerdo, al parecer todos, en que efectivamente a los
propietarios de las fincas, de las fincas protegidas, hay que
ayudarlos en el mantenimiento y en la explotación de sus
propiedades, hay que poner dinero encima de la mesa, sin
dinero no hará usted nada, muy bien las políticas de cogestión,
muy bien todo lo que usted no quiera contar, pero yo lo dije
antes la gestión siempre la hace mejor el propietario que la
administración, aunque la administración pueda ayudarle, y
bien está que le ayude y ponga asesorías a su disposición, y
que ponga todos los medios a su alcance, humanos y
materiales, para ayudarles en la gestión, pero, ¿en la
explotación?, materialmente en la explotación y mantenimiento
de las fincas ¿se va a ayudar, o no?

Usted me dice que la Conselleria de Medio Ambiente no
tiene dinero suficiente, bien estamos hablando del Gobierno,
pídalo usted para eso. Y ya le dije, se lo dije en el debate de
presupuestos y se lo recordé hace un momento que el año
pasado el gran debate en cuánto al presupuesto de su
conselleria es que se iban 1.500 millones de pesetas, si no
recuerdo mal, así por alto, en estudios y más estudios sobre
temas, por cierto en algunos casos, como eran los energéticos
o los viarios, que ni siquiera eran de su competencia, eran
competencia de otras consellerias, por consiguiente, dedique
usted por lo menos los esfuerzos que tiene, y si no los tiene, no
cuente usted a los medios de comunicación que van a ayudar
a los propietarios, porque van a poner a los funcionarios de la
conselleria, de la suya, y yo creo que con mucha más propiedad
los de Agricultura a ayudarles y a informarles sobre la forma de
obtener subvenciones o sobre los cultivos o la situación mejor
de los cultivos según los terrenos de que dispongan, porque
eso se viene haciendo, no ya de la administración anterior, de
la anterior, y la anterior y la anterior. Que ustedes traten de
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mejorarlo mucho más, enhorabuena, estupendo, cuenten con
nosotros para apoyarlos en este sentido. Pero eso no es nada
nuevo, eso no es realmente una ayuda sustancial como la que
están pidiendo los propietarios.

Bien, el tema de Mondragó, no vamos a discutir más,
ustedes han modificado el decreto de Mondragó, sí, ya lo sé,
pero yo no me he referido al decreto de Mondragó, me he
referido a que ustedes venden, usted hoy mismo aquí y
anteriormente hasta la saciedad en los medios de comunicación
que han pasado de que, en la junta rectora de Mondragó
hubiera un solo propietario a que hubiera cuatro, y le digo eso
ya lo hizo la administración anterior, la administración popular,
y eso es así, bien, ustedes pues han modificado el decreto y
muy bien han puesto en marcha las otras medidas que sean del
caso, pero ésa concretamente era así.

En cuanto al tema de que le sorprende el interés del Partido
Popular por los propietarios, en fin, ya insisto usted se
sorprende con mucha facilidad, hemos visto estos últimos días
también con esta crisis tan curiosa que ha protagonizado su
partido, lo mucho que se sorprenden unos y otros, y lo que han
dicho y lo que han dejado de decir, pero ya digo que a
nosotros no nos sorprende en absoluto, y que además lo que
precisamente queríamos era concretamente que usted viniera
hoy aquí y nos dijera pues las medidas a los propietarios van
a ser ésta, ésta y ésta, y como están los medios de
comunicación los propietarios seguramente estarían muy
tranquilos si efectivamente usted las concretara. Mientras
usted les hable de la gran gestión que van a hacer en el futuro,
pues muy bien, pero yo no creo que con esta comparecencia
suya los propietarios vayan a quedar mucho más tranquilos de
lo que podían estar.

En cuanto al tema de la amenaza a los propietarios por parte
del Gobierno, que ha insistido usted, y yo creo en la portavoz
del Grupo Socialista, por cierto, Sra. Presidenta, creo que
impropiamente, pero ya estamos tan bien acostumbrados y
tampoco nos sorprende a que sistemáticamente se dediquen en
muchos casos los portavoces de otros grupos, cuando hay una
comparecencia que es una discusión con el conseller o
consellera del Gobierno que vienen a discutir con el Grupo
Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Popular no está
para discutir con esto, pero volviendo a la consellera que ha
citado el tema de la amenaza a los propietarios, es evidente que
hay una amenaza a los propietarios, los propietarios no se
pusieron nerviosos y empezaron a hacer reuniones y
empezaron a discutir este tema, y empezaron a movilizarse
porque no se sentían amenazados, se sintieron manifiestamente
amenazados, la gente no se empieza a poner en marcha y a
discutir un tema y a ponerse nerviosa si no es porque hay una
amenaza previa, la amenaza la hay, ¿que fue mal interpretada?,
no lo sé, pero la amenaza la hay, lo cierto es que usted, su
conselleria, su gobierno, empezaron a hacer unos planes de
ordenación de recursos naturales sin advertir previamente a
nadie, en la total y absoluta oscuridad, con una falta de
información que los propios representantes de su conselleria
han reconocido, incluso creo recordar de usted misma ha dicho
que una de las causas de todo este follón que se organizó entre
los propietarios, presumiblemente afectados porque ni siquiera

saben hasta dónde llega el ámbito de los planes de ordenación
de recursos que usted puso en marcha, inopinadamente, como
digo, es evidente que esos propietarios, y cuándo estos
propietarios se pusieron en marcha y empezaron a pedir
explicaciones, como digo es evidente y usted misma, creo
recordar que lo reconoció que una de las cosas que faltaban era
información, o sea se hizo con total oscuridad, que usted ahora
nos venga aquí a contar a nosotros y a decir que nunca había
habido tanto diálogo, y que en fin, nunca se habían hecho las
cosas tan bien y con tanta transparencia, hace reír, hace reír. 

No, ustedes después de todo este lío que se armó, tuvieron,
claro, que poner manos a la obra, y por cierto tarde, ma l  y
nunca y con bastante reticencias, yo recuerdo que se quejaban
los propietarios de reuniones que la habían invitado a usted
personalmente y que no había acudido a dar explicaciones, de
manera que con bastantes reticencias y bastante tarde, pero
cuando ya no ha quedado más remedio, entonces ustedes se
pusieron manos a la obra, como digo, y dieron algunas
explicaciones, algunas, no todas. Porque fíjese, yo le he
preguntaba ayer o anteayer en el pleno, que me diera usted, que
me lo dio muy amablemente, la lista de lugares de interés
comunitario, es una lista que se aprueba en el consejo de
gobierno, es una lista que no se ha hecho pública, no sé por
qué, pero no se ha hecho pública,  ¿por qué no se hizo pública
el mismo día del consejo?, cuando sale, nos tiene
acostumbrados el inefable portavoz del Gobierno, sale a
contarnos a veces a los medios de comunicación unas cosas,
yo creo de muy poca relevancia, sin embargo no salió a contar
esa lista, hemos tenido que pedirla nosotros, y todavía no se ha
hecho pública. Nosotros la haremos llegar, porque creemos que
es de enorme interés para los propietarios afectados, de enorme
interés, que lo sepan, si efectivamente están contenidos en eso
o no, y que se les den explicaciones de qué alcance puede tener
el hecho de estar contenidos en la red Hábitat 2000, o
presumiblemente contenidos en la red Hábitat 2000.

Por consiguiente, insisto una vez más, Sra. Consellera,
lamento discutírselo, pero en su conselleria, y usted
p ersonalmente no ha sido transparente nunca en estos
aspectos, nunca, hasta que se ha visto obligada a dar algunas
informaciones, y no las ha dado en absoluto todas. Habla usted
del convenio de Mondragó, porque dentro de esa política y esa
dinámica de que algo había que hacer, pues ha hecho usted
una modificación del convenio en Mondragó, nada más, tarde,
mal y nunca.

Por consiguiente, Sra. Consellera, no estamos de acuerdo,
y vuelvo a reiterarle, usted tiene la oportunidad de volver a
hablar aquí o no en esta comparecencia, lógicamente aproveche
usted, que tiene los medios de comunicación ahí, para
tranquilizar a los propietarios, aproveche, y tranquilícelos pero
de verdad, no diciéndoles que va a haber cogestiones y que
seguramente habrá unas ayudas u otras y que ya veremos y
que quizá, tal vez, puede ser, no, diga usted vamos a hacer esto
y efectivamente vamos a ayudarle y vamos a volcar en el
presupuesto del 2001, que estarán a punto de entrar en esta
cámara, en un mes estarán aquí, vamos a volcarnos en
precisamente en ayudas a eso que efectivamente estamos de
acuerdo todos los grupos parlamentarios y los que apoyan al
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gobierno y el de la oposición, estamos de acuerdo en que hay
que hacer, que es compensar de alguna forma a estos
propietarios que tanto han hecho por mantener la naturaleza
espléndida que tenemos en estas islas.

Nada más. Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula la
consellera Sra. Rosselló.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Evidentment, Sr. González Ortea, jo de vostè me
posaria un poc tranquil, primer de tot perquè crec que
precisament, si primer de tot li demanaria una certa tranquilAlitat
i sobretot al seu partit, perquè crec que precisament en aquest
tema que ja he dit al principi en què hi havia aspectes que
podíem coincidir, es tracta de no crear crispació respecte a una
qüestió que precisament ha estat prou, jo diria que ha estat
prou en els mitjans de comunicació durant mesos com ha estat
el tema de precisament totes les mentides que s’han dit als
propietaris respecte de la suposada implicació dins un parc
natural, per tant des d’aquest punt de vista i des del que crec
que ha de ser una activitat assossegada del Parlament, idò es
tractaria de primer de tot veure amb elements concrets i no
també amb grans paraules, com vostè ha esmentat aquí, que
pareix que ens fa grans eloqüències i diu tot una sèrie de coses,
i jo li puc dir exactament el mateix.

Per tant, des de la meva responsabilitat el que em pertoca,
és dir, i ho he dit, i ho continuaré dient, és evident que els
propietaris han de participar, i ara no entenc com vostè s’erigeix
a més com quasi el cap dels propietaris, perquè pareix ser que
li preocupen molt. I el que no puc entendre de cap manera, i li
he dir Sr. Diputat, és com així el seu partit, que ha governat
durant tots aquests anys, no va tenir els propietaris per res en
compte, i exemples n’hi ha molts i són molts, i els propietaris de
Mondragó, perdoni, que van ser unes persones, que a més en
tota la legitimitat del món, van anar per tots els llocs on se’ls va
cridar per explicar el que era estar a un parc natural, precisament
varen explicar un parc natural que havia fet el Partit Popular, en
unes condicions determinades i que mai no els havia donat una
ajuda, ni els havia tingut en compte. Únicament el propietari
d’una promotora, que era l’únic que estava ben vist en aquella
zona, la resta de propietaris tenien poca veu, i dels que es
queixaven era de la gestió anterior i no de la gestió que està
fent l’actual govern.

Per tant, jo crec que les paraules quan es diuen, també s’han
de saber com es diuen, a qui es diuen, i per què es diuen, això
en primer lloc. 

En segon lloc, jo crec que no ha entès res, Sr. González
Ortea, perquè es veritat que vostè sempre em diu que jo aquí no
li concret, jo intent concretar-li al màxim, és evident,  però es
veu que evidentment no li concret mai prou. Jo li he explicat
quines ajudes faríem, li he explicat, de moltes maneres, li he

parlat que la gestió és important, també supòs que entén que
evidentment es necessiten doblers, som perfectament
conscient, ja sé que les coses no es fan sense doblers, i, per
tant, ja he dic que a més de doblers era necessari una gestió,
sabent quina gestió es feia, amb quins objectius es feia i cap on
volíem anar, per tant jo crec que en això no hi ha volta de fulla,
és clar que és necessiten doblers, jo li he dit que hi hauria unes
partides que mai no hi han estat, precisament pel que és
aquestes ajudes que hi pugui haver al que són els propietaris
dels parcs, i per tant en aquest sentit ho podrà veure al projecte
de pressupost de l’any 2001, i en aquest sentit és una cosa
absolutament diríem nova.

Li he donat una sèrie de mesures d’altres tipus, des
d’ajudes europees, etcètera que hi hauria per aquestes zones  i
per tant jo crec que això si no ho ha volgut entendre és perquè
no ho ha volgut fer.

I en segon lloc, jo, Sr. González Ortea, li he de dir que el que
és increïble és que vostè em digui que jo he estat poc
transparent i quasi bé obscurantista, precisament el Partit
Popular i baldament sigui una gestió anterior, que ja he dit que
els parcs, com moltes coses no es canvien ni en un mes ni en
dos, i evidentment en un any tampoc, ja ens agradaria a
nosaltres, tots els parcs que ha decretat el Partit Popular varen
ser per decret, en total i absolut obscurantisme i falta de
transparència, la primera vegada que s’ha fet un pla
d’ordenació de recursos naturals, el qual no s’ha sotmès a ...,
i vostè sap perfectament com funcionen aquestes coses, ha
d’anar a exposició pública, és precisament la Conselleria de
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears actual. Si vàrem
iniciar un pla d’ordenació de recursos naturals sempre vàrem
dir, i ho continuu dient, i ho diré davant qui sigui, davant tots
els propietaris, davant totes les persones, sempre i quan sigui
dins un marc democràtic i precisament de tolerància i no dins
un marc que han pogut crear fins i tot  no només determinades
persones i associacions, sinó algun partit ha pogut “deixonar”,
llavors resulta que el pla d’ordenació de recursos naturals és
allà on s’estudien aquests recursos, allà on hi ha uns períodes
de poder parlar en cada un de tots els ens que hi estan
implicats, i un d’ells és evident són els propietaris, i després
una vegada que està, a més parlat, es du a exposició pública, hi
ha un temps per poder fer no només alAlegacions sinó per poder
modificar el que sigui. És la primera vegada en aquestes illes
que ha passat això, Sr. González Ortea, els parcs que vostès han
fet els varen fer per decret, no els varen dir a ningú, els varen
fer de un dia a un altre, evidentment jo li he dir, que molt bé que
facin aquests parcs, però no em parli de obscurantisme no em
parli de falta de transparència. 

També he de dir que el pla d’ordenació de recursos naturals,
jo mai, mai no m’he negat ni em negaré a consensuar-ho, a
parlar-ne absolutament amb tothom, amb totes les parts que
hem dit implicades, amb tots els partits, hi haurà una exposició
pública on podrà dir cadascú la seva.

I en segon lloc, Sr. González..., perdoni, Sr. Diputat González
Ortea, no em digui també que si les LIC, i les ZEPA, i la xarxa
Natura 2000 no les hem posat a exposició pública. Jo li vaig
explicar l’altre dia a una pregunta que vostè mateix em va fer
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que precisament estarien a exposició pública tant una com
l’altra i que precisament el Partit Popular anterior, que tenia
aquest tema dins un calaix i que nosaltres per mandat d’Europa
hem hagut de resoldre en dos mesos un tema que mai no
havien volgut treure, la primera llista de ZEPA i LIC que varen
enviar al Ministeri de Medi Ambient -li ho record perquè a més
vostè ho sap- no varen dur-la mai a exposició pública, la varen
enviar sense dir res a ningú. Per tant jo, Sr. González Ortea, li
puc tolerar tot; jo el que crec és que el que hem de fer primer de
tot és que cadascú mesuri les seves paraules, sàpiga el que diu
i per què ho diu, i evidentment jo crec una cosa: en el tema dels
parcs naturals el que crec és que hi ha d’haver un debat, però
un debat assossegat, un debat democràtic, un debat que
permeti realment fer entendre, i no precisament entrar dins
confrontació, que aquest govern, aquesta conselleria i aquesta
consellera tenen molt clar que els propietaris són una part
important. No creïn vostès altres històries perquè evidentment
a mi pot estar segur que no m’hi trobarà, en aquestes (...)

Moltes gràcies, Sr. Diputat i Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Esgotat el debat i l’ordre del dia
d’aquesta sessió, volem agrair la presència de la consellera així
com la de la secretària general tècnica de la Conselleria, així com
a les diputades i als diputats, i s’aixeca la sessió.
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