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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, començarem aquesta
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, presidenta, Margalida Capó en substitució de Marí
Calbet. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Per tant passam al primer punt i únic de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a preguntes. Assisteix l’Hble. Consellera de Medi
Ambient, Sra. Rosselló; va acompanya del director general de
Biodiversitat, Sr. José Manuel Gómez. Benvinguts.

1) Pregunta RGE núm. 852/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cens definitiu d'arbres caiguts pel temporal del dia 11 de
novembre.

Passarem, per tant, a la primera pregunta, la 852/02, relativa
a cens definitiu d’arbres caiguts pel temporal del passat 11 de
novembre. Per fer-la intervé el diputat autor de la mateixa, el Sr.
Oliver. Té vostè la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Partit Popular, des que es va
produir el temporal de dia 11 de novembre, hem vengut fet una
sèrie de preguntes, solAlicituds de documentació, perquè és un
tema que ens preocupa i, dins aquesta acció de control al
Govern el Partit Popular en aquesta comissió volem fer una
sèrie de preguntes per conèixer en primer terme quins són
aquests problemes, aquests temes que ens preocupen, i la
primera és poder saber, poder conèixer, cinc mesos després
s’haver-se produït el temporal de dia 11 de novembre, quin és
el cens definitiu d’arbres que varen caure aquest dia.

Pensam que una cosa és aquell cens que es va dir d’uns
185.000 pins, concretament, -m’estic referint a pins més que a
garrofers, ametllers i altres arbres, que això seria més propi de

la Conselleria d’Agricultura; per tant ens centrarem en el que
són pins i alzines, que és competència de la Conselleria de
Medi Ambient- i ens agradaria saber, si és possible, quin és
aquest cens definitiu o quines estimacions més certes, més
definitives té la conselleria. A més a més, si se’ns pogués
indicar també per zones, és a dir, per municipis, per parcs
naturals, finques privades, finques públiques, ANEI, ARIB...,
en definitiva, poder conèixer una mica quina és aquesta
distribució d’afectació dins el territori de la nostra comunitat
autònoma.

També li he de dir, Sra. Consellera, que m’agradaria que ens
donàs complida informació i que no rebutjàs vostè poder donar
compliment a allò que mana el Parlament. Li dic això perquè en
el Ple de dia 20 de novembre, amb motiu d’una pregunta que jo
mateix vaig fer relativa a les mesures que havia pres la
conselleria per palAliar l’efecte de la plaga de Tomicus  i del risc
d’incendis precisament arrel d’aquest temporal de dia 11 de
novembre, vostè, Sra. Consellera, em va respondre que tenien
tot un pla de feina i que, a més a més, me’l podien fer arribar al
Grup Parlamentari del Partit Popular, a la qual cosa jo li vaig
respondre que sí, que ens agradaria que ens fes arribar aquest
pla, a la qual cosa vostè em va dir que a més a més ens farien
arribar tota la feina que fessin. Això, no ho hem rebut, nosaltres
no hem rebut aquest pla, i dia 12 de febrer d’aquest any mateix,
també en una pregunta relativa als mitjans dedicats per la
conselleria a la retirada d’aquests pins, jo mateix, Sra.
Consellera, li vaig reiterar aquesta petició nostra, a la qual cosa
vostè em va dir que m’enviaria relació de totes les feines que
feien.

Miri, vostè, Sra. Consellera, fins a aquest punt, fins a dia
d’avui, ens ha demanat colAlaboració, a l’oposició, però
realment vostè ens ha donat molt poca informació.

També dia 13 de març vaig signar unes solAlicituds de
documentació al Govern d’aquesta comunitat, concretament les
RGE núm. 455, 456 i 457, on curiosament la resposta de la
conselleria va ser, i ho llegiré textualment, que “les solAlicituds
es varen presentar al conseller d’Hisenda i Pressuposts. Per
tant correspondria a l’esmentada conselleria proporcionar la
documentació solAlicitada”, quan nosaltres, el Partit Popular,
vàrem adreçar aquesta solAlicitud de documentació precisament
al Govern de la comunitat autònoma.
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Vostè, Sra. Consellera, té un compromís, va assumir un
compromís amb aquest diputat que li farien arribar tota la feina,
però jo li he de demanar, Sra. Consellera, que canviï d’actitud i
que per favor contesti el que li demanam perquè, miri, jo avui
mateix hem signat i ha entrat en el Registre d’aquest parlament,
perquè no hem tengut més remei que haver-ho de fer d’aquesta
manera, hem firmat un escrit demanant empara al president
d’aquest parlament i ha tengut entrada, com li deia, en el
Registre d’aquest parlament perquè és l’única possibilitat ja
que tenim que vostè em contesti.

Perdoni. Si li dic tot això és perquè crec que avui tenim
l’oportunitat d’entendre’ns, i que aquelles preguntes, aquella
documentació, allò que el Partit Popular té interès en conèixer,
que vostè ens ho comuniqui dins les seves possibilitats, que jo
estic ben convençut que vostè té quasi tota aquesta informació
i nosaltres el que li demanam és, si vostè espera colAlaboració
del Partit Popular, que vostè també compleixi amb els seus
compromisos i que ens faciliti aqueixa documentació. 

Jo, per reiterar una vegada més i ja per acabar amb aquesta
pregunta, el que sí li demanaria és que ens doni aquests
informes que té i que ens pugui contestar quin és el cens
definitiu dels arbres que varen caure amb motiu del temporal de
dia 11 de novembre.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera de Medi Ambient. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, contestant precisament la pregunta que em fa el
portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular, li he de dir
prèviament que supòs que vol demanar concretament quants
de pins o arbres han caigut en terreny forestal, que és al
competència de la Conselleria de Medi Ambient, i ho vull dir
perquè evidentment hi ha hagut caiguda de pins i d’alzines,
com vostè ha esmentat, que no ha estat en terreny forestal i, per
tant, no és competència d’aquesta conselleria de Medi
Ambient.

Dit això, com sap el Sr. Diputat, per tallar un arbre s’ha de
comptar amb una autorització expressa que ha de dur a terme,
que ha de fer la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears, i en aquest sentit hem procedit des del primer
moment a simplificar absolutament aquest tràmit, i els mateixos
agents forestals, en ocasió de la visita, i sempre que no tenguin
dubtes de propietat o d’altres, estenen les autoritzacions que
els han estat solAlicitades. S’han demanat i s’han estès
autoritzacions per talar un total de 146.498 autoritzacions, és a
dir, que en aquest moment les autoritzacions o els arbres serien
d’aquest volum, i consideram, per tant, que el ritme ha estat
satisfactori i que la mesura adoptada d’autoritzar la petició de
manera directa, suprimint qualsevol tràmit burocràtic, ha estat

absolutament efectiva i ha facilitat la rapidesa en aquesta
retirada d’arbres.

En aquest moment el Servei de Gestió Forestal disposa
d’una xifra estimativa que consideram..., diríem que pot dur, es
pot considerar precisa però també és cert que hi ha variacions,
d’aproximadament 190.000 arbres caiguts en terrenys forestals.
Aquesta xifra s’ha obtingut amb visites sobre el terreny per part
dels agents forestals de la conselleria que, com he dit, ja han
visitat les finques més importants i han recorregut durant tots
aquests mesos, sobretot en els mesos inicials després del
novembre, han recorregut de manera exhaustiva les pistes
forestals, els camins públics i els privats als quals han tengut
accés, i també han mantingut contactes constants amb molts de
cents de propietaris i de pagesos. Per tant això seria el que
podríem dir en aquest moment, les xifres de què nosaltres
disposam.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, Sr. Oliver, vol tornar a intervenir? Té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. No sé si em conform amb la
resposta de la conselleria, perquè em parla de terrenys forestals.
Jo, quan he parlat..., amb aquesta pregunta feia referència a
pins. Vostè em diu que em respon amb la xifra estimada de
190.000 pins que han caigut en terrenys forestals. A mi
m’agradaria, per entendre’ns, que em pogués respondre la
totalitat de pins que han caigut, perquè no entenc si una
garriga vostè, o la conselleria, l’entén com a terreny forestal. És
a dir, quants de pins han caigut que, o bé haurà de retirar la
conselleria, o bé els propietaris de les finques hauran demanat
subvenció per retirar-los? Aquest és l’aclariment que jo li faria
en aquests moments.

I, a més a més, també puc dir que aquesta xifra orientativa de
190.000 em pareix molt baixa en allò que fa referència
precisament a la realitat. Amb les persones amb les quals jo he
pogut parlar i les declaracions que varen fer, que les
declaracions són 186.000 o 187.000, les declaracions que varen
fer els particulars, la realitat quan han entrat dins els pinars,
dins els boscos, dins la garriga per retirar els pins, s’han trobat
que sempre han estat molts més, quasi sempre el doble de pins
del que realment havien fet les declaracions. És una xifra que em
pareix molt baixa però, en fi, la prenc aquí, l’anot, sé que vostè
em diu que és una xifra estimada però, en definitiva, sí que
m’agradaria saber si és la totalitat de pins o si hi ha uns pins
que no comptam dins aquests 190.000.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. En torn de contrarèplica té la paraula la
Sra. Consellera de Medi Ambient, Sra. Rosselló. 
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LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, li he de dir que
efectivament nosaltres des del primer moment vàrem procurar
donar xifres, de fet les vàrem donar d’una manera bastant
ràpida, i és clar que s’incrementaven a mesura, com he dit, que
els nostres mitjans, que són limitats, és cert, però que d’alguna
manera s’ha fet una feina molt intensa, aportaven aquestes
dades. Per tant, des del primer moment i, de fet, repassant totes
les notes de premsa de la conselleria, sempre hem dit que eren
estimacions provisional i, per tant, no eren definitives. Hem
donat aquesta informació a mesura que l’hem anat tenint d’una
manera clara per part de la conselleria, així ho hem fet al llarg
d’aquests mesos, i efectivament crec que hem estat molt
transparents en aquesta qüestió, cosa que -també ho hem de
dir- altres fonts sí que han fet una certa exageració, per no dir
una exageració desmesurada, del que han estat les xifres
respecte als arbres tombats.

De totes maneres jo li he de dir que el que resulta més
important és que les mesures que adopta el Govern no queden
limitades per l’estimació. Si realment hi ha més pins dels que en
principi s’havien previst, evidentment serà el Parlament també
que prendrà les decisions oportunes de cara a poder també
actuar en els pins que superin aquesta quantitat.

Per una altra banda li he de dir també que respecte als
aspectes forestals jo crec que convé, supòs que vostè ha llegit
el decret, i diu clarament l’article 7 “Subvencions en matèria de
medi ambient”, el decret que va aprovar el Consell de Govern,
que parla clarament, jo no li ho llegiré perquè si no..., però ho
podem llegir, que diu: “Dins espais naturals protegits per la Llei
4/89, de conservació d’espais naturals, de flora o fauna
silvestre, o en altres terrenys forestals”, i a partir d’aquí es diu
quines són aquestes condicions. Llavors els terrenys forestals
són tots aquells que no són considerats urbans o
urbanitzables..., bé, jo crec que vostè..., no entrarem ara en
aquesta qüestió, i per tant són aquests dels quals jo li puc
donar les dades. Les dades dels pins que han caigut a zones
urbanes, que són molts, per altra banda, sobretot a primera línia
de costa, jo en aquest moment desconec aquestes dades
perquè no ens han passat directament a través de la Conselleria
de Medi Ambient, sinó que han anat a través de la solAlicit ud de
subvenció per part de la Conselleria d’Hisenda.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

2) Pregunta RGE núm. 853/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a subvencions demanades quant als pins caiguts per la
tempesta dels dies 10 i 11 de novembre.

Per formular la pregunta RGE núm. 853/02, relativa a
subvencions demanades relatives als pins caiguts per la

tempesta dels dies 10 i 11 de novembre, intervé el diputat que
l’ha formulada, el Sr. Oliver. Té vostè la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, el Decret 173/01, de
7 de desembre, publicat dia 20 de desembre, és a dir, 40 dies
després d’haver succeït el temporal, preveu que la retirada de
pins es pugui fer de dues maneres: bé el mateix particular
demanant una subvenció econòmica al Govern o, per altra
banda, solAlicitant a l’Administració que retiri els pins.

El que ens interessa conèixer amb aquesta pregunta, Sra.
Consellera, és saber per a quants de pins han solAlicitat els
particulars subvenció econòmica, és a dir, d’aquests 190.000
aproximadament, quants de pins retiraran els propietaris. I el
que ens interessa també conèixer un poc a dies d’avui, ja, és el
seguiment, perquè nosaltres formulàrem aquesta pregunta dia
6 de febrer, han passat, idò, ja dos mesos, i a més a més de
poder saber si vostè ens ho pot dir, de poder saber, com deia,
la xifra estimada o les subvencions, que aquesta sí que deu ser
concreta, que han solAlicitat els particulars.

Volem saber a més a més quants d’aquests pins ja s’han tret
dels boscos, quants de pagaments han tramitat els forestals, és
a dir, quantes certificacions han pogut fer ja els forestals del fet
que els propietaris han acabat les feines, és a dir, que ja han tret
els pins i els brancams i, miri, si nosaltres li demanam això és
perquè ens preocupa enormement, perquè aquest decret que
hem esmentat abans diu clarament que dia 15 de maig acaba el
termini perquè aquestes persones que han solAlicitat aquesta
subvenció treguin els pins, que en aquests moments, si no ho
tenc mal entès, ja no es pot cremar, crec que les autoritzacions
que vostès donaven per cremar eren fins a dia 30 de març, per
tant dins el mes d’abril ja no es pot cremar, i a més a més ens
interessaria conèixer també, si ens ho pot dir, Sra. Consellera,
quan cobraran els particulars les subvencions. El decret diu que
l’Administració té tres mesos per resoldre la concessió de la
subvenció, però no diu quin termini té per pagar. Per tant, Sra.
Consellera, en aquests moments la gent no sap tampoc quan
cobrarà i ha hagut d’avançar uns doblers per poder fer aquesta
tala de pins els que precisament han solAlicitat per talar. I si em
pogués contestar també a quant pujarà la subvenció econòmica
de la retirada de pins que facin els particulars. 

Si em pogués contestar li ho agrairia, Sra. Consellera. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar la pregunta formulada té
la paraula la Sra. Consellera de Medi Ambient. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, evidentment jo el que
li contestaré serà la pregunta que vostè m’ha formulat per
escrit, perquè m’ha fet moltíssimes preguntes i en tenim moltes
més, i esper que al llarg d’aquesta comissió pugui respondre
totes les que m’ha fet de cop.



ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 42 / 10 d'abril del 2002 633

 

Per tant, resp onent al que seria la pregunta “per a quants de
pins s’ha solAlicitat subvenció econòmica”, jo li he de dir que en
aquests moments no li puc donar una xifra definitiva perquè
encara Hisenda no ha resolt tots els expedients. Com vostè sap
perfectament es va allargar fins a dia 28 de febrer, que hi havia
possibilitat de presentar les solAlicituds; llavors és un procés
llarg en el qual els expedients són conjunts per a tot tipus
d’ajut en benefici dels administrats, que no han d’anar de
conselleria en conselleria, però evidentment això suposa que en
estar concentrat en un lloc s’han de resoldre expedients que
tenen els temes referits a habitatges, referits a temes agrícoles
i, evidentment, referits també a temes forestals. En aquest sentit
jo li he de dir que estam en aquest moment amb plena
coordinació interna en referència a poder donar resposta el més
aviat possible, però evidentment això du una tramitació que
supòs que vostè és perfectament conscient que l’Administració
du implícita.

El que sí li puc contestar és que les primeres que hem
processat -d’aquestes sí que li puc donar les dades- han estat
les que demanen mitjans propis de l’Administració, és a dir,
aquelles que demanaven actuacions per part de l’Administració
i, per tant, eren propietaris que demanaven que actuàssim
nosaltres, que representen el total de 101.147 arbres. Això és el
que li puc dir del que nosaltres sí que tenim i disposam ja
d’aquesta dada, i per tant amb aquesta estam treballant.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Veig que vostè en repetides
ocasions, Sra. Consellera, quan jo li he formulat preguntes
vostè m’ha dit: “Sr. Oliver, vostè està molt mal informat”. Jo
crec que ho hauré de fer al revés: Sra. Consellera, vostè està
molt mal informada; està molt mal informada perquè si em posa
l’excusa que vostè no em pot contestar aquesta pregunta que
jo li faig, que és una pregunta que he solAlicitat per escrit al
Govern, que he hagut de demanar empara al president
d’aquesta cambra perquè el Govern em contesti, perquè vostè,
la seva conselleria, m’ha dit que com que això era de la
Conselleria d’Hisenda, que vostè d’això no en volia saber res,
i ara vostè no em pot contestar aquesta pregunta que jo li faig
quan les solAlicituds han anat, la gran majoria de solAlicituds
s’han adreçat a la Conselleria de Medi Ambient, Sra. Consellera
no ho entenc.

Jo no comprenc com el Govern, la consellera de Medi
Ambient, avui no em pot respondre encara per a quants de pins
han solAlicitat subvencions els particulars afectats per la
t empesta del novembre, de dia 11 de novembre del 2001. No ho
puc entendre. Les solAlicituds, el termini de solAlicituds de
subvenció quan acaba, Sra. Consellera? Si no ho record
malament acaba el mes de..., dia 15 de febrer?, és possible?, dia
15 de febrer perquè després vostès varen modificar el termini i

el varen allargar a dia 28 de febrer. De dia 28 de febrer ha passat
el març, estam a l’abril i vostè encara no té aquesta
documentació, és a dir, vostè no em pot contestar. Vostè s’ha
molestat molt poc, Sra. Consellera, en poder-me respondre. 

Que no em vulgui respondre, o no pugui, ho puc entendre,
perquè no tengui les altres dades del seguiment, de veure
quants d’aquests pins ja s’han retirat; quantes certificacions
han fet els forestals per pagar ja la subvenció?, quan cobraran?
No m’ha pogut contestar; ho puc entendre perquè és una
pregunta que jo li faig aprofitant la pregunta que tenc escrita
però, Sra. Consellera, jo no puc entendre de cap manera que
vostè no sàpiga, que vostè desconegui per a quants de pins
han solAlicitat subvenció. No és d’estranyar que no em pugui
respondre les altres preguntes que li he fet, de veure què
suposarà al Govern, a quant pujaran les subvencions que haurà
de donar per a la tala de pins als particular, ho entenc, vostè no
em respondre.

Em pens que vostè, Sra. Conseller, em pens que és un poc
polissona, deixi-m’ho dir d’aquesta manera, que vostè diu que
farà però no fa i que vostè amaga les coses. Ho he de pensar
d’aquesta manera i li ho he dit al principi quan hem començat
aquesta comissió, que per favor fes un esforç i contestàs les
preguntes que el Partit Popular li estam formulant en la nostra
acció de control al Govern. No ens demani colAlaboració; no
demani colAlaboració del Partit Popular per a temes com aquests
quan vostè no estén la mà al Partit Popular perquè el Partit
Popular pugui colAlaborar amb el Govern. Gràcies, Sra.
Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ja en torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Rosselló. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, jo crec que el que passa
és que vostè no vol escoltar ni tampoc li interessen per a res les
xifres que jo li pugui donar. Senzillament l’únic que va a cercar
és una xifra per poder dir i per poder, com ha fet des del
començament, intentar dir que no s’està fent res que, per altra
banda, ja es diu molt, com sabem i coneixement, i per tant
insistir exactament en el mateix. 

Jo li estic donant dades concretes. Si vostè no les vol
escoltar, a mi em sap greu, Sr. Diputat, però són dades
concretes que no estan en absolut gens amagades, sinó que
hem fet des d’aquesta conselleria de Medi Ambient
contínuament, i això ho pot, com li he dit anteriorment a
l’anterior pregunta, hi ha quantitat d’hemeroteca per saber-ho,
que s’han anat donant unes dades, les dades que nosaltres
hem disposat. Però vostè, Sr. Diputat, sap perfectament, perquè
ho sap perfectament i si no ho vol saber és un problema que
evidentment no és meu ni és d’aquest govern, que hi ha encara
moltes solAlicituds que s’han de mirar, hi ha ha més de 5.000
solAlicituds que s’estan analitzant d’una manera rigorosa, d’una
manera jo diria que, a més, molt exhaustiva, d’una manera que
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afecta distints àmbits d’aquest govern i, per tant, a distintes
conselleries, i en aquest tema jo li vull dir que el que no pot
demanar és més agilitat de l’agilitat que està tenint aquest
govern.

Li he de dir un parell de coses que crec que convé saber. És
la primera vegada que cap administració d’aquest país dóna
una ajuda per a aquest tipus de situació; és la primera vegada.
Llavors resulta que al portaveu del Partit Popular i, per tant, al
Grup del Partit Popular, això no els sembla bé i a sobre encara
demana que es faci en qüestió d’un parell de mesos. Jo crec que
aquí tots nosaltres sí que som seriosos i responsables, que
davant un problema com el que hi va haver els dies 10 i 11 de
novembre s’ha actuat de manera clara, clara, amb un
procediment molt clar, i a més amb unes dades també molt
clares.

En segon lloc, precisament aquesta ajuda està concebuda
per donar suport als propietaris, precisament per primera
vegada donar suport als propietaris, amb el suport,
evidentment, de tot aquell teixit que hi pugui haver envoltant el
tema, en aquest cas, forestal, i respectant la llibertat d’elecció
dels propietaris. S’està donant la possibilitat que aquell
propietari que no vol o que no pot llevar els arbres
l’Administració, en el cas que tengui disponibilitat, que això
també ho diu clarament el decret, pugui actuar. És la primera
vegada que es fa una cosa d’aquestes característiques i el Partit
Popular ho desmereix dient que no s’està complint el
procediment o no s’estan complint els terminis corresponents.

Per tant jo li vull deixar molt clar que, evidentment, em sap
greu no poder demanar la seva colAlaboració, crec que en
aquest cas estaria bé que colAlaboràs, però vull deixar-li molt
clar que les xifres que es donen aquí i que dóna aquesta
consellera i que tenim nosaltres són aquestes. Encara hi ha,
com he dit, moltes solAlicituds que s’han de processar i,
evidentment s’arribarà a tenir una xifra absolutament definitiva.
Ara li he dit ben clar el nombre que hi havia de permisos de
tales que s’havien donat, les primeres estimacions que havíem
processat de propietaris que demanaven mitjans propis de
l’administració, que representen els 101.147 arbres, etc. Li estic
donant xifres i quantitats concretes, no li estic dient res que no
sigui concret, i per tant jo esper que també vostè, això, no
només ho respecti sinó que ho tengui en compte, perquè si
m’ha de continuar dient que no li don cap resposta concreta,
idò crec que evidentment no ens entendrem. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

3) Pregunta RGE núm. 854/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a sol Alicituds de retirada per part de l'administració de pins
caiguts arran de la tempesta dels dies 10 i 11 de novembre.

Per formular ara la pregunta 854/02, relativa a solAlicitud de
retirada per part de l’administració de pins caiguts arrel de la
tempesta dels dies 10 i 11 de novembre, intervé el diputat Sr.
Oliver. Té vostè la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta és similar a la que hem
fet anteriorment. El que ens interessa, però, saber és quants de
pins han solAlicitat els particulars que siguin retirats per
l’Administració.

La Sra. Consellera m’ha avançat a la pregunta anterior que
eren 101.147. Supòs que aquests 101.000 pins els deu haver tret
de processar les solAlicituds que han presentat els particulars a
la Conselleria de Medi Ambient. 

Subvenció en matèria de medi ambient, i aquest imprès que
vostè m’afirma, el seu director general, que sí, que ho han fet
d’aquí, diu: “Tipus d’ajuda. Dinerària”, la que demanava a la
pregunta anterior. “Per a devolució d’endeutament”, que és una
altra, i el tercer “Recursos humans o materials”. Vostè m’ha
contestat aquest punt, el tercer, la tercera casella d’aquesta...,
la casilla, -no sé com es diu en català, ara, m’he embullat-
d’aquest imprès. I al primer no em contesta. No és que no
l’entengui, Sra. Consellera, no és que s’hagin enviat a la
conselleria d’Hisenda. Les subvencions en matèria de medi
ambient, tant si és per a subvenció econòmica com si és perquè
els retiri l’Administració, deu ser dins aquest imprès, i encara
que fos dins l’altre imprès, que també n’hi ha un, general, un
general, o s’haguessin equivocat, cosa que no pot ser, dins el
de comerç per exemple, però dins el general de Presidència, que
és el que va a la Conselleria d’Hisenda, vostè, el Govern, també
toca tenir aquestes dades.

Miri, el que ens interessa és saber, conèixer aquest
quantitat. Em diu que són 101.000; supòs que ho he entès bé,
però, Sra. Consellera, hi ha un altre tema que ens preocupa,
també, al Partit Popular, i és que hi ha uns pins que han
solAlicitat ajuda econòmica, uns altres que han solAlicitat que els
siguin retirats per l’Administració, però, i aquests altres pins
que no han solAlicitat cap d’aquests dos tipus d’ajudes?, que
segur que n’hi ha, propietaris, gent que no ha demanat cap
tipus d’ajuda, que els pins hi són. Què passarà amb aquests
pins?, què té previst fer la Conselleria amb aquests pins, amb
els propietaris, en definitiva, el problema que succeeix, el
problema que suposa deixar aquests pins?

A més a més, Sra. Consellera, ens preocupa també que el
seu decret i aquest tríptic que vostès han repartit digui que
aquestes solAlicituds, les que fan perquè vostès els retirin els
p ins, seran ateses en la mesura dels mitjans humans i materials
disponibles, és a dir, que avui l’administrat o en el seu dia quan
va haver de fer aquestes solAlicituds no tenia seguretat, primera.
No té seguretat ni de quan cobrarà els pins ni de quina manera
els cobrarà, però no té seguretat que l’Administració els hi
retiri, i això crec que és greu. No té seguretat ni de que els hi
retiri ni quan els retirarà. Complirà l’Administració amb aquests
101.000 pins abans de dia 15 de maig?, els haurà retirat, Sra.
Consellera? Als particulars que demanen subvenció econòmica
els diuen que abans de dia 15 de maig ha d’haver tret els arbres
i el brancam, si no no té subvenció. I vostè, Sra. Consellera?,
perquè si aquesta gent ha demanat que vostè els hi tregui i
vostè dia 15 de maig no els hi treu, si hi ha un risc, hi ha un
perill, hi ha un foc, la responsable jo entenc que serà vostè,
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serà l’Administració perquè li ho han demanat. Vostè s’ha
compromès a retirar-los, no és així? Per tant, menys seguretat té
el propietari de poder retirar aquests pins.

I bé, jo entenc que tota aquesta inseguretat que tenen els
propietaris avui que, o no saben si els cobraran i per això no els
treuen, o no saben si vostè, la conselleria, el Govern, els hi
t reurà, hi ha un greu perjudici; hi ha un greu perjudici per a
l’agricultura, perquè hi ha hagut molt de trossos que no s’han
pogut conrar, o si s’han conrat en treure el pins faran malbé al
sembrat, i també hi ha un perjudici per a la caça. Ja sé que a
vostès, Els Verds, no els importa en absolut el tema de la caça,
però no deixa de ser un ingrés important per als propietaris,
perquè pràcticament és d’allà on poden treure algun ingrés,
però també hi haurà un perjudici important, perquè en aquests
moments, com molts de vostès saben o tothom sap, les perdius,
precisament com a exemple, estan ja en zel i ara no es un
moment, precisament, d’anar-les a molestar.

Sra. Consellera, francament, les informacions que vostè a mi
em dóna són molt pobres, em demana colAlaboració i vostè a mi
no em vol respondre. Miri, jo li deman, i aprofitant aquesta
pregunta ho faig amb tot el dret que tenc, i davant el dret que
jo tenc vostè té també, segur que tendrà la virtut, a més del dret,
de no contestar-me, a veure d’aquests també quants n’han tret
ja, dels pins a què vostè es va comprometre dins les
possibilitats i davant aquesta inseguretat a treure dels
particulars que li ho han solAlicitat. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Per contestar aquesta pregunta, 854, té
la paraula la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, vostè continua
exactament de la mateixa manera, és a dir, no li importa ni els
pins, ni el medi ambient, ni la caça, ni l’agricultura, ni tot el que
vostè ha dit, l’únic que li importa és crear un alarmisme del qual
crec que..., i el vull fer responsable d’aquest alarmisme que està
creant, perquè evidentment aquesta alarma no existeix. A més
un desconeixement total i absolut d’allò que són les lleis, Sr.
Diputat, li vull dir per una senzilla raó, vostè sap perfectament
que tal i com diu la Llei d’incendis i la llei de tot el tema forestal,
idò sí resulta que aquí l’Administració té, evidentment
l’obligació de donar els permisos de tala i tot un seguit
d’obligacions que ha de fer com a Administració, però
evidentment no té cap obligació de retirar cap pi que ha caigut,
ni de fer tot una sèrie d’actuacions, la responsabilitat la té el
propietari i per tant, l’Administració el que ha de fer és que el
propietari ho faci i evidentment aquesta Administració, com li
he dit, és la primera vegada el que passa és que a vostès no els
importa en absolut el propietari, és la primera vegada que dóna
una ajuda i una possibilitat per precisament en el cas que un
propietari no pugui, per diverses qüestions, retirar els arbres
l’Administració s’ofereix en el cas i el decret ho deixa molt clar,
a mesura de les possibilitats de poder-les retirar

l’Administració, però això és una ajuda no és una obligació, en
absolut. 

Per tant, aquí no hi ha cap obligació d’haver de treure els
arbres per part de l’Administració, evidentment tenim
l’obligació en aquella part pública de la qual som propietaris i
evidentment s’han de fer aquestes actuacions, però no en
l’altre sentit. Per tant, no ha de desvirtuar, baldament sigui la
seva intenció, el fet que no hi ha cap obligació d’haver d’actuar
en el cas de retirada d’arbres dins propietats privades, si més
no la Conselleria de Medi Ambient, en alguna ocasió s’ha dit el
contrari, no pot entrar dins una propietat privada si el propietari
no vol, hi ha tota una sèrie de condicionants. Per tant, Sr.
Diputat no digui coses que no són, vull dir que aquí hi ha per
una part, com he dit, els propietaris que alguns ja han actuat i
han demanat ajudes de molts de tipus a l’Administració i se’ls
ha donat i altres que en aquest moment han demanat que
l’Administració actuï quan pugui.

Dit això, per tant, també li vull recordar al Sr. Diputat, perquè
no vol escoltar gens ni mica, ni li interessa en absolut aquest
tema, ho veig clarament, és que evidentment aquesta instància
que vostè ha mostrat jo li he explicat i ho tornaré a fer que s’ha
prioritzat aquells propietaris que demanaven una ajuda de
l’Administració i dins aquesta prioritat s’ha feta aquesta dada
exacta i que són 101.147 arbres, això correspon a 644
expedients. Per tant, això és el que s’ha prioritzat, evidentment
no hi ha hagut temps de mirar-se totes i cada una de les
solAlicituds, es donarà compte evidentment continuant mirant
aquestes solAlicituds. Per tant, s’ha fet una feina molt bona
referida a iniciar qui demanava aquesta ajuda per part de
l’Administració, que al cap i la fi és l’obligació que té perquè ha
d’organitzar com ha de fer aquesta actuació i per tant, en aquest
sentit era aquesta prioritat que havia de dur a terme. En aquest
sentit li vull recordar Sr. Diputat que en primer lloc aclareixi les
coses i que el seu partit no es dediqui precisament a voler crear
una alarma que no existeix en absolut, no existeix, la volen crear
vostès. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé el diputat
Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera no vulgui embullar
la troca, no vulgui tirar fum i contesti, es centri en la pregunta
i en el debat. Miri no tenc coneixement de les lleis, gràcies, Sra.
Consellera, vostè em pot donar totes les lliçons del món, té
dret, però jo tenc dret a escoltar-la o no, o acceptar sobretot les
seves lliçons, em sembla que un diputat d’aquesta cambra, que
a més ja de 8 de diputats, ha estat 8 anys conseller i 8 anys
batle, francament tenir un desconeixement total de les lleis,
alguna cosa sé, algun decret he fet, per ventura tant com vostè,
és igual no crec que hàgim de comparar. 

Però miri, alarmes cap ni una Sra. Consellera, ni una, 8 dies
després jo li vaig fer una pregunta a veure que pensava fer
vostè per evitar aquest perill de risc d’incendi i de Tomicus i
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vostè es va comprometre, vostè em va dir que tenien un pla de
feina i que m’ho farien arribar i no el m’ha fet arribar, he hagut
de demanar emparament al President d’aquest Parlament perquè
vostè em contesti i em doni la informació que jo li deman, vostè
no em pot acusar d’alarmisme, 5 mesos després d’haver succeït
el temporal i miri, jo el que li recrimín a vostè i no em faci
demagògia barata que jo pareix que no sé que vostè,
l’Administració, no pot entrar dins una finca privada si el
propietari no ho ha demanat i que el responsable de treure els
pins és el propietari, no faci aquesta demagògia barata, és vostè
qui s’ha compromès, és el Govern que diu als particulars vostè
té dues opcions, si treu els pins vostè i demana una subvenció
la conselleria li donarà aquesta subvenció, però vostè s’ha
compromès i els diu als particulars, l’Administració si vostè ho
solAlicita també li treurà els pins dins les seves possibilitats. 

Pregunta que li faig, aquests que ho han solAlicitat, vostè els
ha contestat? Vostè ha contestat dient si els treurà o no quan
el termini per demanar la subvenció econòmica va acabar dia 28
de febrer? Aquests senyors que han demanat que vostè li
tregui els pins del bosc, que han demanat ajuda a
l’Administració, d’acord amb el seu decret, si vostè no els ha
contestat quina seguretat té aquest senyor? Vostè el farà
responsable avui que ell els ha de treure quan vostè li va dir si
vostè m’ho demana jo els treure dins les meves possibilitats i
vostè encara no els ha contestat, això Sra. Consellera no em
digui que sigui alarmisme, això és traslladar al Parlament,
traslladar aquí on toca la inquietud del ciutadà, la inquietud
d’aquesta gent que ha sofert aquests danys pel temporal i això
és allò que estic plantejat avui i aquí, Sra. Consellera, no em
digui que no vull escotar, no m’ha de dir això, jo escolt i ser
escoltar, altra cosa és que el que vostè em contesti no és el que
jo li deman, no allò que m’agradaria que vostè em contestés.

No han tengut temps encara de mirar totes les sol Alicituds
que han entrat a la conselleria, de dia 28 de febrer cap aquí i han
fet una feina molt bona. Hi havia un còmic que sortia per
televisió que li deien un tal Màgic Andreu que es posava
medalles, idò vostè quasi és com aquest el Màgic Andreu que
es posa medalles, perquè vostè considera que ha fet un treball
boníssim, bé ja ho veurem a final de legislatura i quan hagi tret
aquests pins veurem quina feina ha fet i si l’ha feta molt bé, ja
veurem si és veritat o no i si és veritat jo li donaré l’enhorabona
i si no l’ha feta beníssim també els ciutadans la recriminaran a
vostè, dient-li que no ha fet els deures, que vostè ha feta una
mala gestió. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, m’agradaria que es
seguís una mica d’ordre, perquè sinó m’hauria d’haver fet una
pregunta allà on totes les preguntes estiguessin condensades.
Evidentment amb allò que em demana jo li respondré quan em
facin la pregunta 857, perquè tenc resposta a tot allò que vostè

em demana, no faltaria més i per tant, em centraré a allò que
vostè m’ha demanat i concretament a aquesta pregunta i que jo
ja li he respost clarament i a més dir-li una qüestió, una altra
vegada reiterar-li, Sr. Diputat.

Mirin al Sr. Diputat no l’importa gens els pins, ni els
incendis, ni els boscs d’aquestes Illes i ho demostra perquè el
Partit Popular l’única cosa que vol fer a través d’aquest és fer
demagògia i alarmisme i ho demostren moltíssimes coses. Si
vostè vol dades concretes, ja de cada pregunta li he donat una
dada concreta i n’hi puc donar totes les que em demani, les 8 o
les 9 preguntes que vostè em formula. Hi ha el decret i vostè el
pot llegir perfectament i sap perfectament com està definit
aquest decret i amb quines consideracions s’ha actuat i torn a
repetir, és la primera vegada que es fa una actuació clara per
donar una ajuda per a arbres i vostè ho sap perfectament
perquè és un tema que s’ha dit des de quasi bé el primer dia.
Per altra banda, es dóna un mecanisme pel qual els propietaris
puguin demanar subvencions i puguin demanar ajudes, ja
siguin doblers, o siguin ajudes per part de l’Administració que
en el cas que hi hagi possibilitats pugui actuar i aquesta
Administració ha d’actuar de manera coherent i de manera
responsable que és allò que a nosaltres ens interessa, a
nosaltres sí que ens interessen els pins, sí que ens interessen
els incendis i sí que ens interessen les persones i els ciutadans
d’aquestes Illes.

Per tant, no compari això amb allò que ha pogut fer el
Govern espanyol, que ha fet una destinació d’una quantitat
mínima en aquesta comunitat autònoma, és ridícula i fa rialles,
quan aquest Govern du a terme tot una sèrie d’actuacions
serioses, amb una quantitat de doblers a destinar per a ajudes
a propietaris i com dic que mai s’havien duit en aquesta
comunitat autònoma. Per tant, no em faci riure, ni faci
demagògia, el que vostè fa sí que és demagògia, aquesta
conselleria fa feina i donar-li dades, que no li agraden,
efectivament ja li he dit que no li agradaran mai, perquè no li
agrada res d’allò que fa aquesta conselleria, per tant, si vostè
vol li puc contestar en funció de les preguntes que em fa, ara si
hem de fer demagògia o hem de fer qüestió de determinades
polítiques li puc dir això, per què no ha fet una ajuda el Govern
espanyol, del seu partit, una ajuda suficient per als propietaris
d’aquestes Illes que han tengut un temporal d’aquestes
característiques? Per tant, no han de posar les coses a segons
quin nivell, jo li respondre en funció de les preguntes que m’ha
fet arribar per escrit vostè i per tant, intentaré respondre de la
millor manera possible. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

4) Pregunta RGE núm. 855/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a quantitat de pins retirats per la Conselleria de Medi  Ambient
de les finques propietat de l'administració.

Passam ara a la pregunta 855 de l’any 2002, relativa a
quantitats de pins retirats per la Conselleria de Medi Ambient
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de les finques propietat de l’Administració. Per formular la
mateixa té la paraula el diputat Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo he de demanar disculpes a
aquesta cambra per haver de fer les preguntes d’aquesta
manera, però així és el reglament, m’hagués agradat poder fer
una sola pregunta allà on hi hagués totes aquestes preguntes
que faig i poder-les condensar amb una, però el Reglament del
Parlament diu que han de ser així, perquè si no són així no les
admeten, idò ens haurem d’atendre al Reglament, o si no és així
què passa que no som democràtics? I ara m’han de recriminar
que havia d’haver fet una pregunta que no puc fer perquè el
Reglament no ho admet. Per tant, les faig d’aquesta manera
perquè no queda més remei que fer-ho així.

La pregunta que li faig Sra. Consellera, si vol respondre,
perquè en principi pensava fer una interpelAlació, però clar vist
que vostè no em contesta les preguntes que li faig per escrit, no
em remet la documentació que li sol Alicit i aquí amb les
preguntes que jo li faig també es perd per les bardisses, idò
francament jo li he de demanar, molt concretament, quants de
pins ha retirat la conselleria de les finques propietat de
l’Administració? Per ventura me’n deixaré alguna, les 90
hectàrees de Mondragó, Aubarca, Es Verger, Son Fies, Menut,
Binifaldó, encara que crec que n’hi ha hagut molts pocs i també
si pogués perquè en faig de l’administració en general, les
finques del consell insular Dragonera i Son Fortuny, perquè a
la pregunta que vaig fer al Consell Insular de Mallorca em varen
contestar que qui duia la gestió era la Conselleria de Medi
Ambient, Ibanat i que era Ibanat la que havia procedit a treure
els pins d’aquestes dues finques. 

Per tant, aquesta és la pregunta, em pot dir el total, almanco,
si m’ho vol donar per parts millor, però si no és així em conform
amb el total.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, ara anam una darrera
l’altra i aquesta pregunta, com vostè sap perfectament i vostè
ha dit que les finques propietat de l’Administració inclouen les
finques del Govern, les finques dels consells insulars i dels
ajuntaments, li puc dir que fins a dia 4 d’abril s’han retirat
18.806 arbres d’un total de 24.170. És a dir, estam damunt un
78% de la feina feta. Per tant, he de destacar que aquesta feina
a vegades s’ha feta en condicions molt difícils, en llocs de
difícil accés i amb una cura extraordinària per no provocar
danys a la vegetació que va sobreviure al temporal.
Efectivament estam molt satisfets perquè la feina que s’està

duent a terme dins aquestes finques públiques, com he dit, és
pràcticament d’un 78% i per tant, és molt elevada.

Dir-li que s’ha actuat, perquè ho sàpiga, a les finques
públiques de Biniamar, Son Fortuny, Dragonera, La Victòria,
Coll Baix, Sant Martí, S’Albufera, Comú de Muro, Comuna de
Bunyola, Lloret, Fornalutx, Mondragó, Aubarca. àrees
recreatives de Son Tries, Canyamel, Cala Murta, Ca’n Picafort
i Llucalcari i també s’ha actuat a tot una sèrie de camins públics
com Barrafals, Planisi d’Estellencs, Son Cota de Porreres, Son
Romaguera de Porreres. Per tant, hi ha hagut una actuació a
tots aquells llocs que són de l’Administració.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Oliver, no vol intervenir? Podem passar a l’altra pregunta?

5) Pregunta RGE núm. 856/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a quantitat de pins retirats per la Conselleria de Medi Ambient
dels parcs naturals.

Passam idò a la pregunta núm. 856, relativa a la quantitat de
pins retirats per la Conselleria de Medi Ambient dels parcs
naturals. Per formular la mateixa té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per estalviar un poc de temps, la
pregunta va en el mateix sentit que l’altra, però aquí volem
saber quants se n’han retirats dels parcs naturals i si pogués
separar el que fa referència a les finques que són
d’administració del parc natural i les finques privades de parc
natural. Si no ho té separat almanco que em pugui donar també
el que és el total.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula la Sra.
Rosselló. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, precisament l’Albufera
s’han tallat uns 1.915 afectats pel temporal. A Mondragó s’han
tallat 842 arbres, que en aquest moment s’estan traslladant al
parc de fusta de Son Ferriol. A Dragonera s’han tallat 2.623
pins, els quals es deixen a l’illa amb l’escorça pelada per evitar
plagues. A l’Albufera de’s Grau no hi va haver arbres danyats.
I a la península de Llevant s’ha actuat a la finca pública
d’Aubarca, allà on s’han tallat 228 arbres.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica Sr. Oliver té la
paraula. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Lament molt que no em pugui
donar aquesta informació per separat d’allò que són finques
propietat de l’Administració i finques privades dins el parc
natural. Tenc el total, em conform, però lament que la
conselleria no tengui informació suficient per poder contestar
les preguntes que fa aquest diputat, encara que no estiguin
escrites, però tenir separat dins un parc natural per exemple el
que és Mondragó, el que és la finca de l’Administració i el que
són les finques dels particulars que no tenguin aquesta
informació de la conselleria, vaja que no la sàpiga, ni més o
manco amb una estimació, francament em sembla molt pobra
aquesta compareixença de la consellera que només pot
contestar molt telegràficament i molt tirant per les bardisses les
preguntes només i únicament amb els termes que estan escrites.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat miri, com ja he dit
continua amb la mateixa tònica i veig que serà constant, no
l’interessen gens les dades que li don, jo li don dades
concretes i exactes, fins i tot li parl de 15 o 12, per tant, jo crec
que amb això vostè no pot dir que no li contesti de manera clara
i no hi ha massa més a dir, només dir quants d’arbres que és
allò que vostè m’ha demanat.

En segon lloc dir-li que no li faig una diferenciació per un
motiu molt clar, tots estan a zona pública. Per tant, tots aquests
arbres que s’han retirat d’aquests parcs naturals que jo li he
esmentat són a zona pública. En aquest sentit per tant, no hi ha
hagut altra actuació a privat i zona pública em referesc sempre
a allò que és del Govern, consell i ajuntaments. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

6) Pregunta RGE núm. 857/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a quantitat de pins retirats per la Conselleria de Medi Ambient
de les finques privades.

Per formular la pregunta 857 de l’any 2002, relativa a
quantitats de pins retirats per la Conselleria de Medi Ambient
de les finques privades, intervé el diputat Sr. Oliver autor de la
mateixa.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. La informació que ens donen no sé
si podem aclarir res, jo deman en aquesta pregunta a veure
quants n’ha retirats de les finques privades, no sé ara si les
finques privades del parc de Mondragó, per ventura vaig
equivocat. al parc natural de Mondragó hi ha finques que són
de titularitat privada, hi ha 90 hectàrees si no vaig equivocat
que són de propietat de l’Administració, si no ho duc
malament, perquè el parc de Mondragó no és tot de
l’Administració. 

Per tant, jo deman i demanava a la pregunta anterior si em
podia dir dins el parc natural, per exemple de Mondragó, quants
n’ha retirat dins el que és la finca del Govern i quants n’ha
retirat de les finques que són propietat privada, encara que
estiguin dins el parc, veig que no m’ho ha pogut donar, no sé
si m’ho dirà ara. Per tant, jo deman a veure quants de pins ha
retirat l’Administració de les finques privades, és a dir,
d’aquells propietaris que han demanat l’ajuda a l’Administració
per poder-los retirar els pins, a veure quants n’han retirat.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Per contestar té la paraula la Consellera
de Medi Ambient. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, bé tornant a l’anterior
pregunta, pareix que l’interessa molt, tornar-li respondre que
talment evidentment existeixen propietats privades dins cada un
dels parcs, talment com vostè sap, i en aquest sentit si hi ha
algun propietari privat que a nosaltres no ens consta almanco
als parcs, excepte el de Llevant en aquest sí hi ha una sèrie de
peticions, llavors en aquest sentit seran les primeres allà on
s’actuarà dins el que serien les actuacions que es durà a terme
en propietaris, però ara per ara no hi ha hagut cap solAlicitud
inicialment a determinats llocs, sobretot al parc de Mondragó,
o Dragonera o S’Albufera, que hi hagi hagut cap petició de
tallar o retirar pins per part de l’Administració. De totes maneres
està clar que es farà si és que existeix una solAlicitud per part
d’un propietari, es durà a terme tal i com ja he explicat abans.

I responent a la pregunta que vostè em fa, la 857, quants de
pins ha retirat la conselleria a les finques privades. Dir-li que
fins a dia 7 d’abril del 2002 s’han retirat 25.077 arbres dels
101.147 que ja li he dit abans. per tant, ens situaríem en un
24,71%. Actualment tenim un ritme d’extracció superior als
6.000 arbres setmanals. Per tant, s’ha actuat amb un criteri bàsic
que és retirar-los dels llocs que han estat molt afectats i
especialment els punts allà on suposen un risc d’incendi més
elevat i així hi ha hagut actuacions a tota l’illa, per exemple a
Formentor, Porreres, Escorca, Artà, Alcúdia, Campos i indrets
puntuals pròxims a carreteres.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el diputat Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens sembla pobra la feina de la
conselleria si només a dia d’avui ha retirat 25.000 pins dels
101.000 que ens diu que ho han solAlicitat, sobretot l’estiu ja és
molt prop i la inquietud Sra. Consellera, no que ens interessi fer
alarmisme en absolut, la inquietud d’aquests particulars que ho
han solAlicitat i no saben quan la conselleria els retirarà els pins
i aquesta és la pregunta que nosaltres feim i no és alarmisme.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. En torn de contrarèplica té la paraula la
Consellera de Medi Ambient. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat idò precisament amb
aquest to de preocupació per aquest tema, jo li puc contestar
que evidentment la preocupació és mútua i en aquest sentit dir-
li clarament que s’està actuant precisament d’una manera ràpida
per part de la conselleria, perquè voldria, supòs que vostè ho
sap perfectament, que en el cas de l’Administració, és dir per
part de la Conselleria de Medi Ambient, no s’ha pogut
començar a actuar a les finques privades perquè a finques
públiques vàrem començar a actuar just acabada la tempesta de
novembre, però a finques privades i per tant, a propietat
privada no s’ha començat a actuar fins dia 1 de març. 

Per tant, en aquest pràcticament mes i mig s’ha fet una feina,
jo diria molt intensa i molt elevada de retirada d’arbres, fins i
tot, li diré per fer una comparació i perquè ho sàpiga aquesta
comissió, les serradores o les brigades forestals privades que
han treballat des del mes de novembre han llevat d’ençà de
novembre 47.376 arbres, per tant, si ho comparam amb el ritme
que du l’Administració és un ritme molt més elevat comparant-
ho amb les empreses i no és perquè les empreses no facin via,
sinó perquè el tema de retirar arbres no és d’un dia per un altre,
vull dir du una feina determinada, un procés determinat i en
aquest sentit s’actua, jo diria que d’una manera intensa
respecte a retirada d’arbres i sobretot posant tots els mitjans
necessaris per fer-ho.

De totes maneres precisament perquè a nosaltres ens
preocupen els propietaris, ens preocupa el bosc, ens preocupa
per tant, que es pugui fer la feina dins els terminis que toca,
consideram i així ho vull dir, que la proposta serà modificar el
decret per tal que la data que està posada en principi dia 15 de
maig, allargar-la fins dia 15 de novembre perquè entenem que
això donaria una certa possibilitat, per una banda als propietaris
que lleven els arbres, fins i tot perquè les retiren ells a iniciativa
pròpia, disposin d’un marge una mica més llarg i no ho hagin de
fer de manera tan intensa i actuant negativament sobre el bosc.

En segon lloc perquè també relaxaria d’alguna manera les
actuacions que es fan per part de l’Administració respecte als
privats i també a la zona pública i en aquest sentit seria una
millora per als propis propietaris, una millora de cara al bosc i
una millora per a les pròpies empreses que després també tenen
uns beneficis forestals.

Dit això, també dir que és evident que a nosaltres també ens
preocupen els incendis d’una manera clara, hem establert uns
criteris que estan determinats d’una manera molt clara per part
de la conselleria per actuar inicialment i d’una manera prioritària
en aquelles zones on hi pot haver un possible perill d’incendi,
és aquí on nosaltres estam clarament actuant perquè dia 15 de
maig s’hagi pogut actuar a les zones amb un risc més elevat,
però evidentment hi haurà encara llocs on s’actuarà d’aquesta
manera fent una modificació d’aquest decret.

Gràcies.

7) Pregunta RGE núm. 858/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a cost de la retirada dels pins caiguts pel temporal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 858 de l’any 2002,
relativa al cost de retirada dels pins caiguts pel temporal intervé
el diputat Sr. Oliver que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Formulam aquesta pregunta perquè
ens interessa saber, si és possible, quin cost suposarà això a la
Conselleria de Medi Ambient, és a dir quin cost té per pi, si és
possible, saber d’aquests pins que tenen si s’han entretenguts
a fer la divisió i saber a veure si cada retirada de pi costarà, no
sé quina quantitat, 20 o 30 euros, no ho sé, ho deman a veure
si vostè pot contestar, supòs que sí ho saben, estic quasi que
ho han de saber i a més saber quin pressupost té assignat per
a aquestes feines, pel que fa referència a feines pròpies de
l’Administració per a les seves finques o per a la retirada de
pins d’aquells propietaris que ho han solAlicitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera de Medi Ambient. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, no li puc donar una
contesta definitiva sobre aquest punt perquè no ho sabrem fins
que tots i cadascun dels expedients s’hagin resolt i, per tant, en
aquest sentit és difícil saber ara exactament la quantitat a la qual
s’haurà de fer esment per donar resposta a totes les demandes.
Ja li he dit que hi ha moltes peticions en finques urbanes o
urbanitzables d’arbres que no fan la mida, etcètera. Sí que li puc
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dir que fins ara s’ha habilitat 3.167.334 euros per a aquesta
feina; i pel que fa a les finques públiques, parcs i finques
privades que han requerit mitjans humans i materials i que el
crèdit, evidentment, si cal, s’ampliarà. Per tant, el nostre
objectiu és atendre totes aquestes peticions, però és evident
que, com he dit, no està resolt encara de manera definitiva i ara
per ara comptam amb aquesta partida pressupostada que
esperam que, si és necessari, segurament s’incrementarà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la paraula el
diputat Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Lament que no me pugui
respondre, que no ho conegui, que no ho sàpiga. Jo el que crec
i n’estic ben segur, Sra. Consellera, que a l’administració li
haurà costat la retirada per pi molt més del que haurà pogut
treure de rendiment el propietari. Si la subvenció que vostès
donen a un propietari, que demani la subvenció econòmica, és
de 9 euros per pi, i hem de suposar o hem de fer una mitjana
què d’un pi, de fusta, en puguin treure uns 250 quilos, tendrem
idò que per cada pi el propietari tendrà 6 euros de guany, per
dir-ho d’aquesta manera, o de rendiment en la venda de la fusta,
i 9 amb la subvenció del pi, és a dir que tendrà 15 euros per
poder treure aquests pins. Jo estic ben segur, Sra. Consellera,
que a l’administració la retirada dels pins li pujarà més de 40
euros per pi. El dia que vostè em pugui donar aquesta xifra,
aquesta dada, després ja ho seguirem discutint.

Però jo crec que aquí vostè s’ha equivocat, Sra. Consellera,
perquè, precisament, si vostè hagués dut una política diferent,
si vostè hagués dut una política d’incentivar el propietari que
tragués els pins, i això es fa donant una subvenció que més o
manco surti a compte, segur que vostè no tendria avui aquest
empatx que té de 101.000 pins que li han demanat els particulars
que els ho treguin; perquè el particular sap, precisament, que
amb 15 euros és impossible poder treure els pins, poder fer
aquesta retirada. I vostè, precisament, aquests propietaris que
els han tret només els han tret per un motiu, perquè no han
tengut la seguretat que l’administració els ho tragués. Perquè
dins el decret, com he dit un parell de vegades, el decret del
Govern diu que l’administració ho farà dintre de les seves
possibilitats. I els propietaris que estimen les finques, els
propietaris que han volgut fer les seves garrigues netes, que
han volgut treure els pins d’hora, aquests propietaris s’han
animat i els han tret ells particularment. Però amb la subvenció
que tenen aquests propietaris hi perdran doblers, molts doblers.
Jo crec que si l’administració hagués augmentat les
subvencions per treure els pins segur que avui aquest
problema no seria tan greu i segur que els propietaris
s’haguessin animat més a treure-los ells i no a solAlicitar l’ajuda
de l’administració.

I, Sra. Consellera, si ara, en lloc de dia 15 de maig, s’han
d’aplaçar a dia 15 de novembre les autoritzacions per treure els

pins, em pareix molt bé; els particulars i la pròpia administració
tendran més temps per resoldre el problema de treure els pins,
però el que no s’ajornarà de cap de les maneres és el risc que hi
seguirà sent, i hi seguirà sent ara, no fins dia 15 de maig, sinó
que ara el risc el que fem és prorrogar-ho fins dia 15 de
novembre. És a dir que tot aquest estiu ja veim l’actuació i la
gestió de la conselleria, que serà prorrogar aquest risc
d’incendis perquè no han fet els seus deures d’hora, varen
començar tard, varen començar dia 1 de març; jo me n’he
queixat i ho he recriminat, Sra. Consellera, varen començar dia
15 de març perquè vostès varen treure el decret d’ajudes 40 dies
després, 40 dies després de dia 11 de novembre. I clar, com que
ho varen treure tard, les feines les varen començar tard i com
que, a més a més, ho volien fer amb els seus mitjans propis,
perquè allò de l’exèrcit era una barbaritat, allò de les empreses
públiques era una barbaritat, tot era una barbaritat, ho volia fer
vostè; jo no dic que hi estigui d’acord amb l’exèrcit, el que dic
és que vostè tot era una barbaritat perquè ho volia fer vostè
tota soleta, tota soleta volia treure els pins, els seus pins, els
seus pins, i quan jo dic els seus pins, els pins de la seva
competència perquè vostè ho va dir així: els pins són meus, de
la seva competència. Miri, el problema ho seguim tenint i jo el
que li recrimín, Sra. Consellera, és aquesta mala gestió que
vostè ha fet i ara encara em preocupa molt més quan vostè
anuncia que fins dia 15 de novembre; què faran els propietaris,
què faran? Faran téntol, aturaran, no les treuran els pins,
esperaran, perquè si precisament ara els propietaris saben que
dia 15 de maig els han de treure faran un esforç; i vostè
demanava un esforç als propietaris perquè poguessin treure els
pins. Idò no, ara els diu: escolti, no friseu tant, és igual, no
importa dia 15, teniu temps fins dia 15 de maig.

Enhorabona, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, està claríssim, el Partit
Popular està disposat a fer d’aquest tema dels pins un tema
absolutament d’alarmisme i que hi ha una situació caòtica per
aquesta qüestió. Miri, Sr. Diputat Oliver, que quedi molt clar
que aquest és un tema que, com he dit i torn repetir, mai no
s’havia agafat amb la possibilitat de donar que els propietaris
poguessin tenir tot aquest tipus d’ajudes que se’ls dóna a
partir d’aquest decret. Per tant, si hi ha aquesta possibilitat que
aquestes ajudes tant per pi com amb el tema que si no ho treuen
ells pugui l’administració, en el cas que no ho faci el propietari,
que no ho puguin fer els propietaris, poder-ho dur a terme, jo
crec que això és un avanç importantíssim i per tant és una ajuda
als propietaris, sí, molt significativa. I veig que vostès ho
desmereixen.

Vostès consideren que no es tracta de donar ajudes als
propietaris, ni tan sols que hi hagi una qüestió on se’ls pugui
donar una possibilitat, o de llevar-los ells a través d’una ajuda
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dinerària, o si no, ajudar a través de l’administració; si no que,
precisament, s’han de fer altres coses, que no sé quines haurien
fet vostès en el cas que es trobassin amb aquesta situació.

Per tant, jo el que crec és que no me vengui vostè a donar
lliçons quan resulta que en temes de subvencions i d’ajudes a
propietaris mai, l’anterior govern, no en va donar pràcticament
cap, en temes de medi ambient o en temes forestals, mai. Per
tant, no vengui ara a dir que resulta que vostè o el seu partit és
el gran avalador dels pobres propietaris; qui precisament ha fet
un avanç importantíssim amb ajudes a propietaris és aquest
govern i en distints àmbits, com vostè ja coneix, sigui en temes
d’espais naturals, sigui, per exemple, a través d’aquest decret.

Per tant, jo crec que no es tracta de donar aquesta sensació
que vostè vol donar, si no, precisament, tot el contrari. En
aquests moments s’està actuant de la millor manera com es pot
fer. Li he dit i li torn repetir, però vostè clarament no vol
escoltar i tanmateix no m’escoltarà mai, amb la qual cosa està
claríssim que no hi ha manera de poder arribar a un acord ni a
una colAlaboració, cosa que li he de dir que em sap molt de greu,
perquè amb temes tan importants com és després d’una
tempesta, hi hauria d’haver colAlaboració per part de l’oposició,
és entendre, i li he dit, que a nosaltres ens preocupa,
precisament, el risc d’incendis i en aquest sentit he dit
clarament que l’actuació que duria a terme la Conselleria de
Medi Ambient, que ja du a terme la Conselleria de Medi
Ambient, és prioritzar aquells punts on realment hi pot haver un
risc d’incendi. Però no perquè un pi estigui tombat ha de ser
cremat, això vostè ho confon, el que passa és que hi ha punts
en què evidentment s’ha de fer una actuació, com per exemple,
i li puc dir tots els que hem posat, accessos, vora de llocs més
urbanitzats, en zona forestal sempre, els llocs on hi pot haver
un perill potencial d’incendi. Això és el que nosaltres hem de
fer i això és el que nosaltres intentarem evitar.

Per tant, no creï alarma, que és molt seriós en temes
d’incendis crear alarmisme i crec que vostè ho sap
perfectament. Per tant, dit això, aquesta actuació per part de la
conselleria està molt clara, està, com he dit, a més, especificada
amb uns criteris molt clars; i allargar aquest decret dóna la
possibilitat que els propietaris disposin d’un marge major per
poder fer actuacions que en aquest moment no hi ha capacitat
per poder fer, per mil raons; i per altra banda, no fer tant de mal
bé al bosc, que, amb actuacions tan ràpides i precipitades, el
que pot fer de vegades és pitjor el remei que la malaltia. Per
tant, jo li demanaria al Sr. Oliver, si realment li preocupa aquest
tema, que deixi de fer aquest alarmisme i aquesta contínua
defensa de coses que tanmateix no creuen ni han cregut mai,
perquè les coses es demostren no dient-les, Sr. Oliver, sinó
fent-les. I li dic, no hi ha hagut cap ajuda per a propietaris per
distints temes per part dels governs anteriors. Per part del
Govern espanyol que, evidentment no són vostès, però sí que
té una similitud perquè és el mateix partit, és una vergonya els
doblers que ha donat per a aquesta comunitat autònoma, una
vertadera vergonya, se n’ha rigut de tots els ciutadans! I ara
vostè em ve a dir que si els pins quasi bé crearem aquí una
situació absolutament caòtica; jo crec que hauria de tenir més
respecte a tota la gent que fa feina en aquest moment, que són
més de 200 persones, a tota la gent que treballa per intentar

resoldre un tema producte d’un temporal, per tant d’un tema
greu, que ha estat produït per la naturalesa, no produït per un
efecte en el qual nosaltres hi hem incidit; i per tant, el que
hauria de fer l’oposició, essent una oposició com cal, seria
colAlaborar per poder realment entre tots superar un tema que,
des d’aquesta conselleria, des d’aquest govern, s’han fet
esforços pressupostaris, de recursos humans i d’actuacions
que mai no s’havien fet.

Jo crec que és això el que hauria de veure l’oposició, crec
que no ho sap veure, ni ho vol veure ni ho voldrà veure, i així
ho demostra el constant degoteig que vostès fan, fins i tot a
través dels mitjans de comunicació, dient que els pins no es
llevaran. Jo crec que el que volen vostès és fer demagògia
únicament i exclusivament, no els interessen ni els pins ni els
propietaris ni el medi ambient, el que els interessa és dir que tot
el que fa aquest govern i aquesta conselleria ho fa malament. A
mi m’interessa fer-ho bé per als ciutadans i per al medi ambient
d’aquesta illa i crec que ho demostram amb els fets i no amb les
paraules. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

8) Pregunta RGE núm. 859/02, de l'Hble. Diputat  Sr .
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a què es pensa fer amb les rabasses dels pins caiguts pel
temporal.

I ja passam ara a la darrera pregunta de la sessió d’avui, és
la número de registre 859 de l’any 2002, relativa a què es pensa
fer amb les rabasses de pins caiguts pel temporal. Intervé el
diputat que ha formulat la mateixa, el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Farem alarmisme demanant a veure
què pensa fer la conselleria amb les rabasses dels pins, perquè
deu ser alarmisme demanar i interessar-nos per la falta
d’actuació que fa la conselleria? Què pensa fer la consellera
amb aquestes rabasses, les traurà dels boscos, les cremarà -ja
no hi ha el brancam per cremar-les, i no sé, haurem d’esperar el
mes de novembre, o quedaran en els boscos? Aquesta és la
nostra pregunta, Sra. Consellera, perquè vostè me diu que té un
pla d’actuació, me diu que nosaltres fem alarmisme, no sé
quantes coses me diu del Govern central, quan vostè té
competències, vostè té les competències, no les té el Govern
central de Medi Ambient; Sra. Consellera no vulgui passar la
pilota, el govern en el 99, el govern de Biel Cañellas, del Sr.
Gabriel Cañellas, va tenir una actuació també amb un fenomen
d’aquests i crec que es va actuar i vàrem assumir les
conseqüències en aquells temps.

Jo, Sra. Consellera, que vostè em doni lliçons a mi, me
cregui, jo no don lliçons a ningú, no me digui que jo don
lliçons, jo don opinions, i jo quan manifest una opinió la
manifest lliurament i som responsable de les coses que jo dic;
però vostè surt constantment de to, insultant, anant al passat;
que jo critiqui la seva gestió a vostè no li ha de saber greu, jo
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tenc el dret a criticar la gestió, però jo criticaré la gestió, jo a
vostè no l’he insultada en cap moment, jo a vostè no li he dit
que vostè no sap que se pensi que jo no escolt, que jo no
estudio. Miri, Sra. Consellera, vostè ha fet una mala gestió, li
agradi o no li agradi, i en el Partit Popular no cream cap
alarmisme; vostè ha fet una mala gestió i vostè ha reconegut, a
la premsa, que els pins no estarien retirats abans del 15 de maig;
ha reconegut també que es donava una prioritat als arbres
caiguts en els camins, ho ha dit avui aquí, però això ho va dir
dia 4 de març. És a dir, això és una prova d’aquesta clara
actuació que vostè té, que vostè sobre la marxa ha anat actuant
sense cap pla en concret, Sra. Consellera.

Miri, ens preocupa enormement aquest tema dels pins,
nosaltres no cream alarmisme, Sra. Consellera, el que jo no sé si
qualificar de temeritat l’actuació de la conselleria en aquest
tema; perquè de mala gestió, me cregui que sí, i la
responsabilitat és seva. Vostè ha de donar una solució ajudant
als particulars o fent-ho la pròpia administració, els pins no els
ha retirat, el que vostè ha retirat de pins, 20.000 pins, dels
185.000, que no seran 185.000, que ens atracarem als 300.000
pins que han caigut, és una temeritat en aquests moments
encara haver de fer prioritats per fer els camins nets -que em
pareix bé, com a prioritat- per poder accedir als focs si es
produïssin, que esperem que no. Vostè a hores d’ara,
l’administració a hores d’ara, Sra. Consellera, tocaria tenir
aquest tema resolt; si vostè d’aquesta preocupació i vostè a
aquesta crítica que li faig i que li fem el Partit Popular a la seva
gestió, vostè li diu que nosaltres el que volem és crear
alarmisme i fer demagògia damunt aquest tema, me cregui que
la que provoca l’alarmisme és vostè, perquè vostè toca actuar
i vostè toca resoldre aquest problema. El risc d’incendis hi és,
el risc de tomicus hi és; vostè, en èpoques normals, quan un
solAlicita per talar pins li donen un màxim de vint dies perquè els
troncs estiguin en terra, 20 dies, i vostè, Sra. Consellera, miri
quants dies fa que té els pins en terra i encara, amb la seva mala
gestió i amb la seva mala actuació, no ha estat capaç de
resoldre aquest problema. I nosaltres, jo personalment me’n
vaig avui sense saber i sense conèixer en absolut quin dia
estarà resolt aquest tema. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Per contestar, té la paraula la Sra.
Consellera de Medi Ambient.

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

Bé, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, jo crec que el que
menys li importa és que li respongui les preguntes que vostè
em demana, perquè em demanava rabasses i resulta que em
parla ara d’altres qüestions. Miri, jo realment ho lament
moltíssim, -ja ho he dit anteriorment, però ho vull tornar a
repetir- que per part de l’oposició hi hagi aquesta clara postura,
que és una postura claríssima, jo crec que està demostradíssim
avui, que el que vol és crear d’aquesta qüestió un tema en què
no hi ha actuacions. Miri, jo li he contestat les preguntes que
vostè ha demanat, li he contestat clarament quines actuacions
hi havia hagut a les zones, a les finques públiques, li he dit

quines actuacions hi havia hagut fins ara a les finques
privades, li he explicat quines competències tenia la Conselleria
de Medi Ambient -que no és de llevar tots els pins, que quedi
molt clar-, senzillament és l’administració competent en allò que
suposa donar permisos, autoritzacions, etcètera; i només,
evidentment, són els propietaris els que han de dur a terme
aquestes actuacions.

Ara bé, aquest govern ha considerat que, davant una
situació com era la que havia existit a través d’una tempesta,
aleshores havia de fer una actuació clara i l’ha feta i ha posat
uns doblers i, a més, ha fet un decret on clarament es diu
quines actuacions hi ha d’haver. Per tant, la responsabilitat és
compartida, Sr. Oliver, no és una responsabilitat d’aquesta
Conselleria de Medi Ambient ni llevar tots els pins ni arreglar
tots els temes relacionats amb els pins. I per altra banda, que
vostè me digui que els pins són meus, els pins no són meus, els
pins són de qui en aquest moment de qualque manera en té la
propietat. I per tant, tota altra cosa que vostè pugui dir està
interpretada de la seva manera, però no, evidentment, que jo ha
hagi fet així. Una cosa és dir, i la torn a repetir, que la
competència de l’administració respecte a tal, a permisos,
etcètera, la té la Conselleria de Medi Ambient, això és un tema
que vostè sap perfectament i per tant en aquest sentit això és
l’únic que jo he dit i reiteraré aquí i a qualsevol altre lloc. Per
tant, això no té res a veure amb la propietat dels pins, perquè
l’administració ha de donar permisos per a altres coses i no vol
dir que sigui propietària de res.

Dit això, per tant, crec que m’hauria de centrar, Sr. Diputat,
la pregunta que vostè me fa, però el que me preocupa
sincerament és veure que desmereix absolutament qualsevol
tipus d’actuació que s’hagi fet, i són actuacions concretes, no
són paraules, són actuacions clares, concretes, contundents,
amb molta gent que fa feina en aquest moment en el camp per
fer una actuació de retirada de pins adient al que són les
nostres illes; amb moltes actuacions i moltes coordinacions que
s’han fet amb moltíssimes institucions i amb les empreses que
hi ha en aquesta illa, una feina enorme que vostè està, de
qualque manera, despreciant dient que no s’ha fet res. I jo,
evidentment, com a consellera de Medi Ambient, consider que
això si que raneja el que almanco és la impossibilitat de
reconèixer un fet que baldament no els agradi i considerin
insuficient s’ha de reconèixer.

Per tant, contestant les rabasses, que és el que vostè em
demanava, li vull dir que les rabasses no suposen ni un risc de
foc ni de plaga. Per tant, deixarem actuar la naturalesa i tot el
que és matèria orgànica acabarà incorporant-se al sòl. Per tant,
certament en alguns punts concrets, com àrees recreatives i
camins les rabasses es decanten, algunes es destrueixen de
manera mecànica, però no entenem que sigui una prioritat ni
que suposi un problema de tipus, com he dit, ni de plaga, ni
d’incendis. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Oliver, té la paraula en torn de
rèplica.
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EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. No me recrimini, Sra. Consellera, si
en aquesta pregunta per ventura m’he estès en altres temes
quan parlava de les rabasses, però escolti, és que vostè aprofita
cada vegada el torn que té, i bé que fa, de cada pregunta per
desp rés recriminar-me a mi i dir-me qualsevol cosa que jo
després ja no tenc dret a contestar-li. No me digui, per tant, que
me cenyeixi a la pregunta quan vostè precisament me parla del
Govern central, me parla de mil coses que no tenen res a veure.
Miri, no m’ha contestat, no se’n vagi d’aquí dient que ha
contestat les meves preguntes, no m’ha contestat; fins i tot les
que he demanat per escrit a solAlicituds de documentació vostè
ha rebutjat contestar-me, li repetesc, he hagut de demanar
empara a aquesta Parlament, tenc aquí les contestes, Sra.
Consellera les hi faré arribar, he hagut de demanar empara al Sr.
President, li he dit dos o tres pics, perquè el Govern me
contesti.

Responsabilitat compartida. És cert, les responsabilitats són
compartides, però hi ha una responsabilitat que és la seva, jo
no he dit en cap moment que vostè no hagi fet res; jo la remet
al Diari de Sessions, no ho he dit que no hagi fet res, he dit que
la seva actuació ha estat poca i pobra, però res no ho he dit,
perquè hi ha coses que sí que les ha fetes, molta coordinació,
molta feina que li he de lloar, però el que hem de mirar són els
resultats i els resultats, Sra. Consellera, són pobres. Vostè té la
responsabilitat, com a administració, de crear els mecanismes,
d’habilitar els mitjans i els instruments necessaris per resoldre
aquest problema bé amb actuacions directes de la conselleria o
bé amb aquesta responsabilitat compartida que vostè diu, i que
jo accept i, efectivament, és així, amb els particulars.

Però miri, no me digui que no m’importen els pins, no m’ho
torni a dir això, Sra. Consellera, no m’ho digui -particularment
n’he trets 1.300 de ca la meva dona, de pins-, per tant, no me
digui que no m’importen els pins -i els he tret personalment,
personalment me referesc amb mitjans propis, i sé el que m’ha
costat-, per tant, no me digui que no m’importen els pins,
m’importen els pins com li poden importar a vostè, els meus
m’importen i m’importen també els pins de tots els ciutadans
que segueixen estant dins el bosc, amb un risc importantíssim
de perill d’incendis. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ja per tancar la qüestió, té la paraula la
Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, jo, com que hem de
concloure aquesta contrarèplica que se’m dóna, després
d’aquestes vuit preguntes jo sí que vull dir clarament què és el
que ha fet aquest govern i aquesta conselleria i almanco
m’agradaria fer un resum. Ha fet clarament un decret on estipula
de manera molt clara les ajudes que es donaran respecte als
propietaris i respecte als arbres; que es diu, a més, quin
procediment s’ha de dur a terme per demanar aquestes ajudes;

que, a més, s’hi destina, per tant, una quantitat econòmica molt
elevada; que, a més, es dóna la possibilitat que si el propietari
no pot, per circumstàncies diverses, retirar els pins actuarà, si
és possible i escau, l’administració, i per tant això és una
actuació concreta.

Una segona actuació concreta: s’han posat, en aquest
moment, més de 200 persones a treballar a finques públiques,
amb una retirada del 78% del total dels pins caiguts a les
finques públiques; per tant, amb un nivell de feina molt elevat,
i finques públiques record que inclouen ajuntaments, consells
i govern. En segon lloc, s’ha començat a actuar a finques
privades que així ho havien demanat i per tant amb aquesta
actuació es va a un nivell, des de dia 1 de març, amb un 24% de
retirada de pins en aquestes finques privades. I per tant jo crec
que això són fets concrets.

Una altra cosa que jo he dit és que es millorarà o es canviarà
o es modificarà el decret per donar un marge d’actuació millor
tant als propietaris com que no es faci tant malbé als boscos. I
per tant això també són fets.

I més fets, Sr. Diputat, que és evident que tampoc no vol
reconèixer. El tema d’incendis i on hi ha perills és evident que
també la conselleria ho ha analitzat, malgrat, evidentment, pareix
que vostè ho posa en dubte, però ho hem analitzat i en aquest
sentit s’han prioritzat les actuacions a fer perquè no hi hagi risc
d’incendi. En aquest sentit, les actuacions en aquests llocs on
hi ha major perill d’incendi es faran actuacions com s’han fet
des del mes de novembre, i per tant s’intentarà que estiguin
retirats els arbres que possiblement podrien crear aquest risc
abans del 15 de maig. Això són fets i tota la qüestió de
prevenció i actuació en incendis està activada. Per tant, Sr.
Diputat, jo el que crec és que vostè no creu en cap actuació
d’aquestes, no creu, per tant, que aquestes actuacions siguin
actuacions en positiu i per tant només dir-li que, per la meva
banda, crec que hi ha una feina enorme i intensa que es fa per
part del Govern i per part de la Conselleria de Medi Ambient
que esper que almanco els ciutadans sí reconeguin i, entre ells,
evidentment, els propietaris, per veure que aquest govern
l’esforç que ha fet no l’havia fet mai cap altra govern i molt
menys un govern central que, teòricament, també té alguna
competència en aquests temes i també ens podria emparar.
Perquè en altres coses, Sr. Diputat, sí que el Govern central diu
que donarà doblers, i nosaltres no li demanam per a segons
què, però doblers per ajudar després d’un temporal sí; i la seva
resposta ha estat només 50 milions de pessetes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat el debat i
l’ordre del dia d’avui, no ens queda més que agrair la presència
i les explicacions de la consellera de Medi Ambient, així com
també la presència aquí del Director General de Biodiversitat, el
Sr. Gómez, la de tot s vostès, senyores diputades i senyors
diputats. I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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