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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i

en primer lloc deman si es produeix alguna substitució.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sra. Presidenta. Carolina Torres per Antoni Marí i Tur.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sra. Presidenta. Maria José Camps substitueix Joana

Maria Barceló.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sí, Valentí Valenciano substitueix Francesc Quetglas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam idò a l’únic punt del dia d’avui relatiu a les

preguntes amb RGE números 979/04, 4047/04, 6875/04,

6352/04, 6353/04 i 6354/04. Ens acompanya i assisteix l’Hble.

Consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, Sra.

Margalida Cabrer i González. 

1) Pregunta RGE núm. 979/04, de l'Hble. Diputada Sra.

Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a comanda d'elaboració cartogràfica

urbana de sòl de  naturalesa urbana.

Aquesta presidència vol fer notar que la primera pregunta

objecte de debat, la de RGE núm. 974/04, relativa a comanda

d’elaboració cartogràfica urbana de sòl de naturalesa urbana,

presentada per la diputada del Grup Parlamentari Socialista

Sra. Maria José Camps i Orfila, actualment està contestada per

escrit. No obstant això, la diputada autora de la mateixa pot

donar per complert el tràmit parlamentari per part del Govern,

o bé insistir en aspectes que no han estat contemplats a la

contestació.

Té la paraula la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, no

exhauriré el temps que se’m dóna per formular aquesta

pregunta, ni tampoc no la formularé, sinó que la intenció és

retirar-la perquè efectivament ha estat contestada, si bé

m’agradaria fer una mica d’història d’aquesta pregunta, perquè

és una pregunta una mica antiga: fa nou mesos que s’està

gestant la seva resposta i al final, com si fos un llarg embaràs,

l’hem obtinguda el passat dia 15 de novembre, i així acaba el

periple, el camí d’aquesta pregunta.

No consideram que aquesta pregunta sigui tampoc

excessivament complicada com per haver de transcórrer tant de

temps per obtenir una resposta. A més aquesta resposta s’ha

obtingut una volta finalitzat l’anterior període de sessions, en

el qual va ser formulada amb solAlicitud de resposta escrita; una

volta acabat aquell període i iniciat l’actual període de sessions

es va decidir transformar aquesta pregunta solAlicitant que la

mateixa fos contestada de manera oral davant comissió, i avui

s’ha assenyalat precisament a l’ordre del dia d’aquesta

comissió, i pocs dies abans de la convocatòria de la comissió va

ser quan vam obtenir la resposta per escrit, que va ser el que

inicialment havia solAlicitat aquesta diputada.

Per tant els pregaríem..., ens alegra tenir la resposta a la

pregunta, però els pregaríem que el Govern fes amb rigor la

seva feina i que contestés les preguntes que l’oposició, també

en compliment de les seves feines i obligacions, els formula.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Camps. Si vol contestar té la paraula la Sra.

Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Idò gràcies, Sra. Presidenta i, Sra. Diputada, vull demanar

disculpes perquè normalment a la Conselleria d’Obres

Públiques intentam contestar tot el que se’ns demana, i en

temps i termini, i no sé exactament què ha pogut passar amb

aquesta pregunta, que tampoc no té un contengut..., o sigui, són

temes tècnics de SITIBSA i de cartografia, que en aquest cas

crec que era referit a l’illa de Menorca. Li deman disculpes, és

l’únic que puc dir, i esper que no es torni repetir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Molt bé, queda retirada aquesta

pregunta.

2) Pregunta RGE núm. 4047/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari

Socialista, sobre sòl industrial.

La segona pregunta objecte de debat, RGE núm. 4047/04,

relativa a sòl industrial, presentada pel diputat del Grup

Parlamentari Socialista Sr. Valentí Valenciano i López,

actualment també ha estat contestada per escrit. No obstant

això, de la mateixa manera que a la pregunta anterior, el diputat

pot donar per complert el tràmit parlamentari per part del

Govern o bé insistir en aspectes que no han estat contemplats

a la contestació. Té la paraula l’Hble. Sr. Valenciano per 10

minuts.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Gràcies. Efectivament, és una pregunta que vam fer el mes

de juny, se’ns ha contestat ara el mes de novembre, i a la

resposta hi ha tota la informació que es demana. Com que els

diputats, la resposta és per escrit i també surt al butlletí oficial

del Parlament, qualsevol diputat la podrà llegir i per tant també

retiram la pregunta, perquè està contestada i a més a més la

resposta ha estat divulgada. Per tant la retiram.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Valenciano. Així queda retirada.

3) Pregunta RGE núm. 6875/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a pla de supressió de

passos a nivell.

Seguidament per formular la pregunta amb RGE núm.

6875/04, relativa a pla de supressió de passos a nivell, intervé

la diputada del Grup Parlamentari Socialista Sra. Aina Rado i

Ferrando, la seva autora, per un temps de 10 minuts. Té la

paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.

Consellera, nosaltres duim aquí aquesta pregunta encara que

està feta amb anterioritat a la seva compareixença, en què va fer

referència a aquest pla de supressió de passos a nivell. Fins i tot

ens va donar una sèrie de dades de determinats passos a nivell

que la conselleria tenia previst començar abans de final d’any.

Ens agradaria que aquesta consellera ens digués si ja s’han

adjudicat, quins s’han adjudicat, quin ha estat el cost, si és que

s’han adjudicat per quin cost, i quines han estat les empreses

adjudicatàries d’aquest pla de supressió, o concretament de

cada un d’aquests passos a nivell.

I si em permet la Sra. Consellera, més específicament

perquè pareix, almanco són les notícies que tenim, que la

supressió del pas a nivell del camí de Can Mayol és un dels que

estan més avançats; ens agradaria saber quin és aquest projecte

i ens agradaria que se’ns fes arribar perquè hi poguéssim

accedir i saber exactament quina és la proposta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contestar té la paraula l’Hble. Consellera d’Obres

Públiques per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo no sé si podré

contestar perquè m’ha canviat totalment un poc el contingut de

la pregunta. Intentaré contestar-li el màxim i la resta, si no li

sap greu, demani-m’ho per solAlicitud de documentació, per

pregunta escrita o oral, el que vostè vulgui, i li ho podré

concretar.

La pregunta era quan pensava presentar un pla de supressió

de passos a nivell, i el pla està dins el Pla de transports, que ha

acabat la informació pública, que hi ha un tom de pla de

transport ferroviari, i dins aquest pla de transport ferroviari hi

ha una concreció detall per detall de cada pas a nivell que s’ha

de suprimir entre el 2005 i el 2012, que acaba el Pla de

transports, i també hi ha una valoració econòmica de cada un,

del cost estimat del projecte de supressió d’aquest pas a nivell.

En concret li puc dir que en aquest moment la situació a

Serveis Ferroviaris de Mallorca és la següent: es varen acabar

les obres del pas a nivell de Sa Cabana, que ja varen ser

inaugurades i que es varen començar al final de l’anterior

legislatura; i aquesta legislatura a part es va començar i acabar

la supressió de 4 passos a nivell a Binissalem. I respecte a 9

passos a nivell, dia 15 de novembre, o sigui, fa una setmana i

mitja, en el consell d’administració de Serveis Ferroviaris de

Mallorca es varen adjudicar al començament les obres, i per

tant intentarem començar-ne algunes abans de Nadal, i si no

començaran el mes de gener, però si no en els pròxims dos

mesos, que diguéssim. 

Hi ha per una banda la supressió del pas a nivell del camí

d’en Mayol a Palma, que té un cost d’adjudicació d’1,9 milions

d’euros, i que l’adjudicatària... -a veure si ho trob- és Lluís

Sastre; després tenim la remodelació del pas elevat de la via

fèrria a l’encreuament amb el carrer Greco de Palma per un

import de 254.000 euros, que en aquest cas l’adjudicació -que

la tenc- és de Llabrés Feliu; després hi ha la supressió del pas

a nivell d’Es Caülls i del pas a nivell entre andanes a l’estació

d’Es Figueral a Marratxí per un import de 3,3 milions d’euros,

i en aquest cas l’adjudicació és Man. Després es va adjudicar

la supressió dels passos a nivell de Son Sureda i Sa Bomba, en

el terme municipal també de Marratxí, que són els punts

quilomètrics 10,9 i 11,5 de la línia ferroviària, i l’adjudicació

és Llabrés Feliu. Després es va adjudicar la remodelació de

l’estació d’Inca i el seu entorn amb la supressió del pas a nivell

entre andanes i la creació d’un nou pas inferior per a vianants

a la zona de jardins de l’estació per un import d’1,2 milions

d’euros; en aquest cas l’adjudicatari va ser Man. Després també

es va adjudicar la supressió del pas a nivell incontrolat entre els

camps del futbol del Constància i de La Salle d’Inca per un

import de 292.000 euros, i l’adjudicació va ser per a Llabrés

Feliu.

He de dir també que el mateix dia 15 de novembre, el matí,

vàrem firmar un conveni de colAlaboració amb el consorci

Mirall Manacor, i per tant amb el seu president, que és el batle

de Manacor, pel qual els Serveis Ferroviaris de Mallorca

aporten al consorci Mirall Manacor la quantitat de 3,2 milions

d’euros perquè, aprofitant la ronda del port fase sisena que fa

el consorci, que és una via de circumvalAlació que hi ha a

Manacor, idò es pugui suprimir el pas a nivell que hi ha en

aquest moment en el polígon industrial de Manacor aprofitant

aquestes obres, que és un pas inferior al final que es fa a

Manacor.

I he de dir també que el setembre del 2004, dia 16, es va

firmar un conveni amb l’Ajuntament d’Inca pel qual

l’Ajuntament d’Inca ha contractat i paga i nosaltres aportam la

substitució de la passarelAla de vianants del punt quilomètric 28

a la zona dels colAlegis devora la carretera de Lloseta, que era

un pas que estava en mal estat, i nosaltres hem aportat la

finançació que són 220.000 euros i l’Ajuntament d’Inca és el

que fa aquest canvi.

I he de dir també que vàrem aprovar, el consell

d’administració de 15 de novembre, l’expedient per licitar les

obres, o sigui que esperam poder adjudicar les obres supòs que

pel gener, gener-febrer, i començar les obres, que és la licitació

de les obres de supressió del pas a nivell de l’avinguda
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Germanies d’Inca amb una inversió de 2,1 milions d’euros, que

és el que seria la carretera de Lloseta, que és molt important. 

En definitiva, si juntam el que ja s’ha adjudicat, més el que

vàrem firmar amb el consorci Mirall Manacor, més aquesta que

ha sortit a licitació, tenim en aquest moment un total

d’inversions de 13,4 milions d’euros, que seran realitat algunes

en tres mesos i algunes idò és un any, però entre el 2005 i el

2006 idò ja seran una realitat les obres fetes, i a part,

evidentment, del que suposa el soterrament de l’estació de

Palma, sobretot la fase 2, amb la supressió definitiva del pas a

nivell del carrer Balmes, que avui en dia és realment una zona

molt caòtica i que en aquest moment està pendent encara que

s’adjudiquin aquestes obres.

Aquesta és un poc la situació. I respecte al camí d’en

Mayol, el projecte concret jo en aquest moment no el conec i,

si no li sap greu, li faria arribar el projecte del que començarà.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Sra. Rado per un temps de 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, moltes gràcies, Sra. Consellera. Ens ha donat una bona

explicació d’aquestes supressions. Jo, si m’ho permet, voldria

afegir-hi una petita pregunta que no m’ha quedat: amb aquests

passos que vostès han licitat en aquests moments, quants de

passos a nivell quedarien per resoldre, si és que en quedarien?

I després li vull comentar, referent al pas de Can Mayol,

que hem fet una pregunta per escrit, hem demanat la

documentació. No li puc dir en aquests moments quin temps fa,

però efectivament ja fa crec que podem dir que bastant més

d’un mes i no se’ns ha contestat. Per tant sí que demanaríem

una mica més d’agilitat en aquestes contestacions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rado. En torn de contrarèplica té la paraula la

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D'OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Moltes gràcies. No em consta si hi ha qualque retard o no

en aquesta solAlicitud de documentació; supòs que hi era però

la hi farem arribar i ho mirarem, i li entregarem el projecte,

perquè evidentment ha sortit a informació pública, s’ha

adjudicat, o sigui, no és cap secret el projecte constructiu. 

I li he de dir que quant a la total supressió de passos a

nivell, en total el Pla de transports preveu 38 actuacions: 29 a

la línia Palma-Inca, 1 a la línia Inca-Sa Pobla i 8 a la línia Inca-

Manacor. Nosaltres en concret, amb tots aquests passos que

tenim en aquest moment jo no li puc dir ara, perquè a vegades

amb una mateixa actuació es lleven dos o tres passos de cop, se

suprimeixen dos o tres passos, com va passar amb l’actuació a

Binissalem, que de cop vàrem llevar quatre passos a nivell. Per

tant jo no li puc concretar exactament d’aquestes 38 actuacions

que estan previstes en el Pla de transports a quants responen

aquestes actuacions; per ventura parlam de 10 o 12 supressions,

que jo crec que ja és una quantitat important.

En aquest moment estan en redacció de projectes i que

supòs que sortiran a informació pública per a l’any que ve la

supressió de 3 passos a nivell a Consell, la de 4 a Lloseta i el

famós pas de Petra. Aquests s’estan redactant en aquest

moment els projectes. Per tant per ventura encara ens quedaran,

de les 38 actuacions, idò la meitat encara per continuar, però

bé, jo crec que per ara en aquests moments jo crec que s’ha

assolit i s’ha començat no només a fer el pla sinó a fer obres

perquè el 2012, que és la data que ens hem marcat dins el Pla

de transports, idò realment no existeixi cap d’aquests passos a

nivell i estiguin fetes les 38 actuacions que preveu el pla.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada ja finalitzades aquestes tres preguntes de

l’ordre del dia d’avui, agraïm a l’Hble. Consellera d’Obres

Públiques i Habitatge la seva compareixença. Moltes gràcies.

Adéu. Gràcies.

Donam la benvinguda a l’Hble. Conseller de Medi

Ambient, Sr. Jaume Font i Barceló. 

4) Pregunta RGE núm. 6352/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a control de la plaga de tomicus.

Per formular la pregunta amb RGE núm. 6352/04, relativa

a control de la plaga de tomicus, intervé el diputat Sr. Andreu

Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, el seu autor,

per un temps de 10 minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Benvingut el Sr. Conseller,

que esper que contestarà adequadament aquesta primera

pregunta que li faig com a responsable d’aquesta àrea a la

Comissió d’Ordenació del Territori. 

La plaga de tomicus no és una plaga irrellevant, i per

comprovar això permetin-me que els llegeixi un petit

document. Diu: “Por la presente se notifica la cuarentena

provisional en otro condado de Illinois. La medida responde

a recientes detecciones por trampeo registradas en el condado

indicado. La acción cuenta con la aprobación del código de

reglamentación federal, el cual prevé la designación

provisional en espera de la publicación de un reglamento”,

etc., etc., etc. I diu a més, fixin-s’hi: “Antes del 1 de diciembre

de 2003 el estado de Illinois tiene que confirmar el

establecimiento de una cuarentena paralela, o de lo contrario

todo el estado será reglamentado a partir de esta fecha con la

legislación federal”. Vol dir que el tema és tan important que

l’administració federal és capaç d’actuar sobre un estat nord-
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americà -no oblidem que és una república federal- en aquest

tema.

Per tant jo crec que quan a un país, que hem de recordar que

sofreix aquesta epidèmia des de l’any 92, perquè aquesta

espècie és endèmica d’Europa, no és pròpia d’Estats Units, i

que des de l’any 92 243 comtats en 9 estats dels Estats Units i

22 comtats en el Canadà han estat envaïts per aquesta espècie

en menys de 15 anys, la cosa jo crec que és important. Per

aquest motiu ja la legislatura passada vàrem fer alguna pregunta

a la consellera responsable sobre aquest tema. Ha passat un cert

temps i volíem saber en quina situació es troba un programa

que la conselleria va iniciar l’any 2001 i quins resultats ha

donat. Per tant aquest és l’objectiu de la pregunta que feim al

conseller. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Crespí. Per contestar té la paraula l’Hble. Sr.

Conseller de Medi Ambient per un temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.

Portaveu, sense cap dubte intentaré contestar adequadament un

portaveu i diputat i bon professor com el Sr. Crespí, i intentaré

ser el més didàctic possible.

Veritablement és un tema greu i complicat. Jo, sense que

ningú no se m’enfadi, sí que he d’asseverar, primer de tot, que

no hi ha hagut massa ilAlusió en tema de plagues aquests darrers

anys. La mostra d’això són les plagues de processionària. No,

no, de processionària, és a dir, amb uns percentatges dels

distints nivells l’any 2003, en el que és el nivell 0, 1 o 2, que

serien nivells acceptables, estam parlant que hem passat de

prop d’un 70% de preocupació en aquests nivells que l’hem

reduït en aquests moments a prop d’un 22%, només, que estam

dins aquell nivell 3 per amunt; tota la resta està en el nivell 2

cap avall, amb una inversió en aquests sentit de més de

2.400.000 euros només en un any i mig.

L’altra part de plagues, és a dir, vostès saben que hi ha tres

greus problemes; n’hi ha més, però greus n’hi hauria tres: el

banyarriquer per a les alzines, on estam lluitant amb la Unió

Europea per veure si som capaços perquè, clar, l’alzina està

protegida, el banyarriquer està protegit, però les alzines se’ns

moren i en aquest moment via Ministeri de Medi Ambient i

Comissió Europea estam mirant a veure si es pot fer qualque

excepció per mirar de tractar una sèrie d’alzinars a les Illes

Balears, que si no desapareixeran en un espai de 10 o 11 anys,

alguna cosa així. Ho dic perquè és prioritat. 

En aquest moment no hi ha un pla, encara, del tomicus; així

com ja tenim un pla en el tema de la processionària no hi ha un

pla del tomicus. En canvi en el tema del tomicus, que és aquest

bitxet que el que fa és matar els pins, són aquests pins que a

vegades veim que pareix que s’han mort, que estan tots rojos,

com a marrons, i en veus molts que estan ben verds i en

comences a veure un aquí, un allà i un allà deçà; en canvi amb

això hem establert un mètode de seguiment i control, i estam en

aquest procés d’aquest mètode de seguiment i control. 

I què hem fet? Li diré el següent: No tenim un problema

greu a Menorca, ni a Eivissa, ni a Formentera, la veritat és que

hi ha petits punts i es controlen fàcilment, com també passa

molt bé a Eivissa amb el tema de la processionària, que quasi

quasi no es pot dir que estigui eradicada però quasi quasi

eradicada, i a Menorca també la intensitat ha baixat moltíssim.

En aquests moments les grans concentracions de tomicus es

plantegen a l’illa de Mallorca, sobretot a la zona d’Andratx i

Calvià, part de la serra de Tramuntana en el terme d’Escorca,

en el terme d’Artà una part, ja a la serra de Llevant; també a

Pollença i també a la zona de Manacor, Llucmajor, cap Salines,

i també en el centre de l’illa de Mallorca, i això que tenim poc

pinars, però els pocs que hi ha estan afectats.

Jo li diria que en aquest moment tenim dues brigades, cosa

que mai no hi havia hagut dues brigades fixes destinades

únicament i exclusivament al tema de plagues, amb 7 homes

cada brigada i un capatàs, que en aquests moments en el que

seria el resum de la campanya 2003-2004 s’han continuat, com

la campanya anterior, marcant una sèrie d’arbres que eren

susceptibles de ser atacats pel tomicus o que estaven afectats,

i que moltes coses ens vénen donades per, de qualque manera,

la fluixedat, la baixa de defenses tant del que és el temporal del

2001 o com pot ser per altra part períodes importants de

sequera, que debiliten l’arbre i hi entra el tomicus. 

Hi ha dos tomicus: hi ha el tomicus que coneixem normal i

corrent, que és el destrum, tomicus destrum , i després hi ha el

tomicus orthotomicus, que és un bitxet encara més petitó i que

en aquests moments tenim dificultat en aquestes dates d’avui a

causa de les altres temperatures que hi ha hagut fins al

novembre de poder saber com està..., com seria la paraula?, és

a dir, de quina manera sortirà ara una vegada la papallona i

saber si tots els cebos que hem posat, les trampes que hem

posat, si han funcionat o no han funcionat. Jo el que he de dir

d’aquests punts de Mallorca és que en aquest moment feim

feina en el que serien aquests cebos, que ara no ho sé dir en

català...; bé, però les trampes són una altra cosa, és igual. Ceps,

esca, venga, moltes gràcies, gràcies. Idò tenim 22 punts amb

esca, que parlam de troncs que no han d’estar talats més de 10

dies, i tenim 22. Que estam fent tala tenim 19 punts, i després

tenim 14 punts més amb visites tècniques per observar què està

passant, o perquè anteriorment s’hi hagin fet tales o perquè

anteriorment s’hi hagin posat esques.

I després hi ha una altra cosa que és nova, que s’està

experimentant, que són les trampes Tysson, que és una altra

forma amb una feromona que el que fa és atreure els mascles i

que està en tema experimental. Als Estats Units, com molt bé

ha dit vostè, han fet proves d’això, encara no funciona al nivell

que es voldria; la Universitat de Múrcia també té un

departament molt avançat en aquest tema que estam en contacte

amb ells, i la veritat és que si hem de mirar la corba que hi pot

haver, en principi pareix que el que és tomicus destrum , aquest

està baixant la intensitat, que pareix que funcionen les esques

i les tales, i després per altra part, el que és l’orthotomicus,

estam esperant que torni venir un poc el fred i quan vengui el

fred sabrem exactament la corba a veure si realment va

descendint com el tomicus destrum  o si realment torna a pujar.

El que és evident és que s’està fent un esforç brutal. Els

costos en aquest moment d’una brigada per tallar està en 438
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euros el jornal de la brigada sencera; el rendiment -perquè clar,

això no es tracta de llevar arbres així com així, s’ha de fer bé,

no es pot deixar cap resta perquè si no és quan tenen bo de fer

entrar- el rendiment és de 8,4 arbres dia. I en el cas de l’esca el

cost és de 359 euros per brigada i el rendiment per jornal és de

6 arbres. El cost dels arbres tallats amb aquest tipus de feina és

de 52,35 euros, i el cost de les esques per arbre són 59,9 euros.

En total estam invertint 163.000 euros més..., no, perdó, en

total estam invertint 236.587,79 euros només en el tema del

tomicus. Sí que fan qualque visita en tema del banyarriquer,

però el banyarriquer de moment no el podem tractar perquè no

té problema.

Amb la qual cosa jo li voldria dir, Sr. Diputat, Sr. Portaveu,

que aquest mètode de seguiment i control, és a dir, tant de les

22 esques, les 19 tales, les visites tècniques, les 14, no són 14

visites tècniques, són 14 punts d’observatori que tenim

constantment aquesta visita, més les 9 trampes Tysson ens estan

marcant una cosa que feia falta a la conselleria, que era un

mètode per realment treure un pla. Així com la conselleria en

temes com la processionària ho tenia molt clar i després ja es

tractava de voler fer una cosa o l’altra, perquè es pogués

pensar, amb tot el respecte del món, que era més eficaç una

cosa o l’altra, aquí no estava clar el mètode i seguiment que

s’havia de seguir. I aquest tema esper que l’any que ve... Això

no ha fet que no continuarem posant totes les trampes aquestes

o les esques per anar reduint el tema, és a dir, més que mai

s’està invertint en aquest assumpte i esper poder tenir un pla

clar i contundent de cara a l’any que ve.

Si..., que hi ha també molts de dubtes de com ser més

efectius, en això estam..., així com en el tema de la

processionària els sistemes estan clar, lògicament els sistemes

en què s’empren productes biològics, o s’empren trampes, o

això, no en cap moment el tema químic, és evident, aquí en

aquest tema es tracta de tenir molt més clar quines són les línies

en què s’ha d’actuar, però li he de dir que en aquest sentit el

que hem de fer és... Aquí hem tengut un problema, hem tengut

el desastre més gros de tota la història com pot ser el temporal

del 2001, o el desastre importantíssim que és cíclic i també

molt gros que són les sequeres; això són dos enemics molt mals

de controlar i el que hem de fer és el que ha passat, és a dir, ara

hi ha dues brigades només per a això quan abans n’hi havia

una; aquest tema s’ha doblat en 8 persones i per mor d’això

aquest control que s’ha establert és molt superior a allò que hi

havia a finals del 2003.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.

Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, només per a algun aclariment. Certament vostè ens ha

donat indicació més o manco de les zones on està localitzat

aquest atac. No obstant això, a mi m’agradaria, no aquí en

resposta oral perquè segurament no és el sistema, però per

exemple sense ser jo diputat en el Parlament d’Andalusia,

entrant a la pàgina web de la conselleria sé exactament les

hectàrees a cada província i el tipus de pi que han atacat. Vull

dir que jo crec que és una informació que..., no només per als

diputats, sinó fins i tot per als ciutadans interessats en aquest

tema, són informacions que posar-les a una pàgina web no

costa res i permeten una certa informació. Les dades

d’Andalusia són bastant considerables, són moltes hectàrees a

totes les províncies que n’estan afectades. 

Jo crec que és cert, i coincidesc amb vostè, que és una plaga

prou nova, són diferents espècies, no són les mateixes a Estats

Units que aquí. No és exactament cert que només ataquin

aquells pins en situació, diguem, desfavorable, no només

colonitzen aquests, sinó que comencen per colonitzar aquests,

però una vegada han establert ja una certa densitat, doncs

s’atreveixen a tot.

Per tant, bé, jo crec que haver iniciat aquestes actuacions és

una mesura important i esperam a la pròxima, passada diguem

la temporada de poder avaluar l’acció de la mesura que en

aquests moments s’empra a tot arreu, que són les trampes

sexuals, aleshores li demanarem més informació al respecte. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Crespí. En torn de contrarèplica, té la paraula

l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.

Portaveu, agrair-li el seu interès per aquesta qüestió, perquè de

vegades és veritat que un es troba com a tot sol dins aquest

tema i més essent un dels temes que més increment

pressupostari ha tengut de la conselleria, conjuntament amb la

plaga de la processionària.

Per hectàrees no li puc donar, però sí que li farem arribar,

si pot ser, el número d’hectàrees on actuam, o quarterades o

quartons o destres a fi que, també agaf la idea de poder-ho

penjar a la pàgina web.

Però sí que li puc dir que amb aquestes brigades, amb

aquestes actuacions que jo li he dit, hem pogut afectar 152 pins,

152 unitats del que ha estat la brigada que fa feina en tema

d’esca. I en tema de tallar, hem afectat 807 pins, és a dir, el

número concret de pins li puc dir, ha estat un total de 959 pins.

I el número d’esques que s’han posat en aquests 19 indrets han

estat 2.018.

I després en el que s’ha prioritzat és en un tema que és quan

hi ha hagut incendis grossos, els dos més grossos de l’any

passat, el de Randa i el des Ravellar a Santa Margalida, als dos

llocs s’ha actuat en el cordó, a part d’assegurar-nos que es faci

bé, en el cordó on hi ha hagut l’incendi i a dins posar també

esques, perquè clar és allà on, quan hi ha hagut un incendi, més

facilitat té per entrar i que es reprodueixi. I esper que això

puguem, al llarg d’aquests vuit anys que venen, la comunitat

autònoma pugui tenir una corba exacta de com afronta aquest

tema, com ara tenim amb el tema de la processionària. 

Moltíssimes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 6353/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a actuacions per evitar l'erosió dels boscos.

Passam a l’altra pregunta, per formular la pregunta amb

RGE núm. 6353/04, relativa a actuacions per evitar l’erosió

dels boscos, intervé el diputat Sr. Andreu Crespí i Plaza, pel

Grup Parlamentari Socialista, autor de la mateixa, per un temps

de deu minuts. Té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies. Un altre tema que també preocupa, perquè

també tot és una cadena que afecta, diguem, la bondat del

nostre ecosistema, certament els incendis per un costat i, com

vostè ha dit molt bé a l’anterior pregunta, un parell, perquè no

només va ser un, sinó que n’hi ha hagut ja més d’un, temporals

bastant considerables, doncs han afectat molt les nostres zones

boscoses, la qual cosa naturalment té una conseqüència

negativa posterior, que és que deixa despullat el sòl i és

susceptible d’una erosió molt profunda. Aquest és un tema,

l’erosió dels boscos, junt amb el de les costes, que en el si de

la Unió Europea se li té una atenció bastant considerable.

I volíem saber també quines accions ha iniciat o quins

estudis ha pogut fer la conselleria per combatre o per resoldre

aquest tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Crespí. Per contestar té la paraula l’Hble. Sr.

Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.

Portaveu, li vull dir en això que hi ha dues qüestions bàsiques:

una, la que fa referència al Pla forestal o al conveni del Pla

forestal, a nivell estatal. Dia 1 de desembre tendrem

l’oportunitat de tenir una reunió bilateral a la Conselleria de

Medi Ambient amb el Secretari General de Medi Ambient, de

l’apartat de Biodiversitat i Litoral, el Sr. Antonio Serrano, on

un dels temes que s’ha de tractar és, a part d’altres dos, és que

el conveni que es va signar del Pla forestal a veure com queda

aquest tema, perquè hi ha rumors de reorganització dels fons,

la qual cosa implicaria firmar un altre conveni. I dins aquest

conveni, que té dues cames, la forestal i l’hidrològica forestal,

són bàsiques respecte de la lluita contra l’erosió, és a dir, no tan

sols per poder actuar on hi ha hagut un incendi, que ara li

contaré el que feim des d’aquí, encara que no tenguem el Pla,

siguin efectius els doblers, i una que té conseqüències, encara

que no hi hagi hagut incendis, i una altra que són a través del

conveni hidrològic forestal, que vàrem aconseguir 5.200.000

euros a gastar en quatre anys, que aquests 5.200.000 euros

anirien destinats als aiguavessants de torrents on hi ha

possibilitat d’erosió o esllavissaments importants -i posaré un

exemple que més o manco tothom coneix, que si un va a

Fornalutx i quan acaba de creuar el poble, a la part dalt, hi ha

tot el barranc aquell, que si un va allà cada any veu com aquella

terra vermellosa va caient i tots els pins van caient dins el

barranc del torrent de Fornalutx. És a dir, aquí es tractava de

fer uns talussos naturals perquè tota aquella zona no es

“daixoni”. Aquí tenim 5.200.000 euros i la Direcció General de

Recursos Hídrics té tota una sèrie de projectes que venen de la

legislatura passada i d’altres legislatures, on en el tema d’erosió

al costat de torrents es podrien fer coses. No parl de fer formigó

per posar a un torrent, no, parl de fer talussos perquè no hi hagi

l’erosió o esllavissaments a segons quines zones.

L’altra gran lluita és l’altra part del Pla, que són 23 milions

d’euros, que és en el tema de reforestació i plans perquè a

zones on hi ha hagut grans incendis fer grans actuacions.

Aquest conveni està signat, la veritat és que no tenc una

mala relació amb el ministeri, i lluitaré, faré el cap viu per a no

tenir-la, però la veritat és que les coses no s’acaben de

concretar. També si un s’atura a pensar, del mes de març aquí

són pocs mesos, és el primer pressupost que aprova el Govern

de Madrid i entenc i agraesc la visita que tenim en el mes de

desembre per fixar els temes de les dessaladores, el conveni del

litoral i aquest tema del Pla forestal.

Li podré dir molt més una vegada que sàpiga si aquest

conveni que està signat va a missa.

Per l’altra part, a part del conveni, el que vàrem decidir

l’any passat en el mes de juliol, perdó, en el mes de setembre,

quan va passar l’estiu, l’agost, que hi havia hagut l’incendi

aquell important de Randa, el que no podíem fer era fer

repoblacions de pins insignificants. És a dir, nosaltres vàrem

trobar que les repoblacions de pins que s’havien fet eren

insignificants. Pensin que la comunitat autònoma de Castellà i

Lleó, tot i que pareixi una barbaritat, i les seves muntanyes

tenen uns nivells distints d’alçada i també de com estan

conformades, sembra cada dia, cada dia, 100.000 pins o

100.000 arbres, cada setmana 500.000 arbres, cada mes 2

milions i cada any, si no vaig equivocat, són 44 milions

d’arbres. Clar, les màquines aquestes de sembrar arbres van per

vessants de muntanyes, com han anat de vegades qualsevol de

vostès per Andalusia o Extremadura o Castella i Lleó, que són

muntanyes que no són com les nostres, on zones que no hi ha

hagut mai un arbre s’estan repoblant i aquestes màquines són

automàtiques i és grossa la quantitat d’arbres que sembren, amb

dos efectes fantàstics: un que és per a l’erosió i

l’esllavissament, i l’altre per l’efecte “sumidero”que tenen pel

2tema del canvi climàtic amb el tema de consumir CO , és a dir

que és un aspecte triple que poden fer els arbres en aquest

sentit.

L’altra part que li diré: que en aquesta reunió del setembre

el que hi va haver és, anem a agafar i anem a concentrar en els

grans incendis, anem a actuar i anem a fer repoblació. I per a

això dues vies: una que podíem fer directament la Conselleria

o l’altra via conveni amb la propietat que havia tengut

l’incendi. I en això que vàrem actuar a dos llocs: un a Es

Ravellar, a Santa Margalida, a part de fer-ho tot net, preparar

el tema del tomicus, perquè no ens entràs i tot aquest embull, el

que vàrem fer és un conveni; i en aquest cas, nosaltres vàrem
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fer net i la propietat va resembrar i està resembrat des de l’any

passat.

I en aquest moment també acabam les feines del que ha

estat a Randa l’incendi, que varen ser 120 o 127 hectàrees que

es varen cremar a Randa.

Enguany el que plantejam, tancant aquesta campanya

d’incendis que estam, és que també on hi ha hagut els més

grossos actuar. I en aquest cas el més gros ha estat a la Cala de

Sant Vicenç, toc fusta, esper que no n’hi hagi, perquè estam en

temps igualment per poder haver-hi un incendi; aquí el que

miren els tècnics és que de massa forestal se’n va cremar molt

poca en aquesta zona, n’hi havia molt poca, el que hi havia era

molt de càrritx i garballons i aquest tipus de mont, i el que

s’està mirant és a veure si poguéssim sembrar qualque tipus

d’arbre que ens pogués ajudar a tenir menys erosió en aquesta

zona, que és una zona complicada on també pega molt el

temps.

I per l’altra part, anunciar-li que per a la lluita contra

l’erosió dels boscos, a la finca de sa Dualla que va comprar el

Govern ara fa poc, que és una finca bastant pelada, com són en

general a la Serra d’Artà i de Llevant, es farà una repoblació

d’arbres, la més grossa que haurà fet la comunitat aquests

darrers anys, que és amb un conveni amb la Caixa del

Mediterrani que, a través de la Fundació Illes Balears

Sostenibles, si no vaig equivocat, són prop de 30.000 euros o

40.000 euros, on farem una resembra molt important, si no vaig

equivocat, no sé si serà molt important, però que no és

comparable a aquests números que li he donat a vostè de

Castella i Lleó, ni tampoc el terreny és el mateix, que seran més

de 8.000 arbres que se sembraran a la zona d’allà.

És a dir, jo no he preparat les dades de voler dir “i jo més”,

no, ni molt manco, el que li puc dir és que la prioritat ha estat

centrada en els incendis grossos; aquest tema de sa Dualla, que

no és un incendi d’ara, però que sí fa anys en va tenir, i fer

aquestes repoblacions.

Per l’altra part, la gran acció, la gran força es podrà fer amb

el conveni que estic convençut que d’una forma o l’altra, ens

plantegen un retall d’un 28%, supòs que ens discutirem un poc

políticament i tal i qual, bé, ja farem la batalla política on

l’haguem de fer, però dins aquest context d’aquestes preguntes,

que jo entenc que són de gestió i d’interès i de preocupació,

doncs si en lloc de 28 milions d’euros, després són 24 o 23 ens

queixarem que n’haguem perdut 4 o 5, perquè es fa un

repartiment nou, però gastarem aquests doblers només en

repoblacions i repoblar sobretot aquelles zones on hi va haver

una gran caiguda de pins o en aquelles zones on hi ha hagut un

incendi. Tal vegada ja fa vuit anys o deu i el Govern, governàs

qui governàs no va fer aquestes repoblacions i es va necessari

fer-les.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula el

senyor... No vol intervenir?

6) Pregunta RGE núm. 6354/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació dels arbres caiguts pels temporals.

Molt bé, doncs per formular la següent pregunta de RGE

núm. 6354/04, relativa a situació dels arbres caiguts pels

temporals, intervé el diputat Sr. Andreu Crespí, del Grup

Parlamentari Socialista, autor de la mateixa, per un temps de

deu minuts. Té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, crec que no és la primera vegada que es debat un tema

d’aquests en el Parlament, fa temps de totes maneres que no

havia sortit, conec les darreres respostes de la Conselleria, però

volia saber en el dia d’avui ja en quina situació es troba aquesta

retirada i eliminació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Crespí. Té la paraula per contestar l’Hble. Sr.

Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Li

agraesc la pregunta perquè de vegades hi ha coses que pareix

viuen dormides allà a un racó.

Jo el que li puc, reconegut pels tècnics de la Conselleria és

que, sense cap dubte, el Govern anterior va actuar amb tota la

ilAlusió del món per intentar arreglar la catàstrofe més grossa

que ha tengut les Illes Balears, que va ser dia 11 de novembre

del 2001. Aquella catàstrofe jo crec que el Govern, la ilAlusió,

tal vegada no li va fer veure, a un moment donat, la realitat

d’aquell tema, la ilAlusió per arreglar el problema de la gent; és

a dir, jo en primera persona ho vaig viure a una altra institució

i sé que vaig tenir en tot moment el Govern al meu costat, és a

dir, ho puc dir perquè ho puc dir. Però en el tema dels pins es

va equivocar el Govern.

Els pins, si vostès agafen dades, veuran que varen caure

700.000 pins, 500.000 pins, el que és evident és que varen

caure més de 2 milions de pins i que jo crec que hi va haver una

falta de planificació important. Perquè 2 milions de pins en

terra i segurament més de 2 milions de pins, si tu no actues

ràpid difícilment té solució. El pi té un valor, la fusta té un

valor i quan passa el temps aquest valor es perd. A part d’això,

jo crec que hi va haver una equivocació de planificació en el

tema d’on dur els pins, una vegada que els pins que retirada el

Govern o encarregava una empresa que els retiràs per ell, a

través de TRACSA; i si se’n recorden, vàrem arribar a tenir

devora els dipòsits de CLH, amb una preocupació general de la

ciutadania de Palma, més de 500.000 pins, més de 500.000

unitats allà.

Què ha fet el Govern? Primer de tot, dir als tècnics, al Sr.

Lluís Berbiela i al Sr. Núñez que diguessin la realitat de

l’assumpte i com veien que realment això tenia solució, si en
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tenia. Que de CLH no me importava me diguessin quina regla

hi havia perquè ho tenia clar, és a dir, llevar els arbres d’allà i

aquesta (...). Avui, en els dipòsits de devora CLH no hi ha un

sol pi, és a dir, la preocupació d’aquelles fotos immenses, no hi

ha un sol pi. Això és una realitat, això es pot tocar amb el dit

com Sant Tomàs i es pot saber.

Dir-li que els pins que es varen retirar la passada legislatura

per part del Govern, cada pi costava 58,5 euros; la mitjana del

que es va gastar el Govern per llevar un pi, no un pi per fer una

esca de tomicus, no, un pi, d’entrada, normal i corrent, 58,5

euros, és una barbaritat. Els nous contractes que es fan ara amb

subhastes no superen els 25 euros. Després la mitjana, supòs

que a segons quins casos arribarà a 30, quan s’agafi la mitjana

no superarà els 25 euros; hi haurà coses de 18, 19, i hi haurà

coses de 29, 30, 31, en el cas que sigui un lloc que hagis d’anar

a una muntanya on sigui molt difícil dur les màquines, però la

mitjana no passarà aquests 25 euros, o no passa.

Quin problema hi ha que m’han dit els tècnics? Me diuen,

conseller, els pins ja no tenen valor i de passada s’han podrit,

i de passada, si entram a segons quins llocs a llevar pins, també

ens carregam els pins nous que han nascut. Molt bé, a mi me fa

gràcia que hi hagi gent que se’n rigui d’això i és un tema que a

mi m’indigna; que abans jo crec que el Govern va fer la feina

que va poder fer en aquell moment en el que va ser la

preocupació de fer-ho ràpid i va tenir uns costs. Els pins que es

varen llevar són els pins que es varen llevar i els pins que varen

quedar s’ha decidit actuar en dues línies, i una en la que deia el

Sr. Crespí, que me plantejava el tema del “tomicus”.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Els prec silenci, que està parlant el senyor conseller.

(Més remor de veus i breu intervenció inaudible)

És el que estic fent, deman silenci perquè està parlant el Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta, i li agraesc, que me mossec la

llengua amb aquest tema, li assegur, vull dir, me mossec la

llengua amb aquest tema, perquè vull que els temes de

normalitat hi siguin, però me la mossec. I amb això que del que

quedava actuam en dues línies: tècnicament, varen marcar els

tècnics unes zones, que això no estaria malament que jo li fes

arribar, per la seva preocupació per aquest tema, que serien

unes zones on varen marcar les prioritats que hi podia haver per

risc d’incendi dels pins que podien quedar; o aquelles zones per

risc de plaga de tomicus.

En això què vàrem decidir? Que actuaríem dins aquestes

zones i si en aquestes zones, que hi havia un risc clar d’incendi

o risc clar de plaga, no ens havien de preocupar els pinetells o

qualque destrossa que es pogués fer, perquè si no hem de treure

els pins amb helicòpter i treure els pins amb helicòpter no són

58,5 euros el pi, és molt més i no hi ha capacitat.

Molt bé, avui, a part d’haver aconseguit retirar els 500.000

pins, jo li puc dir que el duim el 2004, les dades del 2003 no les

tenc, no les he agafat; les del 2004, s’han comptabilitzat a

finques públiques, s’ha actuat a 156 hectàrees, s’ha tractat a

156 hectàrees, i s’han recollit d’aquestes 156 hectàrees 6.035

pins. I de finques privades, conveniades, s’ha actuat a 111

hectàrees i s’han recollit 4.828 pins. Sense conveni, que hi

havia el problema que si no tenies conveni, però no podies

entrar, però hem aconseguit l’autorització, no és tan difícil

tampoc: 25 hectàrees, 2.047 pins. En total han estat 136 finques

privades i 156, 136 hectàrees privades i 156 públiques. En total

s’han llevat uns 15.000, 16.200 pins.

No ha acabat això, això són les dades que li puc del mes

d’agost, a 31 d’agost, i d’aquí a final d’any aquestes dades

s’incrementaran. Però es fan amb aquests dos conceptes, si hi

ha perill de plaga o si hi ha perill d’incendi. És a dir, ja no hi ha

ningú que vulgui la fusta, no ara, l’any passat en el mes d’agost

vaig tenir una reunió amb una sèrie de gent que va venir de

Terol, que hi ha empreses grosses que vaig fer a través del

Govern d’Aragó, un contacte amb la directora general amb una

gent que coneixia d’allà, perquè sabia que hi havia fàbriques

grosses que consumeixen molta fusta. Després també a

Extremadura, que hi ha altres llocs que també fan molts de

temes de fusta. I varen venir a veure els pins, ho varen veure,

i no tan sols no volien pagar res per endur-se els pins, sinó que

volien que els pagàssim per treure-los, perquè la idea era: si

queda res potable ho orquestram perquè se’ls enduguin i no

haguem de pagar res, perquè ja li dic, la mitjana del pi va sortir

a 58,5 euros.

I el cap de fibló que hi ha hagut, que ha afectat Esporles,

s’Esgleieta, Valldemossa, s’han retirat en forma d’emergència

377 arbres i també dir-li que queden bastants oliveres tocades,

no estan en terra les oliveres, però també s’hi està actuant. Què

passa? Que això és un imprevist que hi ha més i en aquest

moment, gràcies a Déu ara no hi ha incendis, i podem destinar

gent a seguir fent aquestes coses d’emergència i esper que quan

acabi la legislatura haguem sabut reduir els punts de risc

d’incendi i els punts de risc de plagues del temporal del 2001.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Molt bé, idò, una vegada acabat

l’ordre del dia d’avui, volem agrair la presència del Sr.

Conseller.

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