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LA SRA. PRESIDENTA: Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
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sessió d’avui i primer de tot demanarem si hi ha alguna

substitució.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sí, Sra. Presidenta. Maria Anna López substitueix Miquel

Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Idò ara... Ah, no, perdó.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu

a les proposicions no de llei núm. 3455/05, presentada pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a PORN de la

Serra de Tramuntana; i RGE núm. 4152/05, presentada pel

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

protecció de les zones humides.

1) Proposició no de llei RGE núm.3455/05, presentada

pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa

a PORN de la Serra de Tramuntana.

Passarem a la primera proposició no de llei, RGE núm.

3455, presentada pel Grup Parlamentari PSM, relativa al

PORN de la Serra de Tramuntana. Per a la seva defensa té la

paraula la Sra. Vadell, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, per un temps de 10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

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

presentar aquesta proposició no de llei ja dia 21 d’abril, una

vegada que el Consell de Govern havia pres l’acord d’iniciar la

tramitació del Pla d’ordenació de recursos per a la Serra de

Tramuntana, la qual cosa hem de dir que ens va produir una

certa satisfacció perquè vàrem trobar que la Serra de

Tramuntana és un indret que des de fa moltíssims d’anys hi ha

una reivindicació generalitzada envers la seva protecció, i quan

vàrem veure que començava la tramitació del PORN ja vàrem

pensar que en certa manera el camí estava iniciat per a la

consecució d’un grau de protecció que es mereix la Serra

perquè és un indret que és únic a les Illes Balears i sobretot és

d’un gran valor mediambiental i paisatgístic i un indret molt

apreciat pels que habitam les Illes i pels que vénen a visitar-

nos.

Els valors que té la Serra de Tramuntana són coneguts de

tothom, quasi quasi no fa falta esmentar-los, però quan vàrem

revisar o quan vàrem veure l’àmbit d’actuació del PORN ens

vàrem sorprendre perquè vàrem poder constatar que la

delimitació del PORN..., quan parlam de l’inici de la tramitació

del PORN parlam de fer uns estudis previs, parlam del fet que

s’han de fer aquests estudis necessaris per saber quins valors

s’han de protegir i quins han de ser finalment protegits. Per

tant, quan vàrem veure que no s’incloïen una sèrie d’espais que

tenen una protecció que ve donada per la LEN i que tenen uns

valors també ecològics i paisatgístics importants, ens vàrem

decebre perquè vàrem considerar que aquests espais mereixien

també estar inclosos dins aquest àmbit perquè poguessin ser

estudiats. 

Que siguin estudiats no vol dir que hagin de ser protegits,

perquè no té per què coincidir l’àmbit d’actuació inicial amb

l’àmbit final de protecció, però nosaltres sí que ens vàrem

sorprendre del fet que a determinats municipis -Calvià, Palma,

Andratx- hi ha un espai que també és molt important que no es

va incloure en aquest PORN, i aquest espai és la Serra de Na

Burguesa. La Serra de Na Burguesa està al principi de la Serra

de Tramuntana i és un espai compartit per Palma, Calvià i

Puigpunyent amb una important vegetació, garriga i pinar, i té

un gran valor natural i de funcionament ecològic, i molt

especialment és el pulmó de l’àrea metropolitana de Palma. A

més aquest espai en molts d’indrets està en greu regressió i ja

ha tengut importants incendis forestals, ha tengut problemes

com incendis forestals, i també té una gran pressió urbanística,

la qual cosa el fa encara molt més sensible i més mereixedor

d’un interès especial per part del Govern.

Per això vàrem presentar aquesta proposició no de llei, que

és molt senzilla, només té un punt, i és simplement instar el

Govern de les Illes Balears a incorporar a l’àmbit del PORN la

totalitat dels espais naturals de la Serra de Tramuntana; això

vol dir aquells que estan en els municipis d’Andratx, Calvià,

Palma, i també n’hi ha algun a Estellencs i també hi ha algun

espai, alguna zona que està declarada ANEI per la Llei d’espais

naturals, que està en el municipi de Campanet. 

Per tant es tracta d’això, d’instar el Govern a ampliar el

PORN perquè es puguin estudiar aquests espais que no han

estat incorporats i que són mereixedors de la màxima protecció,

o almanco que hi hagi un interès per part dels tècnics del

Govern perquè s’incloguin dins aquest àmbit d’actuació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Per fixar posicions té la paraula la Sra.

Rosselló per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, he de dir que per part del

nostre grup donarem suport a la proposició no de llei que ha

presentat el PSM-Entesa Nacionalista perquè consideram que

és la lògica que s’hauria d’haver utilitzat a l’hora de fer el

PORN de la Serra de Tramuntana. 

I per què?, per què aquesta lògica? Idò per dues molt clares.

La primera perquè entenem que l’elaboració d’un PORN, com

ja ha dit la Sra. Vadell, no és encara la declaració definitiva

d’un espai sinó que és l’anàlisi, l’estudi dels valors naturals

d’aquell espai, i per tant entenem que en aquest sentit hauria

d’haver estat un àmbit molt més extens perquè entenem que la

Serra de Tramuntana és un tot, a més, geològicament i per

moltes raons que evidentment no tenc temps d’explicar en 10

minuts, precisament és una unitat no només geogràfica sinó, ja

dic, geològica, paisatgística, etc., que fa que es faci amb

aquesta unitat que s’hagi d’estudiar i després ja veurem quina

figura de protecció se li pot donar.
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En segon lloc perquè la Llei d’espais naturals clarament a

les zones d’ANEI i ARIP, i per tant zones d’alt nivell de

protecció o zones d’àrees rurals com d’interès paisatgístic,

precisament s’han exclòs, curiosament a més, les de bàsicament

-ja ho diu la mateixa proposició no de llei- zones com Palma,

municipis com Palma, Andratx, Calvià, Puigpunyent, Campanet

i Pollença, precisament aquelles zones que, com diu la LEN,

tenen precisament uns importants valors que s’han de protegir

i que a més es declara que tot el que fa al tema de pressió

urbanística, etc., clarament delimita quines actuacions es poden

dur a terme i quines no dins zones ANEI i ARIP, i curiosament

no s’inclouen aquestes zones, com dic, que ja la mateixa Llei

d’espais naturals ja marca com a zones d’un alt nivell de

protecció.

A més, i en tercer lloc, a nosaltres sí que ens preocupa molt

aquesta obvietat, perquè és una obvietat, al nostre entendre,

clarament feta perquè precisament en els municipis de Palma,

d’Andratx, de Calvià i de Pollença hi ha pressió, és a dir, hi ha

tota una sèrie d’actuacions urbanístiques a molts nivells que es

volen dur a terme i ens fa pensar que per aquesta raó ja no es

vol ni tan sols incloure dins el que seria una anàlisi dels valors

naturals d’aquesta zona. Per tant creim nosaltres que fins i tot

s’està anant una vegada més, com veim molt en aquest

parlament, per davall de la mateixa llei d’espais naturals.

Vull recordar que l’any 92 ja en el Parlament balear i a

proposta del Partit Popular i d’Unió Mallorquina es va

modificar a la baixa la Llei d’espais naturals, i precisament va

afectar certs espais de la Serra de Tramuntana, i concretament

es varen excloure les ANEI següents: Son Vida a Palma, Son

Muntaner a Palma, Son Puigdorfila a Palma i Gaieta Gran a Sa

Pobla; tots ells en aquest moment estan pràcticament

urbanitzats, amb la qual cosa ja en aquell moment s’exclouen

les coses en funció de si hi ha d’haver una activitat o no,

sobretot de tipus urbanístic important.

Nosaltres creim per això que a la Serra de Tramuntana allò

lògic seria, dins els arguments ràpids que he donat abans, que

fos aquesta unitat que s’analitzàs i després es veiés evidentment

quina ha de ser aquesta figura de protecció. Per tant creim que

la protecció de la Serra de Tramuntana, que en aquests

moments ja té una sèrie, el que passa és que és més de tipus

precisament urbanístic que de tipus ambiental, i per tant veim

positiu fer un PORN, s’hauria de fer com cal i no s’hauria de

fer com sempre, a la baixa, per intentar evitar certes qüestions

bàsicament de tipus urbanístic que no només inclouen fer cases

sinó camps de golf, etc., etc.

I ja per acabar, tot i que la proposició no de llei no ho

esmenta, nosaltres sí que voldríem dir que a més ens preocupa

especialment el tema del PORN de la Serra de Tramuntana, a

més del que ja he esmentat abans, perquè no sabem molt bé

quina serà la figura de protecció que finalment decidirà el

Consell de Govern, i sí que hem de dir que pel que sembla o

pel que ens ha pogut arribar, sempre a través dels mitjans de

comunicació, ja que informació a altres nivells en tenim poca,

idò és que serà declarada una gran part majoritàriament paratge

natural. Jo vull recordar que el paratge natural va ser aprovat a

la LECO i diu molt clarament que els paratges naturals i les

zones de la xarxa Natura 2000 precisament s’exclouen del que

ja ens deien les DOT, que tots els espais naturals declarats per

la Llei 4/89 eren espais d’alt nivell de protecció, ANNP, i per

tant no eren urbanitzables pel que deia i estipulava la LEN. Els

paratges naturals i tots els espais de la xarxa Natura 2000 que

s’inclouen en el PORN (...) de la Serra de Tramuntana, si són

paratges naturals tendran un nivell de protecció amb les lleis

autonòmiques per davall de les que hi ha a l’actualitat. 

Per tant ens podríem trobar que, a més de fer un PORN de

la Serra de Tramuntana suposadament per protegir-la, ens

podríem trobar precisament amb una desprotecció de l’espai

més important de les Illes Balears, m’atreviria a dir, i en aquest

cas si més no de Mallorca, respecte a tot el que són valors

naturals de fauna, de flora, de paisatge, de valors etnològics i

de molt de tipus, que en aquest sentit creim que ja fa molts

d’anys que es reivindica, tal com ha dit la portaveu del PSM,

que sigui declarat parc natural, la qual cosa nosaltres creim que

hauria de ser la figura i que ara per ara, si fos aquesta de

paratge natural, seria una terrible notícia, ja que davallaria el

nivell de protecció, fins i tot l’actual que té en aquest moment

a través de la LEN.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Crespí per un temps de 10 minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies. Nosaltres coincidim amb quasi tot el que

s’ha dit abans pels altres grups que han intervengut. Ara ens

trobam en una fase prèvia a la declaració amb les diferents

figures que una llei recentment aprovada per aquest parlament

planteja, i per tant sembla que no s’hauria d’haver delimitat

l’àmbit d’aplicació d’aquest PORN a una figura ja més reduïda

d’allò que sembla lògic que sigui com a mínim estudiat si hi ha

la necessitat d’establir-ne una figura de protecció. Per tant si ja

en el PORN rebaixam i deixar fora figures classificades com

ANEI i ARIP molt probablement, com també deia la diputada

d’Els Verds, el PORN encara..., les possibles declaracions

encara disminuiran més aquesta protecció.

Sense intentar fer futurologia nosaltres creim que aquest

PORN hauria d’haver..., no aquest, sinó tots els que es pugui

iniciar la seva tramitació en el futur, haurien de ser d’un ample

abast territorial perquè sempre s’està a temps de determinar que

determinades zones no tenen els elements suficients o

necessaris perquè siguin protegides. A més, una vegada s’hagi

conclòs la redacció d’aquest document, determinades zones

podran tenir unes figures de més alta protecció i altres es

podran instrumentalitzar a través d’altres figures que la mateixa

llei contempla. 

Per tant nosaltres consideram que la proposta, tot i que és

molt genèrica, del Grup PSM-Entesa Nacionalista, és d’una

lògica aclaparadora i per això hi donarem suport. En principi la

declaració de PORN com a mínim hauria d’incloure totes

aquelles zones que ja tenen una qualificació, crec que hauria de

ser més ampla, fins i tot, perquè sempre hi ha..., és a dir, no

compromet això a llavors haver-les d’incloure necessàriament

dins les figures de protecció, però si ja inicialment no les
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incloem difícilment podem pensar que posteriorment seran

incloses, perquè en els mecanismes que estableix la llei per

tramitar el PORN, llavors les figures de protecció no sembla

que hi hagi possibilitat d’ampliació posterior. Evidentment

iniciant un altre tràmit d’exposició pública, etc., però això

evidentment retarda moltíssim i no sembla que sigui la fórmula

més adequada de fer-ho, i això el que fa suposar és que ja

aquest espai és el màxim que tendrà algun tipus de figura de

protecció i no sempre -encara que això sigui fer (...)-, no

sempre ens temem que sigui la més alta.

Per tant nosaltres donarem suport a aquesta proposició no

de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula el Sr. Font per un temps de 10 minuts.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot miraré de fer

abstracció de l’espai geopolític on m’he colAlocat en aquesta

sala i intentaré defensar la posició del Grup Parlamentar

Popular. Bé, és una broma, eh?

La proposició no de llei proposa instar el Govern de les

Illes Balears a incorporar a l’àmbit del PORN la totalitat -

repetesc, la totalitat- dels espais naturals de la Serra de

Tramuntana. En resposta a aquesta solAlicitud el Grup

Parlamentari Popular vol fer pública la seva oposició en base

als següents arguments: Primer, hem de recordar que

l’elaboració del Pla d’ordenació dels recursos naturals, conegut

com a PORN, és una passa prèvia a la declaració d’un espai

natural protegit. El PORN defineix els valors més importants

d’aquest espai i estableix les normes bàsiques de conservació

i els usos que, a partir del respecte a les exigències de

protecció, permetin un desenvolupament harmònic i sostenible

dins l’entorn natural.

Segon, la Llei d’espais naturals, LEN, contemplava la

preservació d’una sèrie d’àrees ANEI i ARIP des del punt de

vista urbanístic; repetesc, urbanístic. Evidentment no totes

aquestes àrees tenien i tenen una vocació d’espai natural

protegit. Pensar això implicaria una interpretació forçada de la

filosofia de la mateixa Llei d’espais naturals, interpretació que

nosaltres entenem que seria errònia. Per tant el que s’ha fet fins

ara a l’hora d’iniciar l’elaboració del PORN de la Serra de

Tramuntana ha estat aplicar els criteris que varen inspirar

l’esmentada llei d’espais naturals mitjançant la delimitació d’un

àmbit de protecció adequat i suficient, adequat i suficient, i en

cap cas restrictiu a la Serra de Tramuntana, en el qual quedin

degudament preservats els espais més representatius, tal i com

insistim que queda expressament establert a la Llei d’espais

naturals, de la qual la LECO n’és el desenvolupament normatiu

lògic i natural.

Tercer, hem de recordar també que en el cas de la Serra de

Tramuntana a l’hora de delimitar l’àmbit del PORN s’han

contemplat quatre criteris bàsics. Primer de tot, les zones

terrestres i marines incloses dins la xarxa Natura 2000; el

segon, les zones més representatives del medi abiòtic, és a dir,

cims, coves, aqüífers, torrents, fonts, embassaments, etc.;

tercer, les zones més representatives del medi biòtic: alzinars,

comunitats d’espècies vegetals i zones que presenten

endemismes i altres espècies en perill d’extinció, etc.; quart, les

zones més representatives des de la seva condició de patrimoni

cultural, com puguin ser jaciments arqueològics o elements

etnològics.

Com s’està delimitant per part del Govern l’àmbit territorial

a protegir pel Pla d’ordenació de recursos naturals? Per dur a

terme aquest procés de delimitació de l’àmbit del PORN s’han

tengut en tot moment en compte estudis rigorosos previs que

obraven ja en poder de la Conselleria de Medi Ambient i que

han permès definir físicament un àmbit territorial que sigui

representatiu dels valors naturals característics de la Serra de

Tramuntana, representatiu dels valors naturals característics de

la Serra de Tramuntana, repetesc. Per això hi haurà

determinades àrees de la mateixa serra que no estaran

incorporades en el corresponent PORN o, dit d’una altra

manera, incorporar la totalitat dels espais naturals, com proposa

la proposició no de llei que ha presentat el PSM, de la Serra de

Tramuntana no és, baix cap concepte, un requisit sine qua non

per garantir la preservació dels valors mediambientals,

ecològics i paisatgístics propis de la Serra de Tramuntana, ja

que l’elaboració del PORN en base als criteris anteriorment

detallats garanteix ja la protecció dels esmentats valors.

De fet, i si seguíssim un raonament dels autors de la

proposició fins a l’absurd, una reductio ad adsurdum , per què

no establir a nivell de tota l’illa de Mallorca la delimitació del

PORN com a fórmula per preservar els valors ecològics i

paisatgístics de la Serra de Tramuntana?

Per tant, i en sintonia amb els arguments expressats, el grup

parlamentari manifesta la seva voluntat de no prendre en

consideració la proposició no de llei que propugna el Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista perquè entén que no

s’ajusta a la realitat ni aportaria res positiu al debat sobre

protecció que el Govern de les Illes Balears ha encarrilat

definitivament amb l’aprovació (...).

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Si vol fer ús de la paraula per

contradicció té la paraula la Sra. Vadell per un temps de 5

minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair el suport

del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds i del Grup Parlamentari

Socialista. Ells comparteixen amb el Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista la sensibilitat i els mateixos criteris i la

mateixa opinió sobre el que ha de ser la protecció.

Efectivament donaré la raó als dos portaveus quan han parlat

del perill que això comporta, l’alarma que ens va produir veure
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que no s’havien inclòs tots aquests espais naturals dins el

PORN de la Serra de Tramuntana ja ens va fer sospitar, com ha

dit el Sr. Crespí, que això encara serà molt més reduït; si

l’àmbit territorial ja no inclou tots els espais naturals de la

Serra de Tramuntana l’àmbit final delimitat serà molt més

reduït i pensam que només tenguem una figura de protecció

com a mostra i no com una figura de protecció real.

Això quasi m’ho ha confirmat el portaveu del Partit Popular

perquè ja ho ha dit clarament, que de la delimitació no tots

seran espais protegits. Això també ja ho sospitàvem, però jo he

de dir al Sr. Font que excloure d’aquesta delimitació una zona

que és precisament on comença la Serra de Tramuntana, que és

el principi, que és la Serra de Na Burguesa, que són tots aquests

pinars i tots aquests cims, que són aquelles zones on comença

aquest espai natural i que té una pressió és una equivocació

extraordinària. A més vostès mateixos es contradiuen perquè

des de l’Ajuntament de Palma que, que jo recordi, està

governat des de fa bastants d’anys pel Partit Popular s’han fet

acords i s’ha instat el Parlament de les Illes Balears mitjançant

proposicions no de llei perquè es protegeix la Serra de

Tramuntana i que s’inclogui dins un futur parc natural. Això

s’ha fet i tenc aquí documentació que ho avala i no fa massa

anys, això, i efectivament eren del mateix color polític que

vostès.

És vera que la LECO, la Llei d’espais naturals, jo crec que

quasi anomenar parc natural després de l’aprovació de la

LECO quasi és inútil. Ja hem perdut l’esperança després de

l’aprovació de la LECO de poder tenir cap parc a l’àmbit de les

Illes Balears, perquè la definició de parc natural que fa la

LECO, recentment aprovada, és pràcticament impossible de

trobar. La definició que fa és que són els espais naturals

relativament extensos no transformats sensiblement per

l’explotació o l’ocupació humana. Per tant ja a les Illes, tant a

l’illa de Mallorca, a Menorca o a Eivissa i Formentera, no n’hi

d’ha, d’aquests espais que no hagin estat transformats. Per tant,

Sra. Rosselló, crec que ja ens n’anam directament a la segona

categoria de paratge natural, si és que hi arribam.

Nosaltres insistim, i demanaríem al Partit Popular que no

sigui tan prepotent amb aquestes definicions que fa, que ells

són els que saben el que fan i els altres no sabem res, i que

incorporin la totalitat d’aquests espais naturals. I si s’ha

d’incorporar tota Mallorca no hi estaríem en desacord, perquè

cada racó té els seus valors a protegir, i segurament si fèiem un

PORN de tota l’illa de Mallorca potser trobaríem qualque

endemisme bastant interessant, amb dues cames, dos braços i

un cap, potser. 

Per tant nosaltres insistim en aquesta proposició no de llei

i creim que s’hauria d’aprovar perquè és fer protecció a la carta

un altre pic. El criteri que s’ha de protegir amb criteris de

valors de propietat és el que impera en aquests moments, i la

naturalesa no té propietaris, bé, no té propietaris, vull dir que

no vol saber qui és l’amo, sinó que la naturalesa té uns propis

valors que necessiten protegir sigui qui sigui el propietari

d’aquests valors, i el Govern hauria de recollir això i hauria de

protegir més amb criteris territorials, mediambientals,

paisatgístics, que no amb criteris de propietat, i això és el que

fa el Partit Popular.

Nosaltres insistim i esperam que un dia o l’altre se’ls obrin

els ulls o, si no, que tenguin..., no ho sé, que de qualque manera

vegin l’equivocació que estan fent, perquè la veritat és que

estan tudant el territori passa rera passa i llei rera llei. Per tant

nosaltres insistim en l’aprovació d’aquesta proposició no de

llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Ara podem passar, idò, a votació de la

proposició no de llei 3455/05. 

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 8.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

núm. 3455, relativa a PORN de la Serra de Tramuntana.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4152/05, presentada

pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a protecció de les zones humides.

(El Sr. Vicepresident substitueix la presidenta en la

direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, passam ara, a continuació, a la

segona proposició no de llei, RGE núm. 4152/05, presentada

pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a protecció de les zones humides. Per a la defensa d’aqueixa

proposició té la paraula la portaveu d’aquest grup, la diputada

Sra. Margalida Rosselló per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, he de dir que defensaré aquesta

proposició no de llei però és evident que sé perfectament quin

serà el seu final, que serà rebutjada per la majoria d’aquesta

cambra, tenint en compte que desgraciadament la protecció

d’espais naturals o amb valors naturals en aquesta legislatura té

una cabuda molt pobra, per no dir pràcticament inexistent.

Bé, respecte a la proposició no de llei que nosaltres

presentam és una proposició no de llei que va amb una sèrie de

punts molts clars, com supòs que tots vostès han pogut llegir,

però que prèviament a mi m’agradaria dir una sèrie

d’arguments el més ràpids possibles per entendre la necessitat

de la protecció de les zones humides.

Les zones humides són uns àmbits o uns ecosistemes que

tenen un valor importantíssim a causa de la seva biodiversitat,

per tots els processos biòtics i abiòtics, etc., i també perquè en

el cas de les nostres illes són uns espais que precisament

permeten que no hi hagi intrusió d’aigua de mar perquè fan

barrera amb el que serien els aqüífers i per tant permeten, com

dic, que no se salinitzin els aqüífers i per altra banda també
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permeten un equilibri del medi ambient de la costa. Això no és

un invent, és una qüestió científica, estudiada, i en aquest sentit

hi ha hagut molts de tractats internacionals, estatals, i

evidentment pocs a nivell de les Illes, tot i que s’ha de dir que

el Pla hidrològic de les Illes Balears sí que inclou un inventari

de zones humides.

Però fent una mica de referència a tota la legislació que en

aquest moment hi ha respecte a les zones humides hem de

parlar des del 82, on ja es va ratificar per part de l’Estat

espanyol la convenció relativa a les zones humides

d’importància internacional, com en el conveni de Ramsar; que

per altra banda també la Llei 4/89, la llei tan coneguda per tots

vostès, conservación de los espacios naturales, de la flora y la

fauna silvestres, ja preveu que la planificació hidrològica ha de

preveure a cada conca les necessitats i els requisits per a la

conservació de les zones humides; i també la Llei de costes del

88 també fa referència a la necessitat de la conservació

d’aquests espais, com he dit, per zones que a més permeten un

equilibri entre el que seria la costa i l’interior. Per altra banda

també en el reial decret estatal, per tant aprovat pel govern

estatal, de 20 de juliol del 2001, que aprova el text refós de la

Llei d’aigües, a l’article 111 es regulen també perfectament les

zones humides; aquest article també remet al reglament de

domini públic hidràulic, aprovat en el Decret del 86, dia 11

d’abril i tota aquesta normativa fa al cap i a la fi és deixar molt

clar que les zones humides s’han de preservar.

Per altra banda, ja ho diu la pròpia proposició no de llei, jo

no m’he estendré, hi ha tot un seguit de documents que avalen

aquesta protecció. El Reial Decret del 6 d’abril, allà on se va

aprovar el Pla hidrològic de les Illes Balears, vull recordar que

havia estat aprovat per unanimitat de tots els grups

parlamentaris l’any 99 i que després va ser aprovat pel Consell

de Govern de l’Estat l’any 2001, idò precisament relaciona les

zones humides a cadascuna de les illes, en base a un inventari

fet l’any 1991. Posteriorment l’any 98, se va considerar

convenient revisar el contingut d’aquest inventari, ja que no

s’hi havia inclòs una cartografia prou detallada i havia obviat

l’existència d’alguns ecosistemes. Posteriorment també, l’any

2002 i per part de la Conselleria de Medi Ambient del pacte, la

que ho feia tot malament, idò resulta que se va realitzar un

inventari de zones humides establert en el Pla hidrològic. Se va

detectar l’existència d’altres zones que no hi estaven incloses

i que tenien interès de conservació i amb coherència a allò que

disposava la normativa estatal i l’interès públic, era necessari

protegir. 

Se va elaborar per tant, el Decret de delimitació i protecció

de les zones humides de les Illes Balears amb uns objectius

molt clars i que era la preservació i sobretot, un altre aspecte

que jo voldria tocar, que les zones humides desgraciadament en

aquest moment són, per una part considerades com a femers, ho

dic perquè no he pogut dur fotos, m’hagués agradat poder-les

dur i veuríem com zones humides s’estan degradant dia a dia

perquè en molts de casos s’hi aboquen enderrocs, fems, etcètera

i no hi ha una protecció idònia de determinats espais.

Per altra banda hi ha una part important de les zones

humides més important de les illes, sobretot de les illes de

Mallorca i Eivissa, que en aquest moment tenen projectes

urbanístics importantíssims. Vull recordar Ses Fontanelles,

esperem que s’hi pugui fer una protecció major amb allò que

està fent el Ministeri de Medi Ambient, però que té un clar

projecte. Vull recordar per exemple tota la part de Ses Feixes

a Eivissa. Vull recordar també el tema de Pollença i molts

d’altres que evidentment..., la mateixa Albufera de Mallorca

que el primer que va fer el Govern de les Illes Balears va ser

precisament eliminar una ampliació que s’havia fet d’aquest

espai perquè s’hi ubicarà, suposadament, un camp de golf. Per

tant, tot un seguit d’amenaces molt clares per a les zones

humides de les Illes Balears.

Per tant, creim que és necessari protegir les zones humides,

hi ha moltíssima legislació que així ho avala. És absolutament

necessari preveure quines mesures de protecció s’han d’aplicar

i com s’han de recuperar, tal com diu el Pla hidrològic i tal com

diu la Llei d’aigües. I per altra banda també és necessari que hi

hagi plans de gestió per a la seva conservació. Per això aquest

decret que se va elaborar en el seu moment, que va tenir a més

un tràmit d’audiència llarguíssim, se va fer tot el que s’havia de

fer perquè se pogués dur endavant el decret. La veritat és que

després varen venir les eleccions i el Consell Consultiu no va

fer l’informe positiu fins el 9 de juliol del 2003, és a dir,

pràcticament 2 setmanes després de què el Partit Popular entrés

en el Govern de les Illes Balears a exercir el seu mandat. Creim

per tant, que se tractaria de recuperar per una part aquest

decret, com dic, està tot fet, té fins i tot els informes preceptius

que ha de tenir. En aquest sentit per tant, nosaltres entenem que

s’hauria d’aprovar aquest decret que permetria tenir, com dic,

una eina per delimitar i protegir les zones humides de les Illes

Balears i per tant, poder fer aquelles actuacions pertinents per

a la seva conservació.

Per altra banda també creim que s’ha d’elaborar el pla de

gestió per a cada una de les zones humides de les Illes Balears

perquè se puguin protegir, tan de les amenaces que pot tenir des

del punt de vista, com he dit, de què són un femer, o des del

punt de vista urbanístic per considerar que aquestes zones no

s’haurien d’urbanitzar i s’haurien de preservar.

I en tercer lloc, perquè entenem que la vigilància d’aquestes

zones ha d’augmentar per evitar precisament la seva degradació

i permetre la seva conservació o sinó, com dic, poden quedar

moltes vegades en dir, bé aquí hi havia una zona humida, però

ha desaparegut en qüestió de temps. Jo els convidaria que vagin

a les mateixes Fontanelles, allà on dia a dia, en aquest moment

no perquè hi ha obra, però evidentment ha tengut un procés de

degradació molt ràpid, són zones a més amb un ecosistema

molt fràgil, per tant, amb molt poc temps se pot fer malbé. Per

tant, entenem que les zones humides han de ser protegides, han

de ser vigilades, han de ser gestionades com cal perquè

realment ens permeten no només tenir uns espais d’una gran

biodiversitat, sinó també la protecció de la salinització dels

aqüífers de l’aigua de la mar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:
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Gràcies, Sr. President. Sra. Rosselló, nosaltres donarem

suport a aquesta proposició no de llei que ha presentat.

Evidentment subscrivim tots els arguments que vostè ha

argumentat, tan a l’exposició de motius, com a la seva

exposició. Efectivament les zones humides són els elements

quasi més fràgils de tots perquè precisament són els més bons

de degradar, estan a uns espais de terra que no estan dins

elevacions i són molt assequibles, és bo de fer arribar-hi i per

costum, malauradament, han servit moltes vegades d’abocadors

d’enderrocs i han servit per fer-hi de tot, manco per allò que la

naturalesa els ha creat.

Nosaltres estam totalment d’acord en què s’ha de recuperar

aquest decret, les feines fetes no s’han de deixar perdre i tot el

procediment que vostè ha explicat, que s’havia arribat fins i tot

als informes favorables del Consell Consultiu. Crec que

s’haurien d’aprofitar i tenir aquesta delimitació definitiva de les

zones humides per preservar-les de la seva degradació.

Malauradament moltes d’elles han desaparegut i a partir d’ara

no s’hauria de consentir que en desapareguin més. La pressió

urbanística, sobretot en algunes d’elles com vostè ha anomenat,

Ses Freixes, és evident i fins i tot maldament el Partit Popular

hagi defensat que allò serà un parc urbà i que ho preservarà, la

pressió urbanística farà que no compleixi les funcions, sinó que

sigui un espai bastant degradat perquè per construir aquest parc

urbà hi hauran de passar màquines i hauran de fer unes

intervencions que degradaran i no ajudaran gens a la seva

conservació.

Per tant, estam d’acord amb els 3 punts que vostè ha

proposat i esperem que tengui el suport de tots els grups.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Per no repetir arguments que ja s’han donat, la

intervenció de la proponent jo crec que ha estat contundent. Jo

només hi afegiria un argument més perquè això se tiri endavant

i és que aquest decret que sembla que estar retingut dins algun

calaix, al final és producte d’una legislació elaborada per un

Govern del Partit Popular a l’Estat espanyol i per tant,

m’imagín que devia comptar amb el suport d’aquell que, sent

ministre de Medi Ambient, el va promoure. Per tant, com a

mínim jo crec que no se podrà dir que això se basa en una

norma que no convengui a la manera d’entendre la protecció

mediambiental del Partit Popular. 

Nosaltres creim que havent-se produït tota la tramitació,

l’exposició pública i estar a punt de publicació perquè tots els

tràmits s’han complit, em sembla que seria una bona mesura

perquè coincidim amb els arguments que s’han donat. A més

aquestes illes tenen una escassesa de zones humides que

permetin que les aus migratòries la puguin fer servir de pas,

com ho estan fent i que la degradació, a més de tot allò que ja

s’ha dit, contribuiria a crear un perjudici mediambiental que

transcendeix l’abast o l’àmbit exclusiu de les nostres illes.

Per tant, li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Assumpta Vinent per un

temps de 10 minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, en resposta a la proposició no de

llei presentada per Esquerra Unida i Els Verds, que contempla

aquestes 3 reclamacions, hem d’exposar diversos arguments. El

decret alAludit per la proposició no de llei presentada pel Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, que va ser preparat

durant l’etapa de l’anterior Govern, presentava amb la seva

lletra i amb la filosofia que inspirava moltes deficiències.

Algunes tan singulars com el fet de qualificar com a zones

humides determinats indrets que no tenen ni geològica, ni

biològicament característiques pròpies de zones humides, com

per exemple els embassaments de Cúber i Gorg Blau, les mines

de Sineu, o l’embassament del Mortitx.

Per aquest motiu des de l’any passat ja s’està fent feina a la

Conselleria de Medi Ambient per tal de poder elaborar una

delimitació realment acurada de les zones humides de la nostra

comunitat, en base a criteris realment científics, geològics i

biològics, comunament acceptats. Aquesta delimitació no

exclou les zones humides artificials, però no de forma arbitrària

sinó en el supòsit que permetin donar resposta, o bé a la

necessitat d’eliminar els riscs derivats de les avingudes d’aigua,

o bé a la possibilitat de donar sortida a aigües procedents de

processos de depuració. De fet, el nou decret de zones humides

que està preparant la Conselleria de Medi Ambient no aspira a

ser una norma que afecta totes les zones allà on hi hagi aigua,

sinó un instrument normatiu mitjançant el qual es puguin

protegir les zones amb valors geològics i de flora propis d’una

zona humida. 

El decret que preparava l’anterior Govern declarava també

zones humides les zones reblides, és a dir, recuperades a partir

d’escombraries i materials inerts, actualment desapareguts, com

és el cas del Prat de Sant Jordi, o el Salobrar de Santa Ponça.

En aquest sentit una política rigorosa de recuperació de zones

humides desaparegudes s’ha de basar en informes de viabilitat

urbanística, econòmica, social que no contemplava l’anterior

decret preparat per l’anterior Govern, per la qual cosa hem de

suposar que aquella era una iniciativa buida de contingut real

i dissenyada probablement des de criteris clarament

demagògics. 

Per altra part hem de tenir també en compte que l’any passat

el Govern central va aprovar el Decret 435/2004, de 12 de març

i pel qual es regula l’inventari nacional de zones humides. Un

decret que fixa tota una tipologia de zones humides que és

necessari tenir en compte per a la redacció del decret. Una

tipologia que des del moment que és posterior a l’esborrany del

decret preparat pel pacte, no es va tenir present, però que

s’incorporarà en el seu moment en el no decret per tal d’evitar
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una duplicitat de feines. És a dir, per intentar que no sigui

necessari elaborar dos inventaris de zones humides, un segons

els criteris del Govern central i un altre segons els criteris del

Govern balear i que finalment s’estableixi un sol inventari amb

un sol criteri. Igualment vull recordar que la feina de recerca i

investigació que està preparant la Conselleria de Medi Ambient

per assolir els objectius de la directiva marc de l’aigua de la

Unió Europea, aportarà també valuosos elements a l’hora de

completar i perfilar millor el decret de les zones humides.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular rebutja aquesta

proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds, referida a aquesta delimitació i

protecció de les zones humides de les Illes Balears i reafirma

la voluntat del Govern de les Illes Balears, mitjançant

l’actuació de la Conselleria de Medi Ambient, de provar abans

de final d’any una proposta de decret sobre zones humides de

les Illes Balears que contempli la protecció d’aquests espais des

de criteris de rigor i eficàcia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vinent. Sra. Rosselló, vol fer ús de la paraula

per contradiccions? Té la paraula per un temps de 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé he de dir que evidentment amb

vostès no hi ha manera, jo d’allò que alAlucín, ho he de dir així

de clar, és que els criteris científics resulta que els canvia en

funció de no sé quines coses. Jo crec que això vostès s’ho

haurien de fer mirar i senzillament vostès no volen fer aquest

decret, és una qüestió així de clara. Políticament vostès no

volen dur endavant aquest decret de delimitació de zones

humides, la resta sobra Sra. Vinent, perquè realment me

permetrà dir-li que és penós perquè no s’ha llegit el Pla

hidrològic de les Illes Balears, no s’ha llegit la Llei d’aigües, no

sap què diu perquè precisament una bassa és considerada zona

humida, ho he de dir així de clar, no sap que se diu que s’ha de

declarar zona humida. No sap que una zona humida té una

dinàmica continuada i que precisament fa una diferència la Llei

d’aigües entre allò que és una zona reblida, vol dir que és una

zona humida, maldament estigui plena d’enderrocs, però és una

zona humida. És a dir, és una qüestió de ciències naturals. 

Jo crec que aquí hem d’anar a criteris polítics i clarament

vostès, el Partit Popular, no vol aprovar aquest projecte de

decret de delimitació de zones humides de les Illes Balears

perquè ho va fer el pacte i perquè vostès a més volen que Ses

Fontanelles s’urbanitzin, volen que s’urbanitzin moltes altres

zones humides i volen que moltes zones humides que en aquest

moment se podrien conservar i preservar, no se conservin ni se

preservin perquè damunt d’elles hi ha actuacions importants a

fer. La resta sobra, perquè entraríem dins un debat i crec que

primer de tot hem de ser una mica més rigorosos a l’hora de

donar determinats arguments.

Per tant, clarament dir-li Sra. Vinent, perquè supòs que li ho

han dictat des de la Conselleria de Medi Ambient, que aquest

decret estava absolutament fet, amb rigor, seguint totes les lleis

existents i evidentment havia passat tota quanta cosa havia de

passar, li puc presentar l’informe si vol, vostès no me’n

presenten cap a mi quan ho deman a la Conselleria de Medi

Ambient i jo sí sé quina feina se va fer durant dos anys. Per

tant, en el més absolut rigor, participació pública, etcètera, 98

alAlegacions, contestant-les una per una, etcètera. Un informe

del Consell Consultiu que li dóna carta per anar endavant,

seguint el Pla hidrològic de les Illes Balears, seguint la Llei

d’aigües, seguint el Conveni Ramsar, seguint tot allò que hi

havia.

Per tant i per concloure, en primer lloc ja que només m’ha

contestat el primer punt d’aquesta proposició no de llei, està

clar que vostès faran un decret, ja el veurem quan el facin i

evidentment ja opinarem. Però he de dir que no em sorprèn en

absolut que vostès no vulguin aprovar un decret, primer perquè

ho va fer el pacte i tot el que va fer el pacte és horrorós. I

segon, perquè me pareix que vostès el que volen és precisament

no conservar les zones humides, sinó que s’hi facin actuacions

de molt de tipus, bàsicament urbanístiques a determinades

zones. Li he de recordar per exemple que el Prat de Sant Jordi

està a l’inventari de l’any 91 i ara me diu que no és una zona

humida, és que... No continuaré en aquest tema.

En segon lloc, no m’ha dit res respecte a millorar la

vigilància i els plans de gestió. He de suposar, pel fet de què no

hi hagi hagut cap intervenció respecte els altres dos punts, que

vostès ja ho faran quan hi hagi el decret. Jo el que dic en aquest

moment com a diputada i com a ciutadana, que les zones

humides, una gran part de les zones humides de les Illes

Balears s’estan degradant dia a dia i no hi ha plans de gestió, ni

actuacions que retardin aquesta mala situació de les zones

humides. Jo crec i ho torn dir, per defensar no només des del

punt de vista mediambiental, sinó també per defensar la intrusió

d’aigua de mar, és absolutament necessari que les zones

humides siguin protegies i precisament tenguin un àmbit de

gestió com cal i amb criteris absolutament rigorosos, però clars.

Políticament no tenim res a veure, nosaltres estam per la

conservació i vostès estan efectivament per conservar una mica

perquè quedi bé, però sobretot perquè se puguin fer actuacions

urbanístiques a moltes zones humides i ja cercaran un decret

per evitar tots aquests grans projectes que estan en marxa en

aquest moment, tan per part seva com per part, en el cas de

Mallorca, del Pla Territorial de Mallorca, en pensen urbanitzar

un seguit com Alcúdia i Pollença.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. 

Senyores i senyors diputats, passarem ara a votació la

proposició no de llei RGE núm. 4152/05.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Abstencions? No n’hi ha.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

RGE núm. 4152/05, relativa a protecció de les zones humides.
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I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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