
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ORDENACIÓ TERRITORIAL

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 354-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2005 Núm. 29
 

Presidència
de l'Honorable Sra. Assumpta Vinent i Barceló

Sessió celebrada dia 28 de setembre del 2005 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 4831/05, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a augment del nivell de protecció actual
dels espais naturals de les Illes. 582

2) RGE núm. 4955/05, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre d'entitats, organitzacions i ONG dedicades a
custòdia del territori. 588

3) RGE núm. 5194/05, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a retirada de projectes d'intervenció viària
Eivissa-Sant Antoni i Aeroport-Eivissa i la seva substitució per projectes consensuats. 590

LA SRA. PRESIDENTA: Bona tarda, senyores i senyors diputats, començarem la



582 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 29 / 28 de setembre del 2005 

 

sessió d’avui, i primer de tot demanarem a veure si hi ha alguna
substitució.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
les proposicions no de llei RGE núm. 4831/05, presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
augment de nivell de protecció actual dels espais naturals de les
Illes; la RGE núm. 4955/05, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a registre d’entitats, organitzacions i ONG
dedicades a la custòdia del territori; i la RGE núm. 5194/05,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a retirada de projectes d’intervenció viària Eivissa-Sant
Antoni i aeroport-Eivissa i la seva substitució per projectes
consensuats.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4831/05, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a augment del nivell de protecció actual dels espais
naturals de les Illes.

Passam, idò, a la primera proposició no de llei, RGE núm.
4831/05, presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a l’augment de nivell de protecció actual dels
espais naturals de les Illes, i per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Rosselló per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, la proposició no de llei que nosaltres presentam avui
a comissió es tracta, tal com diu el seu títol, d’intentar
augmentar el nivell de protecció actual dels espais naturals que
en aquest moment estan declarats de les Illes Balears.

Hem de dir que hem tengut durant aquests dos anys i
busques de legislatura un retrocés important en la conservació
dels espais naturals. Nosaltres diríem que fins i tot el
qualificaríem d’enorme, si tenim en compte que es varen tornar
enrere les declaracions de parc natural de Cala d’Hort a Eivissa,
que s’havia declarat el 2002; la del de Llevant també del 2002;
i també la d’ampliació del parc de S’Albufera en una zona
determinada, que va ser el 2003. Aquesta tornada enrere de les
declaracions d’aquests espais naturals va ser feta sense cap
criteri objectiu que explicàs, o que esbrinàs, o que justificàs el
perquè es desprotegien aquests espais que tenien uns valors que
estaven prou explícits i prou clars, i que per tant requerien d’una
protecció i d’una actuació respecte de la seva conservació. Hem
de dir que concretament, i com vostès saben perfectament, tant
el parc natural de Llevant com el de Cala d’Hort es varen fer o
es varen eliminar a través de la Llei d’acompanyament, i
S’Albufera, sense cap explicació ni una, també es va tornar al
seu estat inicial abans del 99.

Totes aquestes actuacions que s’han tengut respecte a la
protecció dels espais naturals entenem nosaltres que ha estat feta
amb uns arguments molt poc rigorosos, que no s’ha primat el
que s’ha de fer, que són els valors naturals d’una zona
determinada, els ecosistemes, el paisatge, la fauna, la flora i a
partir d’aquí valorar que és necessària la conservació i que,
evidentment, no només s’ha de conservar sinó que s’ha de
gestionar i s’ha d’intentar fer de la millor manera possible per
compatibilitzar la conservació amb les activitats que es puguin

dur a terme allà, sinó que s’ha fet en funció de valors que
nosaltres no entenem molt bé i que podríem qualificar, si més
no, de més partidistes que altra cosa, no?

De tota manera, i anant a allò amb què ens trobam en aquest
moment, hem de dir que l’aprovació de la LECO va suposar
també la definitiva desprotecció de Cala d’Hort d’Eivissa i es va
iniciar un PORN, un pla d’ordenació de recursos naturals, a un
àmbit molt inferior a l’anterior parc natural, cosa que ja dic que
no hi havia cap justificació que explicàs per què això es duia a
terme d’aquesta manera. Per altra banda, també, el Consell de
Govern del 27 de maig del 2005 va aprovar un PORN de la
península de Llevant també amb un àmbit molt inferior al que
s’havia declarat en el seu moment a l’any 2002, tampoc sense
especificar per quina raó es feina només a aquest àmbit i es
desprotegia un àmbit important en aquell moment i que continua
tenint uns valors importants.

Davant tota aquesta situació, nosaltres entenem que hi ha
una clara política de desprotecció i per tant de no voler dur
endavant actuacions referides a la protecció dels espais naturals,
o voler-ho fer d’una forma, si més no, d’embullar la troca i, a
més d’això, també en aquest moment entenem que no s’està fent
una tasca de gestió, de bona gestió d’aquests espais naturals ja
declarats, que no s’està fent una cura de tots aquests espais per
poder realment dur a terme aquelles actuacions més idònies, tant
de conservació, com dic, com de compatibilitzar activitats
diverses però de forma regulada.

Per tot això nosaltres plantejam aquesta proposició no de
llei, perquè entenem que a unes illes com les Illes Balears, on
tenim una biodiversitat tan important i uns valors que cada
vegada són menors perquè cada vegada hi ha més agressions
diverses sobre ells, idò que és necessari, al nostre entendre,
retornar al nivell de protecció anterior als espais naturals de
Cala d’Hort d’Eivissa i de la península de Llevant, així com
també a S’Albufera de Mallorca, tant pel que fa a la zonificació
com a la normativa existent.

Com he dit no entenem per què s’estan fent dos PORN amb
unes delimitacions menors, per què es va llevar també
l’ampliació de S’Albufera de Mallorca quan allà hi havia uns
valors importants a nivell ambiental, i precisament per tot això
i perquè entenem que la política de conservació és una política
de present i de futur que serveix precisament per a la nostra
activitat econòmica més important de les Illes Balears, creim
que s’ha de tornar a aquest nivell de protecció que hi havia en
el seu moment i no fer tot aquest embull que al nostre entendre
no du a bon port.

En segon lloc, també el que plantejam en aquesta proposició
no de llei és millorar la gestió, perquè en aquest moment
entenem que hi ha massa malifetes dins els espais naturals
protegits. Concretament a tota una sèrie d’espais naturals hi ha
hagut denúncies urbanístiques que en podria fer una llarga llista,
des de S’Albufereta, des de Cala d’Hort, on hi ha hagut
extraccions d’arena; des de molts d’altres, des del Llevant, a
altres indrets..., on hi ha agressions constants i continuades i, per
altra banda, no hi ha en molts de casos ni una vigilància, ni una
ordenació d’aquell espai que realment faci, com dic, o permeti
aquestes activitats de conservació. Ja ho va dir el conseller de
Medi Ambient, ho va dir quan presentava la LECO, que allò
important era fer una passa endavant, no només la declaració en
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paper sinó la gestió efectiva i real. Nosaltres el que demanam és
que aquesta gestió sigui real, que hi hagi una vigilància, que hi
hagi un seguiment en aquests espais naturals protegits, i la
manera com regular-ho és a través d’una figura que existeix a
totes les lleis referides a aquest tema, a la protecció d’espais
naturals, que són els PRUG, els plans rectors d’ús i gestió dels
parcs naturals. Creim que en aquest moment el PRUG de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera està iniciat, pel que nosaltres
hem pogut esbrinar amb les preguntes que hem fet al Govern,
tot i que és un tema que ja fa més de dos anys que hauria d’estar
finalitzat perquè s’han hagut de fer modificacions a través de la
Llei d’acompanyament; el PRUG de S’Albufera és una eina que
fa dos anys que ja s’hauria d’haver fet i no hi està, almanco
nosaltres fins ara tota la informació que tenim no està ni tan sols
iniciat. El mateix passa amb el PRUG de S’Albufera d’Es Grau;
ja no en parlem dels PRUG d’aquells espais que es varen
desdeclarar, com són el de Llevant i el de Cala d’Hort, i per tant
aquesta eina que serveix per regular l’ús i la gestió d’aquests
espais no s’està fent o s’està fent d’una manera molt incipient,
i nosaltres creim que precisament si el que es vol realment és
gestionar bé aquests espais, s’han de dur a terme aquestes eines
i s’han de posar tots aquells mitjans que facin possible millorar,
com dic, la vigilància i el seguiment d’aquests espais.

I ja per acabar, en el tercer punt de la proposició no de llei
també plantejam una qüestió òbvia dins tot el que han estat els
arguments que he exposat abans, que és que en el cas dels dos
espais naturals que s’han desprotegit i després s’han tornat
protegir d’una manera estranyíssima, tot per tornar enrere el que
va fer el pacte sense aclarir-nos per què es protegeixen, per què
es desprotegeixen, sinó d’una forma absolutament aleatòria i en
base a criteris que al nostre entendre no tenen res a veure amb
la protecció dels espais naturals, idò creim que no s’ha fet cap
favor precisament a la protecció d’aquests indrets sinó tot el
contrari.

Demanam, per tant, que ara que hi ha iniciat un parc petitet
de Cala d’Hort i un parc, diríem, no un parc, perdó, un PORN
de Cala d’Hort i un PORN de la península de Llevant molt
menors del que estava inicialment declarat, com he dit, idò
demanam que s’augmenti la zonificació d’aquests plans
d’ordenació de recursos naturals, que s’hi incloguin totes
aquelles àrees que s’han tret sense explicar el perquè de cop i
volta han deixat de tenir valors, no entenem per què, i sobretot
que es renunciï a declarar tant Cala d’Hort com la península de
Llevant paratge natural, que és una de les figures que es
contemplen a la LECO. La figura de paratge natural pròpiament
és una figura que no té massa, diríem, contingut de conservació
i de protecció, és més bé, senzillament, una figura que al nostre
entendre no dóna cap cobertura o dóna una cobertura molt petita
a aquests espais i a les actuacions que es puguin fer en aquests
indrets, i per tant creim que s’hauria de renunciar a aquesta
figura per cercar-ne una altra que no sigui, com dic, la que
nosaltres creim que és la més inadequada, que és paratge
natural.

Per tot això, tot i tenint en compte que suposam que el Partit
Popular votarà en contra, perquè sabem perfectament quina és
la seva política en aquest sentit, el que demanam és una mica de
seny respecte a un tema que la protecció dels espais naturals
precisament, com deim, és un tema de present però també de
futur; conservar els nostres espais dóna possibilitat, també, que
a les Illes Balears no tot ens quedi en un estat que no puguem

mostrar als nostres visitants aquests espais que encara ens
queden. Per això plantejar aquesta proposició no de llei amb
aquests tres punts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per fixar posicions té la paraula, per
part del Grup Parlamentari Mixt, el diputat Sr. Nadal per un
temps de 10 minuts.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des d’Unió Mallorquina
consideram que si bé a la nostra comunitat hi ha uns nivells de
protecció territorial importants, és imprescindible, és important
continuar apostant per aquesta protecció i augmentar,
incrementar la superfície protegida. 

Pensam que uns instruments molt útils per a això no només
han estat les lleis que hem anat aprovant a aquest parlament sinó
també els plans territorials que cada una de les Illes han anat
elaborant. Però a Unió Mallorquina pensam que la millor
manera d’incrementar la superfície protegida del nostre territori
no passa per la prohibició o per la imposició de figures
jurídiques a determinades persones, com és el cas dels
propietaris de moltes de les finques rústiques, que són els que
han estat, de fet, al llarg de segles, conservant la seva finca i
fent que aquesta finca tengués el valor ecològic que avui se li
dóna. La Serra de Tramuntana, el Llevant, les terres del Pla de
Mallorca o molts d’altres indrets tenen un valor ecològic i
paisatgístic perquè els seus propietaris al llarg de molts de
segles han fet molta feina perquè així sigui.

I les administracions, que varen arribar molt més tard a la
convicció del valor de la terra, allò que hem de procurar és
facilitar la tasca a aquestes persones i donar sortida al seu
esforç, premiar la seva dedicació amb instruments de
colAlaboració efectius per poder continuar aquesta tasca de
protecció. I per això no podem estar d’acord amb la seva
proposició.

Els parcs naturals han de tenir un embrió a les finques
públiques per després incloure aquelles finques privades que, a
través del consens, de l’acord, de la colAlaboració, vulguin anar
participant en aquestes finques. Crec que -la diputada
d’Esquerra Unida i Els Verds així ho ha dit- la diferència entre,
per exemple, el PORN que es va fer de la península de Llevant
amb el que s’està tramitant ara és que les mateixes persones que
abans estaven en contra que es declaràs un espai protegit ara hi
estan a favor.

Des d’Unió Mallorquina pensam que la protecció del
territori no es pot fer contra els ciutadans, no es pot fer contra la
gent, i que serà així, amb el consens de la gent, que
s’incrementarà la protecció territorial i a més a més beneficiarà
a tots i farà que el nostre territori i la nostra illa siguin
sostenibles de cara al futur, perquè en la protecció del territori,
com en moltes altres coses, convèncer és molt més útil que
vèncer, i tot el que pareix exigir..., tot i que convèncer exigeix
molt més esforç, però crec que és millor convèncer que no
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vèncer, i per això Unió Mallorquina o els diputats d’Unió
Mallorquina votarem en contra de la seva proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula la diputada Sra. Vadell per un
temps de 10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Contràriament a allò anunciat per
Unió Mallorquina, pel portaveu que m’ha precedit, el nostre
grup, el PSM, està totalment d’acord amb aquesta proposició no
de llei presentada per Esquerra Unida i Els Verds. 

Aquesta legislatura, aquests dos anys, s’han caracteritzat
bàsicament per un retall importantíssim en el nivell de protecció
de les Illes Balears. Estam a la cua d’espais protegits quant a
percentatge i comparats amb Europa, i aquest darrer any amb la
retallada dels parcs naturals de Cala d’Hort i de la península de
Llevant, ha estat una regressió importantíssima quant al nivell
de protecció. El Govern ha aplicat criteris de propietat en lloc
dels criteris de valors naturals, que és allò que arreu del món
s’empra per protegir espais, i això ha duit a la retallada
impressionant quant a aquests espais naturals.

Crec que és importantíssim ressaltar que la retallada o la
tornada enrere que va fer la Conselleria de Medi Ambient en el
parc de S’Albufera és una regressió important. Crec que el
decret del 2003 que fixava els límits ampliant els límits del parc
de S’Albufera donava una garantia de conservació a aquest
espai, ja que anteriorment no hi havia uns límits concordants
amb la cartografia, hi havia unes errades, i a més aquesta
ampliació, a més de protegir una colònia important d’espècies
d’aus i d’espècies, també, de flora, servia de coixí, o serviria, i
servia en aquell moment, de coixí per la pressió urbanística que
hi ha als voltants del parc natural de S’Albufera. Per tant era
una zona de transició important que servia, com he dit abans, de
coixí i de zona de transició entre una zona molt saturada
urbanísticament i el parc natural de S’Albufera, que és una zona
totalment a preservar.

Per altra banda el parc de Llevant i el de Cala d’Hort s’han
començat per les finques privades i jo crec que no em queda
més remei que dir les crítiques als parcs que es varen fer la
passada legislatura per part del Partit Popular varen crear un
ambient hostil envers aquesta figura, i per això els propietaris en
lloc d’estar a favor que les seves finques quedassin incloses dins
el límit del parc es varen posar en contra perquè es varen cuidar
bé de crear aquesta hostilitat amb falses alarmes i amb falsos
arguments perquè no es poguessin dur a terme aquests espais.

Nosaltres estam -ja ho he dit abans- a favor que es retornin
als àmbits anteriors tant la península de Llevant com Cala
d’Hort, i també hi podríem afegir la Serra de Tramuntana,
perquè ja ho hem vist a una altra proposició no de llei
presentada pel PSM en aquesta cambra, que l’àmbit d’aplicació
del PORN ha deixar fora zones importants de municipis com
Calvià, Palma o Andratx, que formen part de la mateixa
configuració física i geològica de la Serra de Tramuntada, i en
canvi s’han exclòs de l’estudi, s’han exclòs de l’àmbit d’estudi

del PORN, la qual cosa també resulta incomprensible des del
punt de vista mediambiental.

A partir d’aquí també donarem suport als dos punts sobre la
millora de la gestió, ja que com ha dit la portaveu d’Esquerra
Unida i Els Verds no hi ha massa vigilància a les zones
protegides, i agressions urbanístiques, obertura de camins,
abocaments incontrolats, n’hi ha molts, que fan molt de mal. I
per tant altra banda també creim que la figura de paratge natural
és una devaluació de la figura de parc, i crec que aquestes zones
que esmenta la proposició no de llei mereixen per les seves
característiques naturals ser declarades parc natural.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Sr. Crespí per un temps de 10
minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, presidenta. El Grup Socialista també donarà
suport a aquesta proposició no de llei, i li donarà en els tres
punts que en formen part.

El primer, el primer punt, suposa o va suposar, a una llei que
havia de significar la protecció dels espais naturals, com una
espècie de taca, perquè per a la supressió d’això es podria haver
utilitzat la Llei d’acompanyament, i no una llei que protegeix i
a una disposició transitòria s’aprofita per desprotegir. Per tant
era una taca a una llei que nosaltres, en el seu articulat, nosaltres
li vàrem donar un bastant ampli suport, no en aquests aspectes,
naturalment. Per tant nosaltres creim que és important que es
retorni -i això també ho afegiria al que diu el punt 3- que es
retorni als PORN que inicialment s’havien establert.

El Sr. Conseller, quan hi va haver el debat de la LECO, va
mostrar el públic una carpeta en la qual deia -i jo el crec- que
tenia l’adhesió d’un ampli ventall de propietaris a això. Bé, si
era un ampli ventall jo no veig per què no inicia, com a mínim,
el PORN amb la mateixa delimitació que tenia i, en tot cas, ja
des de la seva tramitació ja s’exclourà alguna cosa, no excloure-
les des del principi. Perquè jo m’imagín que aquests propietaris
que hi estaven d’acord potser són els que deia el Sr. Nadal, que
abans hi estaven en contra, però la figura de protecció no és
diferent a la que hi havia. Per tant alguna cosa hauria de
permetre al Sr. Font que les seves dots de convicció servissin
per conservar el PORN que hi havia abans i no reduir-lo d’una
manera arbitrària, perquè quan s’elegeix un determinat territori
no és per raons capritxoses, és per raons científiques, d’unitat
d’hàbitat, etc., etc.; hi ha unes raons que van més enllà de la
consideració de si aquest propietari vol i aquell no vol, perquè
si no els parcs naturals d’arreu del món serien com un guepard,
serien taques els que són parcs naturals, i enmig n’hi ha una que
no ho és i una altra que ho és, i això evidentment no té cap
suport científic.

I jo em deman, a més, per què continuam sentint aquí, quan
no és vera i quan el Sr. Conseller també ha dit que no és vera,
el fet de donar a la declaració de parc natural un sentit
expropiatori i no és així. La declaració de parc natural
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precisament, i el Sr. Conseller no es va cansar de dir-ho durant
el debat, ha de suposar per als propietaris una millora de les
condicions d’explotació, etc., etc., i per tant va dir ell i mostrar
l’adhesió d’alguns propietaris a aquesta idea.

Per tant jo no veig la necessitat d’haver ja reduït inicialment
aquest PORN quan al llarg de la seva tramitació es podia haver
modificat el seu àmbit terrestre i marí. Curiosament el PORN de
Llevant s’incrementa a una zona que pràcticament no té cap
explicació, a una zona marítima, es desplaça..., és difícil
calcular-ho amb l’escala del BOIB, el nombre de milles que
són, però una certa distància, quan al mateix temps es
desprotegeix la zona litoral interior a la badia d’Alcúdia. Són
coses que no tenen cap sentit i cap explicació. Per tant nosaltres
el que demanaríem és que a partir dels PORN que ja hi havia, en
tot cas i amb arguments de tipus científic, es proposin les
modificacions que siguin necessàries i llavors es produeixi la
provisió definitiva d’aquest PORN.

Per tant entenem que nosaltres tenim una proposició que
específicament es dedica al parc de Llevant, que segurament
veurem en sessions futures, però que més o manco ve a dir el
que diu el punt 3 d’aquesta. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el diputat Sr. Puche per un temps de 10 minuts,
també.

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, en
relación a la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida y Los Verdes, referida al
aumento del nivel de protección actual de los espacios naturales
de las Islas, el Grupo Parlamentario Popular desea manifestar su
posición en base a los siguientes argumentos.

Primero, nuestra discrepancia con respecto al contenido de
la citada proposición no de ley arranca de su planteamiento
inicial, en concreto a partir de la afirmación que hacen sus
autores, en el sentido de que el Govern de les Illes Balears ha
hecho un enorme retroceso en lo que se refiere a la conservación
de los espacios naturales, tomando como ejemplo las
actuaciones del Govern en los parques naturales de Cala d’Hort
en Ibiza, Albufera y península del Llevant en Mallorca. 

Sin perjuicio de los argumentos que posteriormente
utilizaremos para rebatir en profundidad estas afirmaciones,
quiero recordar a la Sra. Rosselló que con la acción del
Gobierno se han intentado conseguir dos objetivos básicos. Por
una parte el tercer mecanismo de protección que permitan
preservar los valores ecológicos, paisajísticos,
medioambientales de nuestro patrimonio natural y la defensa de
su biodiversidad, como muy bien queda reflejado en la LECO.
Y por otra parte intentar alcanzar un escenario de protección en
el que sea compatible la defensa de los valores anteriormente
citados con la generación de amplios consensos sociales y el
rechazo a cualquier manifestación coactiva, no imprescindible
para garantizar los objetivos fijados. Se trata evidentemente de

una constatación de las notorias diferencias que existen en la
manera de entender la protección entre su grupo y el nuestro
Sra. Rosselló, básicamente debido a que nosotros nunca
aceptaremos una política proteccionista que atente contra la
visión abierta, participativa y dinámica de la sociedad balear,
como de hecho transluce su posición en relación a este tema.

Segundo, asimismo en su declaración de intenciones la
presenta proposición no de ley afirma que con su forma de
proceder el Govern de les Illes Balears ha intentado eliminar
todas las actuaciones relacionadas con la conservación de los
espacios naturales que se llevaron a cabo en la anterior
legislatura. Un argumento, que además de pueril pone de
manifiesto una alarmante tendencia a la manía persecutoria
cuando se trata de juzgar la acción del actual Gobierno. En
cualquier caso es un ejemplo muy ilustrativo sobre la
incapacidad de esta formación política a la hora de diseñar
alternativas reales y no delirantes a la acción del actual
Gobierno.

Tercero, para finalizar esta introducción, las referencias a la
LECO incorporadas en la primera parte de la proposición no de
ley, evidencian de nuevo la resistencia de la representante del
grupo Los Verdes, a aceptar planteamientos que no sean
reduccionistas, maniqueos, o simplemente fruto de una
concepción sectaria de la realidad. Sólo así se entiende que la
Sra. Rosselló niegue hasta la simple posibilidad de que
efectivamente la LECO acabe siendo el instrumento que permita
encontrar respuestas imaginativas audaces y realistas a una
cuestión, todo lo relacionado con la protección de los espacios
naturales, que precisamente el anterior Gobierno convirtió en un
problema capaz de generar hasta unos límites insostenibles, un
grado de crispación impensables en una sociedad
tradicionalmente abierta y tolerante como la balear. 

En consecuencia, con todo lo anteriormente expuesto, el
Grupo Parlamentaria Popular rechaza la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida y Los
Verdes y de los 3 puntos que la conforman a partir de las
siguientes reflexiones. Primero, en relación al primer punto
debo reiterar los argumentos que ya se han utilizado
anteriormente en esta comisión en relación a este tema y que
básicamente nos recuerdan que en el caso de los parques
naturales de Cala d’Hort (Ibiza) y península de Llevant
(Mallorca), efectivamente el Govern ha aplicado el criterio de
exclusión de determinadas fincas, privadas que no públicas, de
esta figura de protección, en atención a una serie de hechos,
alguno de carácter sencillamente técnico y en otros en cambio
de naturaleza inequívocamente política.

En relación a sus aspectos técnicos, en el caso del parque
natural de Llevant, era evidente que la zonificación contemplada
en la declaración del anterior Gobierno, incluía territorio de
diferente calificación y en modo alguno homologables o
susceptibles de acogerse a la misma figura de protección. Por lo
tanto, lo que ha hecho este Gobierno ha sido racionalizar el
mapa de protección del citado parque, sin olvidar en ningún
momento el cumplimiento de las exigencias de protección
provenientes de las directivas europeas, traducido en la Xarxa
Natura 2000, a las que se ha dado un fuerte impulso.

En lo que se refiere al parque natural de Cala d’Hort,
entendimos en su momento y entendemos ahora que los
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objetivos de protección que el anterior ejecutivo pretendía
garantizar con la declaración, en concreto la preservación de
unos determinados terrenos a efectos urbanísticos y de
ubicación de campos de golf, podían alcanzarse desde otros
supuestos, como así se ha hecho. En concreto, debemos recordar
que la Comisión Balear de Medio Ambiente ha rechazado el
desarrollo urbanizable a s’Ullastre, que provocó la declaración
del parc natural de Cala d’Hort, precisamente con su
incompatibilidad con los objetivos de Xarxa Natura 2000.

Finalmente la razón que nos ha inducido a revisar la
ampliación del parque de s’Albufera decretada por el anterior
Gobierno, ha sido impulsada por un estricto respecto a la
legalidad, toda vez que la ampliación se materializó sin
respectar el preceptivo trámite de audiencia a las partes
implicadas. Por lo que la citada medida, así lo han ratificado los
preceptivos informes jurídicos, era a juicio del Govern nula. Sin
embargo es indudable que junto a las razones técnicos que
explican la actitud del ejecutivo autonómico, en este tema
subyace una clara motivación política y ésta no es otra que
intentar corregir lo que en opinión del Govern, no era sino una
serie de actuaciones diseñadas desde la prepotencia y aplicadas
desde la imposición. De hecho quiero recordar a esta comisión
que ni la península de Llevant, ni Cala d’Hort formaban parte
del mapa de protección de la primitiva Ley de Espacios
Naturales. Contemplaba en su planificación de la figura de
protección como parques naturales, reservas naturales y otros de
carácter preservacionista.

Por otra parte tampoco la declaración de los citados parques
naturales se llevó a cabo, previo debate con los propietarios de
los terrenos afectados, en un clima de consenso y diálogo. Se
trató en definitiva, de medidas arbitrarias e incluso claramente
sectarias, unas medidas extrañas a la poca dinámica
proteccionista y por desgracia generadoras de una crispación
social absurda, innecesaria y en todo caso absolutamente
rechazable. Segunda, la mejora de la gestión, la vigilancia y el
seguimiento de los espacios naturales protegidos, como exige la
Sra. Rosselló en el punto 2 de la proposición no de ley, no
necesitan ser objeto, en nuestra opinión, de propuesta alguna, ya
que de hecho constituyen elementos fundamentales y básicos
para una gestión eficaz de nuestro patrimonio natural y por
tanto, son puntos de referencia ineludibles para el Govern en lo
que se refiere al tratamiento de los espacios naturales sujetos a
protección. 

Con todo, no deja de ser paradójico que la presenta
proposición no de ley exija la elaboración de todos los planes
rectores de usos y gestión de los parques naturales u otras
figuras de protección declaradas en las Islas Baleares. Si
tenemos en cuenta que en la anterior legislatura la Conselleria
de Medio Ambiente no cerró ningún plan rector de usos y
gestión para ninguno de los citados espacios protegidos. En
cambio, desde el actual Gobierno se está trabajando activamente
en la elaboración de los PRUG de s’Albufera des Grau, Ses
Salines d’Eivissa y Formentera y en la redacción de un nuevo
PRUG en el parque natural de s’Albufera de Mallorca y la
revisión del actualmente vigente en el parque natural de la isla
de la Dragonera, de acuerdo con los responsables del Consell de
Mallorca, titular del citado espacio natural. En cualquier caso
somos perfectamente conscientes de que el PRUG es un
instrumento de gestión extraordinariamente eficaz y en esta
linea está trabajando la Conselleria de Medio Ambiente, si bien

debemos recordar una vez más, como sin duda sabe la Sra.
Rosselló, que la elaboración del preceptivo plan de ordenación
de recursos naturales, es un paso previo a la redacción del
correspondiente plan rector de usos y gestión en el proceso de
gestión concreta de cada espacio natural protegido.

Tercera, en lo que hace referencia al tercer punto de la citada
proposición no de ley, en el Grupo Parlamentario Popular
queremos entender que el solicitado aumento de la zonificación
de los PORN, a los que alude la autora de la propuesta, se
refiere al ámbito territorial de los citados parques naturales de
Llevant y Cala d’Hort. En este sentido ya hemos explicado con
anterioridad las razones que justificaron en su momento la
revisión del mapa territorial de ambos parques, por lo que
obviamente debemos rechazar la ampliación del recinto de los
dos espacios naturales citados, de conformidad a lo ya indicado
en el apartado primero de esta contestación. En cambio, más
difícil de entender resulta que en el mencionado punto tercero
de la propuesta de la Sra. Rosselló, la anterior responsable de
Medio Ambiente del Govern, proponga renunciar a la figura de
paraje natural para ambos parques, ignorando el hecho de que
es el propio PORN el que define en cada caso la vocación del
territorio y sus valores naturales. Es decir, que el PORN es un
instrumento que ejerce su función con plena autonomía y por
ello resulta inadmisible la pretensión de la autora de renunciar
a priori a una figura de protección cuya idoneidad o no, sólo
quedará establecida en función de lo que determine el citado
PORN y nunca antes.

En consecuencia, debemos rechazar lo que a todas luces nos
parece un absurdo desde una óptica jurídica, además de una
incongruencia desde el punto de vista medioambiental.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Puche. Per contradiccions té la paraula la Sra.
Rosselló per un temps de 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc vull donar les
gràcies als grups parlamentaris que han donat suport, el PSM i
el PSOE, a la proposició no de llei que nosaltres havíem
presentat. I després dir molt breument que estic absolutament
alAlucinada, increïblement sorpresa que tenint en compte que no
hi ha premsa...

(Algunes rialles)

Tenint en compte que s’està fent un missatge polític per
distorsionar les coses, que parlamentaris de les formacions aquí
presents tractin aquest tema de la manera tan simple com s’ha
tractat. En primer lloc perquè no sé si vostès saben el que són
les lleis de conservació, per ventura no s’ha llegit res mai sobre
temes de conservació...

(Remor de veus)

És que convendria...

(Continua la remor de veus)
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Perdoni Sra. Presidenta, jo puc dir el que trobi, m’ha dit de
tot aquest senyor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rosselló, un momentet. Per favor, té la paraula per 5
minuts la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

La Llei de conservació, precisament lleis estatals i europees,
directives europees, lleis estatals, van en una línia molt clara i
jo li he de recordar als senyors Puche i Nadal, se veu que no
saben que l’únic que se va fer en el seu moment i supòs que
teòricament s’està fent ara, és aplicar la legislació vigent. Per
tant, se veu que posen en qüestió tota la legislació ambiental
existent envers aquesta qüestió.

En segon lloc, voldria dir que el tema de partir de valors
equivocats. El tema de la protecció d’un espai natural se fa en
base a valors naturals que pugui tenir un lloc, un indret
determinat. Els valors naturals no les explicaré perquè no tenc
temps en 2 minuts, però són clars, científicament i
objectivament estan exposats a molts de llocs, per tant, se fan
amb criteris objectius. Evidentment després hi ha les actuacions
polítiques d’una manera o d’una altra. Però a cap lloc, en cas
contrari vostès m’ho diguin, diu o fa aquesta suposada
prohibició-imposició, sinó també un pla territorial d’una illa
també imposa, també prohibeix, un pla general d’un ajuntament
també prohibeix, també imposa. Per tant, s’està tractant
únicament de què una zona que té uns valors naturals se
protegeixi en base a una legislació existent, és l’únic. Que
després algú trobi que allò no s’ha de protegir o s’ha de protegir
és una altra qüestió, la resta sobra. Crec que utilitzar aquests
arguments no és bo dins aquest Parlament, ni fer-ho per part de
persones que són diputats, ni fer-ho en pla de donar un missatge
a la ciutadania absolutament equivocats.

Quan se xerra d’anar en contra de la gent, aquí no se va en
contra de ningú. També podem dir, les autopistes van en contra
de la gent? Fer un hotel a un lloc va en contra de la gent?
Parlem seriosament. Ningú ha dit mai que no s’haguessin de
tenir en compte els propietaris, ni molt manco, però no se pot
fer una protecció en funció de la propietat perquè no ho diu cap
llei, així de clar. Jo crec que vostès s’han de basar en allò que és
la legislació existent i per tant, en aquest sentit crec que és el
que hi ha d’haver.

En tercer lloc, jo he de dir que me resulta molt curiós que
tan UM com el Partit Popular, parlin del tema de què quan se fa
un espai natural s’ha imposat. Jo els deman, Cala Mondragó qui
ho va fer? El va fer el Partit Popular, no va demanar res als
propietaris, ho va fer el Partit Popular. Parc natural de
s’Albufera, ho va demanar als propietaris? Ho va fer el Partit
Popular, a més Unió Mallorquina governava també en aquell
moments amb ells. Per tant, vostès no han de tenir un discurs
absolutament fora de lloc, vull dir, parlem seriosament de les
coses. Una cosa és voler protegir o no voler protegir i els
sistemes de protecció legislats. La LECO no ha fet més que
rebaixar una llei estatal que, ho he dit en molts de casos,
consider, jo consider, evidentment no ho consideren altres grups
parlamentaris, que és anticonstitucional, però no perquè ho
digui na Margalida Rosselló, amb la qual vostès crec que hi

tenen una vertadera obsessió, sinó perquè ho diu una llei estatal
i a més ho diuen totes les directives europees. Jo crec que en
aquest sentit a un Parlament s’ha de parlar a partir d’aquests
criteris, una cosa és la utilització política que vostès, sobretot el
Partit Popular i Unió Mallorquina, varen fer d’un tema per crear
inseguretat a la gent. Vostès varen crear amb el seu Mariano
Servera, la seva Catalina Llobera, a Eivissa amb molta gent
varen crear una absoluta distorsió d’allò que era la protecció del
territori i evidentment, això sí que els hauria de passar factura
a nivell, almanco de la seva responsabilitat com a governants.

Per tant, parlar seriosament crec que és important. Tornar als
nivells de protecció anteriors dels espais naturals de Cala d’Hort
d’Eivissa i península de Llevant i s’Albufera de Mallorca és
perquè vostès, el Govern del Partit Popular, no ha explicat per
quines raons objectives ha tornat enrera aquests parcs. Quan el
Sr. Puche m’explica un parell de coses, jo li he de dir que
Llevant té una qualificació diferent, no sé en base a què ho diu.
No és LEN, han pres una decisió senzillament que no està
basada en cap estudi seriós de per què eliminar aquestes àrees.
Cala d’Hort és zona LEN, zona LIC, zona ZEPA i vostès han fet
més petit per bàsicament interessos d’altres tipus, me supòs. El
tema de s’Albufera, ja li ho han dit abans, té valors com (...) i
d’altres i l’han llevat i l’han tornat enrera. Que agafin una
excusa és una excusa. El cert que aquestes zones s’han
desprotegit en funció de voler-hi fer certes activitats, una d’elles
és que a s’Albufera se farà un camp de golf, supòs que prest. Per
tant, en aquest sentit evidentment se tractava de que se tornés en
aquest nivell de protecció, si vostès realment creuen en la
protecció amb els criteris objectius que he dit. Millorar la gestió
i el seguiment dels espais naturals, no entenc per què no els
sembla bé. 

Per acabar, vostès sobre aquest tema crec que estan fent una
qüestió molt negativa i és voler crear en el tema de conservació
dos posicionaments, uns que volen imposar i prohibir i uns
altres que el que volen el consens amb els propietaris. Jo només
els diré una cosa, si vostès volen el consens amb els propietaris
ho facin amb tot, no només per protegir, sinó per fer qualsevol
actuació del tipus que sigui, ho facin realment amb un consens
amb els propietaris i demanin si allà on han posat autopistes els
propietaris ho volien, demanin si allà on han fet determinades
actuacions ho volien. El que no ens val, almanco al meu grup,
a més crec que és molt desagradable sentir això a un Parlament,
que només per protegir s’hagi de demanar permís, quan no se
demana permís mai absolutament a ningú. Per tant, això crec
que són temes que difícilment se poden tractar d’una manera
seriosa en aquest Parlament. Esperava que vostès votessin en
contra, però esperava com a mínim que en el punt 2 hi hagués
una mica de suport per entendre que si realment hi ha un
objectiu d’augmentar la protecció, s’augmentés la gestió dels
espais naturals que ja en aquest moment tenen una declaració
feta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies, Sra. Rosselló. 

Passam idò a la votació de la proposició no de llei RGE
núm. 4831/05.
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Vots a favor? 6.

Vots en contra? 10.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 4831, relativa a l’augment de nivell de protecció
actual dels espais naturals de les illes.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 4955/05, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre
d'entitats, organitzacions i ONG dedicades a custòdia del
territori.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, a continuació passarem a la segona proposició no de llei
RGE núm. 4955/05 presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a registres, entitats, organitzacions i ONG
dedicades a custòdia del territori. Per a la seva defensa
d’aquesta proposició per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Puche quan feia referència a la
LECO, a l’anterior intervenció, parlava de solucions
imaginatives de la LECO. Bé, realment allò que se diuen
solucions imaginatives, noves a la LECO no n’hi ha gaires, hi
ha algunes supressions en relació a altres legislacions. Nosaltres
vàrem proposar una esmena introduint un element nou,
possiblement no existia altra llei d’aquest estil, perquè la seva
compareixença en els nostres àmbits geogràfics és tardana; és
un moviment que s’inicia al Canadà, i es va expandint als Estats
Units, i llavors arriba a Europa, que són les entitats de custòdia
del territori. Aquestes entitats -em sap greu que se n’hagi anat
el Sr. Nadal- promouen un tipus d’actuacions que són les que
elles voldrien, és a dir, és des de la societat civil, des
d’organitzacions no governamentals, convèncer els propietaris
que la conservació dels seus territoris és bona per als seus
interessos com  a propietaris, els seus interessos econòmics, els
seus interessos socials, i per tant des de la societat civil
promouen, poden promoure figures de protecció de
l’administració, i negociar amb ella com serà la gestió de
determinats espais naturals

En aquests moments ja al nostre país, a Espanya, a
Catalunya sobretot, ja funcionen a determinades zones diferents
figures de protecció promogudes per entitats d’aquest estil. La
llei que vàrem aprovar aquí va incloure finalment aquestes
organitzacions, reconeixent-les en un article, i en un altre donant
a l’administració la capacitat de negociar, d’establir convenis,
de promoure, de finançar aquestes organitzacions i les seves
actuacions en bé del territori.

Per tant, si la Llei diu això, nosaltres entenem que per donar
seguretat jurídica als propietaris de les finques, aquestes
organitzacions han de tenir un reconeixement oficial, és
convenient que estiguin inscrites i reconegudes per part de
l’administració, i nosaltres el que instam és al govern, atès que

ja hi ha en aquesta illa alguna organització que ha fet actuacions
d’aquest estil i ha promogut actuacions que podríem entendre -
encara que haguem utilitzat el nom- cobertes per la custòdia del
territori, nosaltres entenem que seria bo que s’establís un
registre per a aquestes organitzacions, i també naturalment
establís els requisits que una organització ha de tenir per poder
ser denominada entitat de custòdia del territori.

Per tant, aquesta és simplement la nostra proposició, que és
de desenvolupament de dos articles de la Leco. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. I entram ara al torn de fixació de
posicions, i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i els Verds
té la paraula la diputada Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que per part del nostre grup,
nosaltres estam d’acord amb la proposició no de llei. Sempre
hem cregut que el tema de la custòdia del territori és un
mecanisme molt interessant per incentivar-lo perquè significa
-com ja ha dit el portaveu del Partit Socialista- que les entitats
i organitzacions puguin involucrar-se en la conservació i
protecció dels espais naturals, que hi ha moltes experiències
sobretot, també ja s’ha dit, que varen començar al Canadà, i
després es varen estendre arreu de pràcticament tot el món
occidental, i que a Catalunya, per exemple, té una tradició
important, i per tant creim que en aquest sentit tot el que pugui
ser millorar la conservació i la protecció real de la biodiversitat,
creim que és una bona experiència, i a més una experiència
oberta que nosaltres creim que és positiva.

He de dir que creim, per exemple, que quan la proposició no
de llei..., no és que facem una esmena in voce al proposant, però
sí que consideram  que quan es diu que s’haurien d’establir els
requisits necessaris, per ventura creim nosaltres que igual no
importaria, que es podria acabar la frase aquí, perquè quan diu
“per perfeccionar la inscripció”, no sé molt bé si queda poc clar,
però bé, això és una qüestió que nosaltres creim que per la
claredat, que igual quedàs com ha explicat, que hi ha un
registre, i a més s’estableixen els requisits necessaris, que creim
que el que hauria de dir evidentment aquest registre, quins
requisits ha de tenir una entitat perquè pugui ser considerada o
pugui estar dins el que se suposa que és la custòdia del territori.
En aquest sentit faríem aquest suggeriment, però així i tot
nosaltres votarem a favor, perquè creim que és una iniciativa
molt positiva, a la qual creim que s’hauria de donar també
cobertura i assessorament per part de l’administració ambiental,
per tal que s’impulsàs a les nostres illes. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Des del PSM consideram aquesta
proposició no de llei oportuna, ja que l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari Socialista quan es tramitava la Leco, va
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introduir aquesta figura nova, com ha dit el Sr. Crespí; però tot
i que l’article 2.3 ha quedat modificat dient que es promourà la
figura reconeguda com a custòdia del territori com a fórmula
efectiva per assolir els objectius d’aquesta llei, així com
estimular la creació i el funcionament d’entitats de custòdia del
territori, queda creada aquesta figura i es reconeix; però, no
obstant això, la llei deixa un buit i és que no fixa com es
desenvoluparà aquesta colAlaboració i com es podrà implantar
aquesta colAlaboració entre aquestes entitats de custòdia del
territori.

És ver que la filosofia de custòdia del territori pretén
recuperar la iniciativa privada i voluntària en la conservació de
valors ambientals, i vetllant per generar responsabilitats en els
propietaris, tant públics com privats, i també dels usuaris del
territori en la conservació i el bon ús de la terra i els recursos
naturals, culturals i paisatgístics, de la mateixa manera que
volen fer compatibles amb aquesta conservació un rendiment
productiu dels recursos d’aquestes finques. Això crec que és
totalment compatible amb la filosofia del Partit Popular, per tant
creim que ja que es va acceptar aquesta esmena del Grup
Socialista, i ha quedat reflectida així a la Llei de conservació
d’espais de rellevància ambiental, el mateix Parlament hauria
d’instar el Govern perquè la participació es pogués dur a terme
mitjançant un registre o de la manera que es consideri oportuna.
A Catalunya, per exemple, ja està molt desenvolupada aquesta
figura, ja existeix una xarxa de custòdia del territori, a la qual
participen multitud de propietaris, entitats, municipis,
ajuntaments, que està molt estesa, i a una sola d’aquestes xarxes
ja fins i tot hi ha 76 organitzacions adherides. Això vol dir que
hi ha una experiència contrastada i positiva, i veim que aquí, a
Balears, seria molt interessant i positiu que això es pogués dur
a terme amb la major celeritat possible per implicar com més
sectors millor en la conservació del territori.

Per això donarem suport a la proposició no de llei
presentada pel Grup Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la diputada Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé el suport del Partit Popular a
aquesta proposició no de llei és evident. He de dir que el Partit
Popular sí considera que la Leco és una bona llei, és una llei que
sense cap dubte ha millorat fins i tot amb les esmenes en
diversos aspectes, i amb les esmenes que anam a acceptar,
sobretot amb la que fa referència a aquesta proposició no de llei
que du avui el Partit Socialista, i nosaltres efectivament li
donarem suport, però també com deia la Sra. Vadell, ens
agradaria fer una esmena in voce que, a part d’aquest primer
punt, que diu que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a obrir un registre d’entitats, organitzacions sense
finalitat de lucre que es vulguin dedicar a la custòdia del
territori, també voldríem posar un segon punt dient que el
Parlament de les Illes Balears també insta el Govern a regular
mitjançant una normativa aquest registre, aprovant un reglament
que estableixi els requisits efectivament necessaris perquè
aquestes entitats, organitzacions, ONG i altres, propietaris com

dèiem, es puguin registrar amb totes les garanties necessàries,
tant per a les administracions com per als afectats com per a les
entitats i organitzacions. Era afegir aquest segon punt.

O sia, que s’aprovi un reglament on hi hagi una normativa
que doni garantia a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. El grup proposant vol fer ús del
torn?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies. Jo entenc que el que em diu... Bé, en principi
agrairia als grups que han donat suport a aquesta proposició. I
quant a l’esmena del Partit Popular, no és que jo hi tengui cap
problema, ho podem fer com vulguin, perquè no canvia el sentit.
Jo entenc que això que diu que hi vol afegir, ho diu. No diu la
paraula reglament, però diu que “establint els requisits
necessaris per perfeccionar la inscripció. Això vol dir que la
Conselleria haurà de dir que per poder ser i estar registrat com
a entitat de custòdia del territori: a, b, c, d, e..., condicions.
Naturalment que hi ha d’haver condicions, perquè el que ha de
quedar clar és que aquestes entitats es dediquen a la custòdia del
territori, i no a una altra cosa. En tot cas, si el que vol és que
desglossem aquest punt en dos: un que parli del registre i un
altre que parli d’establir uns requisits, per exemple jo li
proposaria: custòdia del territori quedaria un punt, i llavors hi
hauria un segon punt que diria: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir mitjançant
un reglament els requisits necessaris per perfeccionar la
inscripció”. Bé, com que a mi engreixar no és una cosa que em
molesti, li podem posar un punt més. Quedaria per tant
redactada d’aquesta manera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Entenc, si no m’equivoc, que per part de
la portaveu del Grup Popular s’ha fet una esmena in voce que ha
set d’alguna manera consensuada entre els dos, i crec que
procedeix ara preguntar si la resta de portaveus estan d’acord
amb l’admissió de l’esmena.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Si el grup proposant ho accepta, nosaltres també.

EL SR. PRESIDENT:

Entenem, per tant, que s’admet l’esmena in voce presentada
per la Sra. Vinent.

I passarem ara a la votació de la proposició no de llei amb la
modificació acceptada.

Podem entendre que és per assentiment?

Queda aprovada per assentiment.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
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3) Proposició no de llei RGE núm. 5194/05, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a retirada de projectes d'intervenció viària Eivissa-Sant
Antoni i Aeroport-Eivissa i la seva substitució per projectes
consensuats.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam a la darrera proposició no de llei,
RGE núm 5194/05, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a retirada de projectes
d’intervenció viària Eivissa-Sant Antoni i aeroport-Eivissa, i la
seva substitució per projectes consensuats. Per a la seva defensa,
per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula la diputada Sra. Vadell per un temps de deu minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. El tema de carreteres, redundant
des de fa dos anys en aquest parlament, encara no ha acabat la
seva presència dins les comissions informatives o dins els
plenaris. Avui és una passa més, és una proposició no de llei
més per intentar que el Govern rectifiqui i que faci una passa
enrere en aquesta política de construcció d’infraestructures
sobredimensionades amb greus impactes territorials.

La història de la construcció, el procés de construcció
d’autovies a Eivissa i a Mallorca no es diferencia molt, a les
dues illes hi ha hagut un sobredimensionament de les
infraestructures, hi ha hagut un fort rebuig popular, significa una
forta inversió, i hem d’afegir que a Eivissa, a més a més del fort
rebuig popular que hi ha hagut, fins i tot amb manifestacions
d’una participació jo crec que fins i tot inesperada de gent que
es va personar i es va manifestar en contra d’aquestes autovies,
també hi ha hagut uns certs conflictes, cosa que no ha passat a
Mallorca, uns certs conflictes en la tramitació dels expedients
d’expropiació.

La proposició no de llei que nosaltres presentam data de 27
de juny, per tant hi ha hagut tot un estiu per endavant. Però hem
de dir que encara som a temps de rectificar, si és que els grups
que donen suport així ho consideren. Nosaltres els demanaríem
que sí, que val la pena que s’ho pensin. Les infraestructures a
Eivissa no han començat, encara estan en fase d’expropiació, si
no estic mal informada, i segons fonts de la Conselleria, aquesta
setmana hi ha els tècnics de la Conselleria que duen els
processos d’expropiació que estan fent els replanteigs, estan
actualment fent aquesta feina, i això vol dir que actualment les
obres no han començat encara. Per tant, som a temps de
rectificar.

La proposició no de llei que nosaltres presentam consisteix
en tres punts. En primer lloc que es faci un téntol, que s’aturin
els projectes de les obres d’Eivissa-Sant Antoni i Eivissa-
aeroport , que encara hi som a temps; que s’aturi el procés de
tramitació que està actualment en marxa, per precisament anar
al segon punt, que el que proposam és que hi hagi un consens,
que s’aconsegueixi una participació, que es pugui aconseguir
que les infraestructures que projecta i construeix, o ha de
construir el Govern de les Illes Balears, estiguin el màxim de
consensuades amb la societat civil, i per tant si són

consensuades amb la societat civil estaran molt més acceptades
i crearan menys conflicte.

Nosaltres proposam al segon punt que es creï una mesa de
diàleg, molt participada, amb molts de sectors: les patronals que
estan relacionades amb el transport públic, les patronals
relacionades amb el transport privat, sindicats, associacions de
treballadors, treballadors del transport, les entitats relacionades
amb la protecció del territori, i del patrimoni també; i que tots
aquests sectors s’asseguin a una mesa de negociació amb el
Govern, dialoguin i intentin arribar a un consens quant al model
viari que hi ha d’haver a l’illa d’Eivissa. 

Els punts a, b, c, d i e són orientatius, però ens agradaria que
formassin part d’aquesta mesa de negociació, perquè
evidentment hi ha en marxa dues autovies: la d’Eivissa a Sant
Antoni i la d’Eivissa a l’aeroport, però no són totes les reformes
que hi hauria d’haver, perquè en els traçats existents hi ha
defectes que s’haurien de corregir. Per tant, creim que també
s’hauria d’invertir en la millora dels traçats, sobretot de Sant
Joan, Sant Miquel, Jesús, Cala Llonga, entre d’altres, i també hi
ha una sèrie de punts negres que s’haurien d’eliminar. Per tant,
no només amb aquestes actuacions que hi ha previstes ara es
resoldria el problema de trànsit a Eivissa, sinó que també fa
falta actuar en d’altres llocs.

També en aquesta mesa s’hauria de plantejar l’aprofitament
al màxim dels traçats ja existents, per no ocupar més territori
verge, i evitar així també expropiacions, i que els traçats
s’adaptassin a les velocitats que marca la Direcció General de
Trànsit, per evitar excessos de velocitat, que això ja és una cosa
de sentit comú.

Hi ha un punt que fa incidència en el foment del transport
públic, i la diferència que nosaltres hem notat i manifestat en
diferents ocasions en aquest parlament, és que hi ha molt poca
inversió per fomentar el transport públic en front a la gran
inversió que hi ha per construir autovies, i això s’hauria de
calibrar. Per això demanam que s’equilibri aquesta inversió en
foment de del transport públic i el que s’invertiria en les
carreteres. 

I també una altra cosa interessantíssima, sobretot per a una
illa que es dedica majoritàriament a la indústria turística, i que
és una de les característiques fortes d’aquesta illa d’Eivissa, que
és el turisme, que s’habilitassin a les voreres de les carreteres
vials per a vehicles no motoritzats. Aquí a Mallorca s’està fent
a una de les carreteres que s’està acabant actualment, que és la
carretera MA-15, que és la que comunica Manacor amb Palma,
i creim que és molt oportú que també a Eivissa es puguin fer.

I després ja com a punt tercer demanam que es negociï un
nou conveni de carreteres amb el Govern de l’Estat basat en els
criteris del punt 2 que he mencionat anteriorment.

Esperam ser-hi a temps; des del nostre punt de vista i des del
nostre grup no estam intentant que no es faci absolutament res
a l’illa d’Eivissa quant a millora de les infraestructures viàries,
però sí que demanam una mica de racionalitat i una mica de
criteri, sobretot comparant les dimensions de l’illa i que haurien
d’estar les infraestructures, viàries i de tota casta, haurien
d’estar adaptades i haurien d’estar en consonància amb les
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dimensions de l’illa i no malbaratar terreny, del qual l’illa
d’Eivissa no està massa sobrada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vadell. Per fixar posicions, per part del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula la Sra.
Rosselló per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. He de dir per part del nostre grup
que donarem suport a la proposició no de llei que presenta el
PSM-Entesa Nacionalista. Creim que a més és raonable des del
punt de vista d’intentar redreçar una situació que francament
està difícil, però creim que tant en el punt primer, desistir de la
tramitació i de l’execució del projecte, d’aquests dos projectes,
nosaltres creim que també, com ha dit a la seva darrera
intervenció la Sra. Vadell, nosaltres no creim que no s’hagi de
fer absolutament res, però sobretot el que sí s’han de fer són
actuacions que realment millorin els punts negres i aquelles
qüestions en què realment hi pot haver problemes, però sobretot
fer una aposta important pel transport públic. 

Jo vull recordar que, com saben tots perfectament, el
desdoblament d’Eivissa a Sant Antoni, que són 12 quilòmetres,
el pressupost total són 260 milions d’euros, i a l’aeroport
d’Eivissa per a 6 quilòmetres el pressupost és de 221 milions
d’euros. És a dir, són quantitats, per a un quilometratge petit,
amb unes dimensions petites, a un territori a més que s’hauria
d’apostar per fer altre tipus d’infraestructura viària i sobretot
apostar pel transports públic, que nosaltres creim que no
resoldrà en absolut el problema de la quantitat de cotxes que hi
pugui haver ni el de la seguretat, i que a més suposarà un cost
econòmicament elevadíssim perquè això són doblers públics
que al cap i a la fi s’hauran de pagar amb doblers de tots i per
tant nosaltres creim que aquest projectes s’hauria de desistir de
fer-los. Creim que ara és el moment, que encara hi ha alguna
possibilitat i creim que continuar endavant amb aquest tipus de
projectes és francament una qüestió que nosaltres no podem
entendre ni podem de cap manera perquè, com he dit, ni tan sols
no resolen el problema pel qual es creu que es fa i genera un
problema ambiental i sobretot econòmic d’una envergadura
impressionant.

A més el Partit Popular concretament..., l’autovia d’Eivissa
a Sant Antoni tampoc no estava en el seu programa electoral,
per la qual cosa tampoc no passa res si fa una certa resituació
d’aquests projectes i en aquest sentit, per tant, és evident que
nosaltres donarem suport al primer punt.

El segon punt creim que també és de sentit comú, i a més
estam convençuts que el Partit Popular, que a la proposició no
de llei que ha presentat el nostre grup fa una estona dels parcs,
que sempre diu que ha de tenir en compte els propietaris i que
hi ha d’haver un gran consens, creim que també ha de donar
suport a aquest segon punt perquè ha de voler també
consensuar-ho, com he dit, no només en protegir sinó també
quan es vol fer una actuació com per exemple aquesta, que es
volen fer dues grans vies amb una gran contestació social, fins

i tot amb expropiacions que s’han fet a propietaris que no han
estat d’acord..., una situació que també implica a propietaris i
per tant creim que si tenen una política per a la protecció i per
a la declaració d’espais naturals haurien de tenir la mateixa per
arribar a un consens respecte al fet de si la carretera ha de ser
d’una manera o d’una altra, o de si s’ha d’incentivar més o
s’han de fer només actuacions puntuals. Per tant estam segurs
que donarà suport a això perquè, si no, no entendrem com així
a una cosa diu que sí, al consens diu que sí per al tema d’espais
naturals, i diu que no en el tema d’autopistes, amb la qual cosa
crec que això és important.

Respecte al punt 2 i a tots els apartats -a, b, c, d i e- que
planteja també la proposició no de llei nosaltres creim que
estam dins una lògica idònia. No ho repetiré perquè jo crec que
ja ho ha dit prou clarament la Sra. Vadell, però allò important és
l’eliminació de punts negres. Jo vull recordar que hi ha molt
escrit, fins i tot d’aquest mateix parlament, que diu que
bàsicament per millorar la seguretat s’ha d’actuar als punts
negres. Després és evident que allò que s’ha de fer sobretot és
potenciar el transport públic; a una illa a més com Eivissa que
té una situació molt deficitària del transport públic precisament
s’hauria de fer una tasca important en aquest tema. També en
l’habilitació de xarxa de vials no motoritzats, ja que és una
fórmula de mobilitat que evidentment molta gent, tant ciutadans
que viuen a Eivissa com també turistes que visiten l’illa, pot
utilitzar aquest sistema de mobilitat més alternatiu i que per les
dimensions de l’illa és molt propi, i per tant creim que en tots
els punts que es plantegen en aquest segon punt de la proposició
no de llei, evidentment creim que estan en la línia adequada.

I ja per acabar, evidentment a tercer punt nosaltres també li
donam suport: renegociar amb el Govern de l’Estat un nou
conveni de carreteres, sobretot sobre criteris que bàsicament
vagin..., i si em permeten ser redundant, però crec que és molt
important, que resolguin el problema, el problema de mobilitat
que tenen els ciutadans de les Illes i en aquest cas de l’illa
d’Eivissa, que és no augmentar el nombre de cotxes, no només
tenir cotxes sinó precisament, com dic, intentar que hi hagi
altres alternatives a l’ús del cotxe que permetin precisament no
anar cada vegada a augmentar el nombre de vehicles, que vull
recordar a més que l’illa d’Eivissa és la més motoritzada de
totes les Illes Balears; supera Mallorca i supera Menorca; és a
dir, a Eivissa és més d’un cotxe per habitant, la qual cosa
significa que realment allà hi ha un problema de nombre de
cotxes molt important, que això és el vertader problema i per
tant s’ha d’intentar resoldre’l i aquestes autovies no el resolen.

Per altra també he de dir que creim que aquesta renovació
del conveni ha d’anar en una línia que els aspectes ambientals
ni territorials no es poden obviar o posar-los en un terme menor
i, en segon lloc, els temes econòmics. Nosaltres creim que
aquests dos projectes, com he dit, que estan a més
sobredimensionats respecte al conveni que es va signar en el
2004, que el desdoblament d’Eivissa a Sant Antoni estava
només a 4,71 milions d’euros i augmenta a 260 milions d’euros
i l’aeroport d’Eivissa de 3,93 milions d’euros va a 221 milions
d’euros, creim que això és una qüestió que el que no podem fer
és que tots els ciutadans de les Illes Balears haguem de pagar
precisament aquestes infraestructures, que nosaltres creim que
sobretot s’ha de destinar majoritàriament al transport públic i a
millorar la mobilitat de tots els ciutadans i, evidentment, a



592 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 29 / 28 de setembre del 2005 

 

atacar el problema de fons, que és el nombre de cotxes que hi
ha.

Per tant nosaltres creim que és una proposició no de llei molt
adequada i creim que si el Partit Popular està en la línia del que
planteja políticament, pel consens, per l’acord, creim que ha
d’estar en la línia d’aquesta proposició no de llei i hi ha de votar
a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned per un temps de 10 minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré utilitzar el menys possible
d’aquests 10 minuts, i només diré que l’exposició del partit
proposant jo crec que ha estat clara i contundent. Però no vull
deixar passar l’oportunitat per fer referència a algunes qüestions
molt concretes d’aquests projectes, ja que avui parlam..., portam
molt de temps parlant de carreteres i de la problemàtica de
carreteres a les nostres illes, però avui concretament feim
referència a dos projectes de l’illa d’Eivissa, i jo crec que és
important fer recordatori d’algunes coses. 

Són dos projectes que han estat polèmics des del primer dia,
des del primer moment en què es varen presentar i es va tenir
l’oportunitat de conèixer algunes coses, i dic algunes perquè
desafortunadament no hem tengut l’oportunitat de conèixer el
darrer moment en cada passa que anava dant el Govern entorn
a aquests projectes. Fins i tot el tractament que per part de la
conselleria, i del Govern, i del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, que s’ha donat en aquests dos projectes ha estat
també diferent. Com dic, essent igual de polèmics tots dos
projectes, vull recordar que el de la carretera Eivissa-Sant
Antoni sí va entrar en un intent de consens i de diàleg amb
alguns partits, i només fins i tot amb algun grup de l’oposició
del mateix consell insular, però va quedar en això. És cert que
fruit de les queixes i de les propostes que es varen en aqueixes
escasses reunions que hi va haver sí que es va tenir la
consideració per part de la conselleria de modificar aquell
projecte original que hi havia que, sense cap dubte, era molt més
impactant que el que avui està posat, essent i tot en aquests
moments prou impactant, el suficient com perquè mereixi el
rebuig del nostre grup el projecte que tenim a punt d’executar
en aquests moments.

Fruit d’aqueixes reclamacions es varen produir aquestes
modificacions i una segona exposició pública del projecte, cosa
que vull recordar que no ha succeït amb el projecte de la
carretera de l’aeroport, del nou accés a l’aeroport que,
segurament per l’experiència viscuda en aqueixa necessitat de
fer una segona exposició pública de la carretera de Sant Antoni,
es va decidir que per no haver de continuar utilitzant temps a
informar els afectats, entre altres coses, idò es tirava pel carrer
d’enmig i el que s’havia fet a la carretera de Sant Antoni ja no
es feia a la carretera de l’aeroport.

Com dic jo, dues qüestions prou importants dins dos
projectes prou importants i amb un rebuig popular que..., jo no
faré referència a algunes coses, com per exemple són les firmes
que s’han anat recollint en molts de casos, i no en faré
referència perquè de les firmes ja coneixem quina és l’opinió
del Grup Popular i del Govern, que posen en dubte la legalitat
de moltes d’elles; jo això ni tan sols no ho discutiré, però sí que
recordaré el mateix que s’ha dit ja per part d’altres portaveus
d’un rebuig frontal d’aquests projectes al carrer per part de més
de 12.000 persones un dia concret i en plena temporada d’estiu,
la qual cosa era quasi impensable. Això demostra que és fort el
rebuig que hi ha a la societat d’Eivissa a l’execució d’aquests
projectes, i estam segurs des del nostre grup que això no té
perquè ser definitiu.

Hem manifestat i hem reiterat totes les vegades que ens han
deixat que estam segurs que hi ha altres opcions, i ho hem
demanat, i estam segurs que si hi hagués voluntat per part del
Grup Popular es podrien arribar a consensuar projectes que
suposassin la millora d’aqueixes vies, que és necessària, que
se’ls podria donar la seguretat que necessitat, la fluïdesa de
trànsit que també es necessita sense la necessitat d’executar
aqueixos projecte d’autovies tan impactants per a una illa amb
la superfície reduïda que té la d’Eivissa.

Jo crec que tots aquests temes no fan més que confirmar la
necessitat d’un canvi d’estratègia, cosa que dit en aquests
moments, possiblement, a poques setmanes de l’inici dels dos
projectes, pot sonar una mica estrany, però com també s’ha dit
per part d’altres portaveu encara hi som a temps si hi hagués
aqueixa bona voluntat.

Deia la portaveu del PSM-Entesa Nacionalista que no hi
havia diferències entre els projectes de les diferents illes. Jo
estic d’acord amb ella que en la manera de proposar els
projectes no hi ha diferència, en els projectes en si: tot són
autovies, quasi totes amb les mateixes dimensions; però sí que
hi ha llavors diferències fonamentals. Hi ha diferències en la
manera d’entendre la possibilitat de parlar o no parlar; per part
del consell insular, concretament, fins i tot des de la conselleria,
en aquests projectes concrets no s’ha volgut consensuar ni
dialogar absolutament res, cosa que no està passant amb altres
projectes de l’illa de Mallorca, sense anar més lluny, on sí s’està
oferint la possibilitat de dialogar i d’arribar a uns projectes que
poguessin tenir un major consens. Això no ha passat.

I una altra diferència fonamental, també, entre uns projectes
i els altres, és el sistema de finançament que s’ha triat per part
de la conselleria per a uns i per als altres. En aquests dos
projectes d’Eivissa clarament s’ha decidit la conselleria pel
carrer d’enmig, vull dir que ja no buscar un endeutament directe
via crèdit, ja no esperar finançament de cap administració, de
cap tercera administració, sinó dir: “Assumirem tot això i a més
ho farem amb un sistema...” que entenem que és dins la legalitat
-ningú no dubta de la legalitat- però l’oportunitat sí que la
posam en dubte, sobretot si tenim en compte la situació
econòmica de les Illes i dels pressupostos de dèficit que té la
nostra comunitat autònoma. Per tant triar un sistema que passa,
com ja s’ha dit també, de 60 milions d’euros a 220 jo crec que
no és el més adient.
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I un altre tema que sí volia comentar amb la meva
intervenció és que he sentit avui també, i també ho ha dit crec
que la Sra. Rosselló, és la diferent manera d’entendre la
sensibilitat cap als propietaris. És important saber que a pesar
que s’ha anunciat l’inici d’aqueixes obres per d’aquí a pocs
mesos, s’ha dit per part de la consellera dins el mes d’octubre,
a dia d’avui no està la conselleria en disposició de poder iniciar
aqueixes obres, i no hi està per mor que els processos
d’expropiació no s’han acabat. Sense anar més lluny ahir, ahir
mateix, els tècnics de la conselleria del Govern eren a Eivissa
intentant iniciar els tràmits de les expropiacions de la carretera
de Sant Antoni. Només posaré una dada damunt la taula, i és
que de les que intentaren fer en el primer tram d’aquest nou
projecte s’han trobat que 19 propietaris es negaren a firmar les
actes d’ocupació prèvia que són necessàries per iniciar aquests
expedients d’expropiació per defectes de forma en diferents
qüestions. Jo crec que deixa ben a les clares que el diàleg que es
proposava abans amb propietaris de terrenys, per a algunes
coses sí es continua mantenint i manifestant, però amb altres
crec que es va a la bruta, per dir-ho d’alguna manera, sense tenir
en compte ni tan sols la normativa, ja que el fet de la negativa
dels propietaris és que no es respecta el que està previst a la
normativa en els tràmits d’expropiació.

Jo crec que és molt oportuna la proposició no de llei -per
anar acabant- que presenta el PSM-Entesa Nacionalista, i ho és
perquè els seus tres punts jo crec que són clars: per un costat
demana que es paralitzin aquests projectes perquè no agraden,
aquests projectes no són acceptables, i potser també volem
deixar clar el nostre grup que allò que entenem que s’ha de fer
és, per fer millores, fer nous projectes per a aqueixes mateixes
vies, que són possibles.

En el segon punt, que s’han de fer altres millores.
Efectivament, jo crec que la inversió que es pugui fer en
carreteres a l’illa d’Eivissa també ha d’anar molt més enllà
d’aquests dos simples projectes; per tant que hi ha altres
carreteres que necessiten millores i que són necessàries jo crec
que perfectament va en la línia del punt número 2 de la
proposició no de llei.

I en el tercer cas, una vegada es pogués produir, si es dóna
el cas, que no ho crec, la decisió del Govern i de la conselleria
d’aturar aquests projectes, allò ideal seria buscar un consens per
a un nou conveni que permetés que el finançament del Ministeri
de Foment en carreteres, en les infraestructures de carreteres a
les nostres illes arribàs en la quantia fins i tot que estava
prevista, que era molt superior als dos convenis resolts per part
del ministeri.

Jo crec que tot això fa que el nostre grup no pugui fer res
més que donar suport a la proposició no de llei en els tres punts
que fa el PSM-Entesa Nacionalista. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Marí Tur per un temps de 10 minuts.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer vull anunciar que no
donarem suport a aquesta proposició, però m’agradaria, potser
per a aquells que no han viscut les vicissituds que ha tengut
aquest desdoblament d’aquestes carreteres, idò dar algunes
dades del que ha passat allí, i he de dir que el Consell de Govern
de la comunitat autònoma de les Illes Balears va aprovar l’any
98 el Pla director sectorial de carreteres, i a la modificació
puntual número 1 d’aquest pla, aprovada l’abril del 2001, es va
acordar la inclusió d’aquests projectes de construcció d’un nou
accés a l’aeroport d’Eivissa, així com el desdoblament d’aquesta
carretera Eivissa-Sant Antoni que ja es venia demanant des de
feia molt de temps.

La xarxa viària d’Eivissa presenta -i aquí s’ha dit
repetidament- actualment deficiències que repercuteixen en les
condicions de la circulació, així com en la sinistralitat, en el
nombre d’accidents que hi ha en aquestes carreteres. D’aquesta
manera els índexs de perillositat que presenten aquestes
carreteres superen de molt la mitjana nacional; es diu que la
carretera d’Eivissa a Sant Antoni constitueix una de les més
perilloses d’Espanya i es presenten al llarg de l’any molts
d’accidents. En el període del 2001 al 2004 hi hagut 201
accidents, 340 víctimes, de les quals 15 han estat morts. És a
dir, és una carretera que fa necessari aquest tipus d’actuacions.
I en el període del 2004 el nombre d’accidents va ser de 56,
víctimes 98 i el nombre de morts 4, només en un any.

I és clar que l’objecte de dotar aquests principals eixos viaris
d’Eivissa d’unes característiques de traçat que permetin
descongestionar la xarxa i redueixin la sinistralitat que deia
abans, el Govern va solAlicitar del Ministeri de Foment la
inclusió d’aquests projectes dins el conveni de colAlaboració que
es va establir en matèria de carreteres. Si bé és cert que el
Consell Insular d’Eivissa, arrel de la Llei 2001 de 14 de
desembre, quan es varen transferir les competències als consells
insulars en matèria de carreteres i camins, competent en
funcions executives i gestió d’aquesta xarxa de carreteres, tal i
com recull aquesta llei, la competència per a l’execució
d’aquestes obres del Pla director sectorial de carreteres queden
incloses dins el conveni del ministeri, segueixen recaient en el
Govern i per tant, l’execució d’aquestes obres pertanyen al
Govern.

No obstant, el novembre del 2004 es va firmar un conveni
de colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular d’Eivissa i Formentera en relació a aquesta execució
d’aquestes obres. Els projectes corresponents a aquestes vies
han estat tramitat seguint el procediment establert que assegura
la participació ciutadana i institucional. Jo record molt
clarament que abans de fer-se públic la totalitat d’aquest
projecte, ja es va tenir per part del batle de Sant Antoni
nombroses reunions, especialment amb els veïns de Sant Rafel,
allà on s’explicava l’avantprojecte que hi havia en aquell
moment i això va donar lloc a la rectificació d’un projecte que
tenia molt més impacte i que va dur a fer-se reduccions quant a
l’amplada d’aquestes vies, quant al sistema de les rotondes que
eren elevades, actualment les rotondes, em sembla que n’hi ha
8 o 10, són superficials i tot això va ser motivat per aquestes
exposicions prèvies que hi va haver en el públic i per aquestes
consultes que es varen tenir. 
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En general les obres derivades del Pla director de carreteres,
per tractar-se d’obres d’interès general i que tenen com a
objectiu resoldre problemes de seguretat, una vegada que
s’inicien no poden aturar-se en època estival, com es diu aquí,
si bé és cert que en els plans de feina que s’han fet reflecteixen
una reducció de les entitats molestes en aquests períodes. S’ha
dit també per aquí que es prohibeix l’execució d’obres en
període estival. No és exactament cert, vull dir que les
normatives municipals diuen que es prohibiran aquelles obres
que són properes a establiments turístics, concretament hotels
i es refereixen a nuclis urbans, però des de sempre s’han fet
obres amb aquest Govern i amb l’anterior durant època estival,
s’han fet canalitzacions de la dessaladora de Sant Antoni-Vila
durant època estival i en aquells moments tal vegada no
convenia exposar això. I per altre costat l’ajuntament tampoc li
va posar cap pega perquè així fos. Els projectes de millora
d’aquestes carreteres tenen per objecte resoldre els problemes
de capacitat i de seguretat vial que actualment es presenten, la
qual cosa repercutirà favorablement en l’economia de la societat
d’Eivissa, indubtablement. 

Quant al disseny d’aquestes infraestructures s’ha de dir que
s’han adoptat solucions especialment respectuoses amb el medi
i el territori. Em remet al mateix, al primer projecte redactat per
part dels tècnics, amb una visió tècnica per donar solució a la
problemàtica que hi havia als informes, era una solució molt
més ambiciosa quant a l’impacte que això podia produir. Les
característiques de la via, els paràmetres de disseny emprats
reflecteixen els mínims estrictes marcats per la instrucció de
carreteres per a aquest tipus de vies i de característiques. Jo
record que en el primer projecte hi havia una mitjana, em
sembla que era de 4 metres i per al tipus de carretera que hi
havia, es deia que era necessària aquesta mitjana, arrel de les
consultes i les exposicions que hi va haver per part dels veïns,
es va reduir molt més aquesta mitjana. I d’aquesta manera s’han
projectat vies desdoblades que permeten que el trànsit es faci
regularment.

Per un altre costat, els projectes han aprofitat al màxim les
plataformes i els corredors ocupats per les actuals carreteres.
Vull dir, que no hi ha més que una via, la desviació a can Tomàs
i que es desplaça fora de la carretera per no enderrocar cap cada.
Tal vegada jo en aquest aspecte em voldria tirar alguna flor com
a batle de Sant Antoni durant 16 anys, aquesta carretera
pràcticament no ha d’enderrocar cap habitatge, almanco entre
Sant Antoni i Sant Rafel, perquè des de l’ajuntament, veient la
necessitat que algun dia s‘hauria de fer algun tipus d’ampliació,
aquesta, al contrari del que va passar a altres carreteres a
Eivissa, es va donar llicències de construcció al costat de les
carreteres. Aquestes mitjanes projectes tenen una amplada... dir
també com s’ha dit aquí, que en alguns llocs la velocitat és de
90 quilòmetres per hora, el que figuren en projectes és de 80
quilòmetres per hora, precisament per aquestes reduccions que
hi ha hagut en la carretera. Les mitjanes projectades tenen una
amplada mínima, estricta per ubicar-hi barreres de seguretat
exigides en la norma i a més del disseny, s’ha procurat garantir
la permeabilitat territorial, mitjançant la inclusió d’enllaços,
passos de vianants i falsos túnels que permeten la connectivitat
entre nuclis veïns. Aquesta solució de falsos túnels reduirà a
més, l’impacte ambiental en aspectes com el paisatge i la remor.
És a dir, per a aquells que no coneixen bé la carretera de Sant
Antoni, hi ha un nucli important, Sant Rafel, que a més dóna

sortida a la carretera, també són del consell, cap a Santa Agnès,
o Corona que diem nosaltres, o cap la part de Sant Miquel i Sant
Joan i allà hi ha un nucli difícil de solucionar si no és una
solució atrevida com la que s’ha cercat amb aquest disseny.

Quant a l’encariment de les obres respecte els pressuposts
d’execució. Cal dir que els pressuposts de licitació de les
concessions queda inclòs, no només l’execució de les obres,
sinó els pressuposts corresponents a les expropiacions
necessàries per dur a terme aquestes obres, així com les
despeses d’explotació, conservació, manteniment i garanties
exigibles a les obres en un termini de 25 anys. No obstant això,
cal dir que el Govern s’ha reservat la potestat de poder recuperar
(...) en un termini de 5 o 8 anys, per la qual cosa s’han establert
quantitats corresponents a les licitacions. Aquesta obra ha sortit
a la licitació, hi han participat no sé si 4 o 5 empreses i totes han
estat més o menys dins el preu que hi havia dins la licitació.
Vull dir que no hi ha cap secret aquí, alguna cosa hi ha que val
realment aquests sous i el sistema de finançament a l’ombra,
com s’ha dit, no és l’únic que ho fa, ho fa el Govern de l’Estat
i governs que són de diferents color polític.

Aquests projectes citats, com s’ha dit anteriorment, tenen
l’objectiu de millorar les condicions i seguretat vial i suprimir
punts negres, tal com solAlicita la proposició. I tots aquells punts
negres de la xarxa que pertanyen a carreteres, sobre el qual el
conveni amb el ministeri no inclouen aquestes actuacions es
duran a càrrec del consell insular, si bé es podrà apuntar en
colAlaboració de l’administració autonòmica i la central.

Respecte a les inversions ens transports públics, aquestes
s’hauran de canalitzar a través del Pla director sectorial de
transports. Però vull dir que el fet que existeixi una carretera
que permeti que hi hagi aturades fora de la carretera, com està
previst, que permeti que aquest transport públic pugui funcionar
amb més fluïdesa, indubtablement allò que deia la Sra. Rosselló,
afavorirà el transport públic. M’atrevesc a dir que actualment el
transport públic, encara que aquesta carretera actual sigui
deficient, entre a Eivissa i Sant Antoni m’atreviria a dir que és
de les millors de Balears, amb una freqüència entre Eivissa-Sant
Antoni, amb autobusos de primera qualitat, cada quart d’hora i
que a més duren tota la nit. El dia que aquesta carretera es faci
es podrà augmentar el nombre d’autobusos, però altres
solucions no hi haurà de moment més que abaratir, o posar més
nombre d’autobusos. Però això s’haurà de fer a través del Pla
director sectorial de transports.

El que s’ha dit aquí també quant al procediment que s’ha fet
que han retardat i que hi ha hagut, s’ha de dir, una
intencionalitat política de retardar i darrera aquests manifestats
hi ha hagut intencionalitat política per part dels grups polítics
que li han donat suport. I dir també, no és per recordar-ho una
altra vegada, però durant els 16 anys que vaig ser batle de Sant
Antoni, 4 d’ells en el pacte, no es va fer ni tan sols la presència
d’un sol regidor, que és allò que diu la llei, als actes
d’expropiació. Es firmaven a l’ajuntament i venien els
funcionaris del pacte, en obres de la Conselleria de Medi
Ambient o Obres Públiques, venien baixava el regidor i allà es
firmaven les actes. Mai en la vida s’havia fet amb l’exigència i
la dedicació com s’està fent ara amb les actes que s’estan fent
a la carretera de Sant Antoni.
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Crec que entre altres coses s’arriba tard i crec que és més
que justificada l’execució i és natural que els veïns que es sentin
afectats puguin protestar respecte aquesta execució, com passa
a totes les obres que es fan. D’alguna manera sempre quan se
lleven propietats als veïns, hi ha una reacció en aquest sentit,
però des del Govern s’ha procurat fer una via que sigui còmode,
segura i amb el menor impacte possible. Per tot això nosaltres
no donarem suport a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí Tur. Per contradiccions té la paraula el
grup proposant, la Sra. Vadell per un temps de 5 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair el suport als
grups Esquerra Unida i Els Verds i Grup Socialista a aquesta
proposició no de llei. Veig que coincidim amb la sensibilitat
envers aquesta proposició. Dir-los que efectivament aquestes
obres d’Eivissa varen crear polèmica des del primer dia. El Sr.
Boned deia que hi havia hagut un intent de consens, però se veu
que l’intent de consens i les modificacions que s’han fet per part
del Govern en aquest projecte no han arribat a convèncer els
propietaris, ja que encara estan, per dir-ho d’una manera gràfica,
en peu de guerra. Si no arribat al final que els propietaris i els
sectors socials d’Eivissa estiguin conformes amb aquests
projectes, això vol dir que no s’ha negociat suficientment i és
allò que nosaltres proposam en aquesta proposició no de llei,
valgui la redundància.

La Sra. Rosselló i el Sr. Boned han parlat del finançament.
Jo no n’he parlat en la meva primera intervenció perquè no hi ha
cap esment a les conclusions, o sigui a les propostes que feim de
la proposició de llei en aquest tema, el que sí a l’exposició de
motius ho mencionam i és un tema que a nosaltres ens preocupa
i ens va cridar l’atenció extraordinàriament quan vàrem veure
les diferències de preus i el sistema de finançament que s’havia
triat. Alguna cosa degué passar quan en el primer conveni que
va signar la Sra. Cabrer amb el Govern de l’Estat per arreglar
aquestes carreteres, hi devia haver uns projectes de millora
m’imagín que adaptats a les característiques de l’illa d’Eivissa
i uns projectes de reforma d’aquestes carreteres amb uns criteris
de sostenibilitat i que no hi hagués malbaratament de territori,
ja que en el conveni hi ha uns fons prevists de 4.300.000 euros
per a la segona ronda d’Eivissa, un fons de 4.710.000 euros per
al desdoblament d’Eivissa-Sant Antoni i una previsió de fons de
3.930.000 euros per al nou accés de l’Aeroport d’Eivissa. El
pressupost final que la conselleria ha tret és d’efectivament,
segona ronda d’Eivissa 23.642.000 euros; desdoblament
d’Eivissa-Sant Antoni 70.833.286 euros i el nou accés a
l’Aeroport d’Eivissa de 59.968.000 euros. Vull dir que aquí hi
ha hagut un canvi de projecte amb un augment extraordinari
dels costos perquè evidentment s’ha sobredimensionat. 

Però el que realment és escandalós, des del nostre punt de
vista, és l’adjudicació. En el butlletins ha sortit que s’ha
adjudicat el projecte de desdoblament Eivissa-Sant Antoni per
260 milions d’euros amb una concessió a 25 anys. I la del nou
accés a l’Aeroport d’Eivissa per 221 milions d’euros a 25 anys.

Això és un increment extraordinari del cost i sobretot el que
creim des del nostre grup és que és el gran negoci per als
constructors. Vull dir que les interessos que pagarà el Govern
per a la construcció d’aquestes obres serà infinitament més alt
que si el Govern fes un crèdit amb una entitat bancària, els
interessos li sortirien molt més barat.

I el tema que me diu el Sr. Marí que hi van inclosos el
manteniment de les autovies. A mi m’agradaria saber quin
pressupost ha posat els darrers anys el Partit Popular en
manteniment de carreteres i veurem que és infinitament inferior
a allò que aquí se contempla per al manteniment d’aquestes
autovies.

Nosaltres insistim en què és necessari el consens. Si hi ha
hagut polèmiques i oposició per part de moltíssima gent a
Eivissa, la qual cosa era impensable, mai s’havia donat un cas
a Eivissa d’un rebuig popular tan fort en cap tema, s’ha donat en
el tema de la construcció d’aquestes dues autovies. Crec que és
més necessari que mai que el Govern faci una reflexió, sobretot
perquè encara hi som a temps, se torni asseure, respecte els
procediments que estableix la llei, maldament mai s’hagués fet,
com diu el Sr. Marí, que des del seu ajuntament mai s’havien fet
les actes d’ocupació in situ, com mana la llei i s’haguessin fet
per bona voluntat dels propietaris, no ho hem d’oblidar, si se va
fer a l’ajuntament era per bona voluntat dels propietaris perquè
devien estar d’acord. Però des del moment en què no s’està
d’acord evidentment allò que fa el propietari afectat és exigir
que com a mínim se compleixi la llei. És això que s’hauria
d’haver fet, això no s’ha fet des del primer moment i és per això
que s’ha endarrerit d’aquest manera el procés d’expropiació i
s’ha hagut de tornar a començar pràcticament des de zero. La
qual cosa significa una taca a la Conselleria d’Ordenació
Territorial, perquè braveja contínuament de què segueix els
tràmits reglamentaris així com toca, en aquest cas no s’ha fet i
és una manifesta falta de respecte cap als propietaris.

Nosaltres insistim, creim que s’ha de respectar la voluntat
dels propietaris. Parlàvem a l’anterior proposició no de llei
sobre el tema dels parcs naturals, que se respectava la voluntat
dels propietaris i no s’incloïen finques privades si no era
voluntat dels propietaris. Per tant, exigim el mateix respecte cap
a la propietat privada en aquest altre aspecte, obres d’interès
general evidentment, però que també afecten les propietats. En
cas de què no hi hagi altre remei que afectar la propietat
privada, evidentment l’interès públic passa per damunt l’interès
privat, però sempre amb un respecte, coherència i racionalitat.
I crec que en aquest cas de les carreteres que s’han projectat a
Eivissa no s’han tengut en compte absolutament en res. No
sabem què s’ha tengut en compte per passar d’un pressupost de
4 milions d’euros a 260 milions d’euros, o d’un pressupost de
3 milions d’euros a 221 milions d’euros. Alguna cosa ha
d’haver passat aquí enmig perquè hi hagi aquestes diferències
de preus.

I lamentam moltíssim que el Grup Popular no s’avengui a
aquestes raons i que segueixi amb la seva obsessió de fer
aquestes infraestructures allà. Per tant, nosaltres ho lamentam
moltíssim.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Passam idò a votació la proposició no
de llei 5194/05.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada aquesta proposició no de
llei 5194/05, relativa a projectes d’intervenció viària Eivissa-
Sant Antoni i aeroport-Eivissa i la seva substitució per projectes
consensuats.

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