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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i demanarem, primer de tot, si hi ha substitucions.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Maria Antònia Vadell.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En primer lloc, mitjançant l’escrit RGE núm.
965/06, i atès que les preguntes 8624, 8625, 8626 i 8627/06,
corresponents al primer punt de l’ordre del dia d’avui, han estat
contestades per escrit pel Govern de les Illes Balears, es retira
l’escrit RGE núm. 783/07, de dia 5 de març, pel qual es
demanava la resposta oral en comissió d’aquestes preguntes.

En conseqüència, passarem al segon punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a les proposicions no de llei RGE núm.
10366/06, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a població de puffinus mauretanicus, baldritxa balear, i RGE
núm. 487/07, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al PORN de la Serra de Tramuntana.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 10366/06, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a població de puffinus
mauretanicus, baldritxa balear.

A continuació, passam idò a la primera proposició no de
llei, la RGE núm. 10366/06, i per a la seva defensa i per part
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Crespí, per un temps de deu minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ara fa uns pocs dies, unes poques
setmanes, a la Comissió d’Assumptes Institucionals es va
defensar una proposició no de llei del Grup Esquerra Unida i
Els Verds, en defensa d’una espècie animal, els grans simis, i
aquesta proposició no de llei, amb el vot que va dir que faria i
que va fer el Partit Popular, que va ser l’abstenció, va poder ser
aprovada per la comissió, per tant, va sortir endavant.

Si em permeten una mica la immodèstia, crec que la meva
intervenció fent referència que els grans simis formen part de
la mateixa família que nosaltres i que un s’ha de dur bé amb la
família, va ajudar que el Grup Popular ens permetés aprovar
una proposició de llei d’aquestes característiques. Bé, per tant
si aquell argument llavors va ser bo, avui, evidentment, no puc
dir que aquesta casta de gavines, els puffinus mauretanicus,
sigui de la nostra família, però el que sí diré, per convèncer el
Partit Popular, és que és de la mateixa família que el símbol
que utilitza el Partit Popular com a organització, i per tant, si a
nosaltres no ens convé, a ells sí que els convé dur-se bé amb la
família del conjunt d’aus que formen part del seu símbol, i per
això els deman que donin suport a aquesta proposició. Però
vaja, al marge d’això, doncs qualque altre argument hauré
d’exposar.

El mes d’abril de l’any 2006, es va fer el darrer cens
d’aquestes aus, un darrer cens que no els llegiré en total, però

que posa de manifest, i per exemple a l’illa de Formentera
queden unes 1.500 aus; a l’illa de Menorca, unes 2.000; a
l’arxipèlag de Cabrera, naturalment el lloc menys “antropitzat”
de tots aquests, en queden unes 2.500, i a l’illa de Mallorca en
queden un poc més de 3.000. Vol dir que és una au
especialment amenaçada i que això ha estat constatat i fins i tot
existeixen, hi ha hagut una sèrie de plans d’aquesta comunitat
i també del Ministeri de Medi Ambient per recuperar aquesta
espècie. En aquest moment hi ha en vigor un segon pla.

No obstant això, i no obstant la feina que es fa, posa de
manifest aquest cens que no s’aconsegueixen els objectius
prevists, és a dir, segueix havent-hi una disminució. I una
recent tesi doctoral, feta a la Universitat de les Illes Balears,
posa de manifest que un dels principals problemes que
apareixen és la falta de protecció adequada dels llocs de
nidificació d’aquestes espècies, on competència amb altres
espècies de la mateixa família o bé per efecte de les rates o dels
moixos salvatges, això produeix una altíssima mortaldat que
està documentada a la bibliografia corresponent. Per tant,
aquesta tesi doctoral preconitza unes actuacions, en les quals
s’hauria de transcendir la nostra comunitat, i per tant
correspondria aquesta coordinació entre diferents comunitats,
correspondria, naturalment, al Ministeri de Medi Ambient, però
nosaltres voldríem ser o que fóssim la capdavantera que
proposàs aquest acord.

Jo crec que aquesta és una espècie endèmica d’aquesta zona
de la mediterrània, no existeix en lloc més del món, i per tant
ens correspon a nosaltres, com a Estat, defensar-la. I en aquest
sentit va la nostra proposició no de llei; és a dir que quedi clar
que no volem posar aquí damunt la taula que no s’estigui fent
damunt aquest tema, tant el Ministeri de Medi Ambient com la
conselleria aquí hi treballen, hi ha uns plans, però seria
necessària una coordinació d’aquestes tres comunitats
autònomes, Catalunya, Comunitat Valenciana, nosaltres, i el
Ministeri de Medi Ambient, naturalment, qui hauria d’aportar
part dels recursos necessaris per aconseguir la conservació de
les zones de nidificació i també la no explotació excessiva de
les espècies marines superficials que són les que li serveixen
d’aliment, concretament la sardina.

Aquesta és la nostra intenció i així està redactada la
proposició no de llei, és a dir, crear aquest marc intercomunitari
per poder millorar la protecció d’aquesta espècie que, ja dic,
està greument amenaçada. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, només podem
dir que nosaltres donarem suport a la proposició no de llei que
ha presentat el Grup Socialista, perquè entenem que és una
proposició, a més, que jo crec que no ha de tenir cap problema
perquè també hi hagi un suport per part de la resta de grups,
tenint en compte que el que planteja és senzillament millorar
les actuacions que es puguin fer respecte de la conservació de
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la població de puffinus mauretanicus, o sigui, la baldritxa
balear. Per tant, nosaltres li donarem suport, perquè,
efectivament, tal com s’expressa en el títol o a l’exposició de
motius, efectivament aquesta espècie és una, i algunes més, que
són precisament endèmiques de les nostres illes i que
requereixen de plans especials per a la seva conservació, i no
només com a espècie, sinó sobretot del seu ecosistema. I en
aquest sentit, per tant, tot allò que es pugui fer i és evident que
nosaltres li donarem suport.

Jo vull recordar que el puffinus mauretanicus, o sigui, el
virot, viuen a la mar, a la mar gran i només van a les zones
rocoses a nidificar i per tant és allà el moment on es produeixen
els majors problemes, perquè cada vegada la costa està més
ocupada; el litoral precisament té més ocupació, tant sigui per
la mar com per terra. En el casos, per exemple de Formentera,
idò hi ha zones on realment s’han vulnerat molt aquests
ecosistemes, i per això, després, a part dels depredadors, com
ja s’ha dit, sobretot dels moixos, és on tenen un efecte molt
important en la disminució d’aquesta espècie.

Vull recordar que ja fa dues legislatures es va comprar, per
part del Partit Popular, Ca’n Marroig, a Formentera, amb
l’excusa que allà hi nidificaven els puffinus, quan en realitat, i
es va comprar amb doblers europeus, no era cert, i això va dur
que fins i tot hi hagués una sanció per part d’Europa, tenint en
compte que allà no hi nidificaven sinó que nidificaven a l’altra
part de l’illa de Formentera, però en aquell moment el Partit
Popular va considerar que havia d’utilitzar aquest argument per
comprar o perquè la Unió Europea compràs aquesta finca. Ho
dic a títol només d’exemple, perquè evidentment les coses
s’han de fer bé, s’ha de fer bona feina, s’ha de fer no només per
interessos puntuals que hi pugui haver, que en el cas del
puffinus es va demostrar que havia estat així, interessos molt
clars respecte del tema electoral a Formentera, sinó que el que
s’han de fer són bons plans de gestió, en aquest cas d’aquesta
espècie per intentar, com dic, que no disminueixi la seva
població i sobretot conservar el seu hàbitat i el seu ecosistema.

Per això, nosaltres creim que s’està fent feina des de la
conselleria, se n’ha feta durant aquest temps, però és evident
que tot el que suposa aquesta espècie i per tant, com dic, la
seva conservació, ha de ser una política important i prioritària
de cara a qui té, en aquest cas, la seva competència que és el
Govern de les Illes Balears a través de la Conselleria de Medi
Ambient, i que, evidentment, també, amb acords amb el
Ministeri de Medi Ambient idò es pot millorar la seva tasca
respecte de la seva conservació. Per això nosaltres donarem
suport i esperem que, si s’aprova, no només sigui una aprovació
purament testimonial en el Parlament sinó, sobretot, tengui un
efecte pràctic a l’hora de dur-ho a terme per part de governi qui
governi a partir d’ara mateix i d’aquí a un mes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Alorda per un
temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No els exhauriré, crec que els
arguments s’han exposat, nosaltres senzillament ens hi adherim
i els compartim, perquè creim que aquesta iniciativa que pretén
aquesta major protecció, aquesta major sensibilitat de cara als
virots i que tenim aquesta dificultat a nivell del nostre medi,
cada vegada més hostil a la biodiversitat i cada vegada amb
més dificultats per conviure amb la vida salvatge en el nostre
país, en el nostre litoral, creim que és imprescindible aquesta
sensibilitat i aquestes mesures que ara s’emprenen.

L’argument, evidentment, del parentiu amb l’albatros no ens
ha estimulat especialment, però tampoc no serà motiu perquè
retirem aquest suport, ens pareix positiu; a part que en altres
manifestacions hem vist associades al partit, hem vist altres
tipus d’ocells i qualque galAlinàcia, no sé si àguila o qualque
altra au també associada, però en concret no de la família, que
ara vostè apunta, nosaltres pensam que sí que és important per
a la biodiversitat aquest suport. I confiï que tengui el suport
unànime i, sobretot, com s’ha apuntat, que a la pràctica permeti
la seva supervivència i repuntar la reproducció i de qualque
manera recuperar hàbitats d’aquesta espècie.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Molina, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar, me gustaría darle
las gracias al Sr. Crespí por recordar el origen del símbolo de
mi partido político, que es una especie de la familia de los
puffinus y desde aquí animo a los pensadores de su grupo
político a que incluyan en la próxima campaña electoral a uno
de esos miembros de la familia a la que ha hecho alusión, ya
que sería interesante ver a un simio con la rosita en la mano.

Simplemente, y bromas aparte, manifestarles la
preocupación del Grupo Parlamentario Popular por la situación
del puffinus mauritanicus que viene dada por el hecho de que
se trata de una especie emblemática y amenazada de extinción.
Cabe recordar que es la única ave marina endémica de nuestra
comunidad. En consecuencia entendemos que es exigible una
actuación decidida por parte de los poderes públicos a fin de
garantizar su conservación.

En este apartado, es cierto, podemos coincidir con los
impulsores de la presente proposición no de ley, en el sentido
de que podemos, perfectamente, compartir una misma
preocupación por la situación que vive esta especie y, por tant,
también contemplamos la necesidad objetiva de actuar con
energía para evitar que el progresivo declive de la población
del puffinus mauritanicus ponga finalmente en peligro la
supervivencia de esta ave en el conjunto del archipiélago
balear. Un descenso que hay que atribuir, entre otras causas, a
los efectos de la depredación efectuada por mamíferos
introducidos en las Islas Baleares y a las capturas llevadas a
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cabo por el hombre. De hecho, la recolección y captura del
puffinus para consumo humano fue una práctica
tradicionalmente muy extendida en las islas de Eivissa y
Formentera, y hasta mediados de la pasada década todavía se
registraban algunas capturas importantes de esta especie en la
colonia situada en la isla de s’Espardell, en Formentera.
Actualmente esta práctica es casi excepcional y, de hecho, tiene
más que ver con actividades tradicionales que hoy ya no tienen
lugar.

Es cierto que recientes estudios avanzan que la especie de
puffinus mauritanicus podría estar sufriendo un descenso
medio anual cercano al 7.4%, lo que sugiere una elevada
mortalidad adulta en el mar, probablemente causada por la
captura accidental mediante artes de pesca. Sin embargo, hay
que subrayar también que ni los censos en el mar, ni la
evolución de los efectivos en las pocas colonias con series
cuantitativas confirman una tendencia tan acusada. En
cualquier caso, y sin querer minimizar en absoluto el riesgo que
amenaza a esta emblemática especie, es evidente la importancia
de contar con mejores datos demográficos en este análisis y
prestar atención a la captura accidental en artes de pesca, como
potencial factor negativa de conservació del ave.

Finalmente, es conveniente tener en cuenta que los vertidos
y la contaminación constituyen importantes factores de riesgo,
tanto por la biología de la especie, altamente gregaria durante
todo su ciclo, como por su área de distribución y migración,
atendiendo al hecho de que el mediterráneo sufre una tasa de
vertidos importantes, lo que puede tener unos efectos
potencialmente muy nocivos para la supervivencia de esta
especie.

Como respuesta a la situación altamente precaria del
puffinus mauritanicus en las islas, el Govern de las Illes
Balears aprobó, el 2 de julio del año 2004, el Decreto 65/2004,
por el que se establecía un plan de recuperación de la baldritxa
en el ámbito de la comunidad autónoma, un plan que pretendía
buscar una solución estable a la amenaza de extinción que pesa
sobre esta especie, cuya población total en el momento de
aprobar el citado decreto se situaba entre las 1.700 y las 2.100
parejas reproductoras, aproximadamente. Para ello, el plan se
fijaba una serie de objetivos a alcanzar, entre los que destacan
disminuir los factores que provocan la mortalidad adulta;
incrementar la productividad de las colonias; mantener las
colonias existentes y recuperar las preexistentes; sin olvidar la
necesidad de avanzar hacia una mejora de los conocimientos
actuales en biología de conservación de la especie y aplicarlos
siempre que resulte posible, o sensibilizar a la sociedad balear
sobre la situación de esta especie, especialmente en
Formentera, además de promover la participación de todos los
sectores implicados en la recuperación del puffinus
mauritanicus en nuestra comunidad.

El mencionado plan fija para el mismo una duración de seis
años, entre 2004 y 2010, y será precisamente este año 2007
cuando se procederá a efectuar una revisión de los objetivos y
desarrollo del mismo. La aplicación del plan de recuperación
de la baldritxa se estructura a partir de unas líneas de actuación
muy definidas, además de unas complementarias que incluyen
todo un conjunto de medidas administrativas y organizativas.
Precisamente en este último apartado se contempla que la

Conselleria de Medi Ambient promueva la catalogación de la
especie en los convenios internacionales sobre conservación de
especies, a través del Ministerio de Medio Ambiente. Por otra
parte, el Comité de Flora y Fauna Silvestres, integrado por
representantes de todas las comunidades autónomas y del
Ministerio de Medio Ambiente, examinó, el 16 de junio de
2005, la estrategia para la conservación de la pardela balear en
España, que a su vez fue aprobada por la Comisión Nacional de
Conservación de la Naturaleza el 29 de junio de 2005, así como
por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, reunida el 16
de julio del mismo año, lo cual da una idea del alto grado de
consenso alcanzado, incluso a nivel estatal a la hora de analizar
la situación de la citada ave. Así como la coincidencia de las
distintas administraciones en la necesidad de actuar
decididamente para garantizar la conservación de esta especie.

La mencionada estrategia, elaborada a través de la
Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de
Medio Ambiente se encuentra actualmente en fase de ejecución
y sirve, por una parte, como refrendo a las actuaciones que las
administraciones concernidas vienen llevando a cabo de forma
ininterrumpida a favor de la pardela durante los últimos años.
Y por otra parte, ejerce una función de referente a la hora de
que las comunidades autónomas puedan elaborar sus propios
planes de actuación. En este sentido, los objetivos que se fija el
documento ministerial consensuado se centran en disminuir la
mortalidad no natural de la especie; aumentar la tasa de
supervivencia de la pardela en las colonias de cría y reducir la
mortandad en las áreas de alimentación y reposo.

En lo que hace referencia al ámbito de aplicación de la
estrategia, se establecen unas áreas prioritarias para la especie,
como son las colonias de nidificación y de las aguas costeras
circunstantes, las zonas marinas de alimentación y las zonas
marinas donde se concentra el paso migratorio, atendiendo a
estas zonas prioritarias. Se definen a su vez los ámbitos de
actuación, tanto terrestre como marino: el primero constituido
por las áreas de nidificación actuales e históricas, se limita
exclusivamente a las Illes Balears; en tanto que el ámbito
marino, constituido por las áreas de alimentación y ruta
migratoria, engloba áreas de alimentación principales durante
el período reproductor en las Illes Balears, Cataluña y la
Comunidad Valenciana, áreas de alimentación postnupcial y
prenupcial en el Mediterráneo, áreas de alimentación
postnupcial en el Atlántico y zonas marinas donde se encuentra
el paso de las aves, entre las áreas postnupciales del Atlántico
y las de nidificación en el Mediterráneo, esto es el estrecho de
Gibraltar y Galicia.

La aplicación práctica de esta estrategia, Sra. Presidenta, la
aplicación práctica de esta estrategia permitirá, de acuerdo con
las comunidades autónomas, diseñar y coordinar actuaciones
técnicas que sean de aplicación en todo el área de distribución
del puffinus, incluyendo la elaboración de censos, seguimiento,
recogida y análisis de datos, tomas de muestras o medidas
concretas de conservación entre otras. Su vigencia es indefinida
y será revisada en profundidad en un plazo aproximado de
cinco años. El órgano encargado de supervisar el grado de
cumplimiento de la misma será la Comisión Nacional de
Protección de la Naturaleza.
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En conclusión, y con estos antecedentes, el Grupo
Parlamentario Popular considera que se han tomado las
medidas pertinentes a efectos de garantizar la conservación de
la especie puffinus mauritanicus tanto en el ámbito estricto de
las Illes Balears, su hábitat terrestre natural, como en lo que se
refiere a la actuación transversal a nivel estatal por parte de las
comunidades autónomas relacionadas, de una u otra parte, con
el ciclo vital del ave. Unas medidas que tienen su plasmación
en el orden normativo, tanto en el citado Decreto autonómico
65/2004, de 2 de juliol, com en la mencionada Estrategia para
la conservación de la pardela balear en España. En
consecuencia, y aún cuando mi grupo parlamentario coincide
básicamente con el diagnóstico que subyace en el
planteamiento de la presente proposición no de ley, entiende
del todo innecesario instar al ejecutivo balear a adoptar
medidas suplementarias en este campo, razón por la cual el
Grupo Parlamentario al que represento manifiesta su voto
contrario a la citada iniciativa parlamentaria.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Molina. Encara que no s’ho cregui, només s’ha
passat dos minuts.

Per contradiccions, té la paraula el Sr. Crespí, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Home, per contradiccions, contradiccions, no hauria
d’intervenir perquè no ens hem contradit en absolut, l’únic que
ha dit és que votaria en contra, però no ens hem contradit.

Per tant, seré molt breu, i ho he volgut deixar clar, però clar,
quan un segueix instruccions és difícil de vegades negociar. No
era una crítica al que es fa, en cap moment, sinó era, home, si
el que fa, de moment, i pareix pels estudis d’aquesta tesi
doctoral universitària i pel cens que, en base als acords de la
conselleria, està fet aquí, comptant les aus que volen, les que
són a terra, etcètera, això està disminuint; jo crec que un ha de
reflexionar, és a dir, si un fa tot el que pot però allò no dóna
resultats, tal vegada no és que hagi de fer més, és que ha de fer
qualque cosa diferent. I per tant, jo sempre he reclamat la
possibilitat de tenir qualque idea i dur a la pràctica qualque idea
diferent per corregir allò que pareix que no acaba de funcionar.

Bé, vostè creu que les actuacions que des d’aquí, el
Ministeri de Medi Ambient, Catalunya, basten, bé, d’aquí a un
parell d’anys tornarem a comptar, és a dir, comptarem, i vostè
mateix ha dit les taxes de desaparició, quaranta anys són el que,
si això no canvia, li queden a aquesta espècie i per tant la
responsabilitat serà d’aquells que no han volgut fer qualque
cosa més. I per tant, jo creia que en aquest moment aquesta
comunitat podia encapçalar una actuació front al ministeri i
Catalunya, troben que no, doncs ja està bé així.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Crespí. Passam idò a votar la proposició no de
llei.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada aquesta Proposició no de
llei RGE núm. 10366/06, relativa a població de puffinus
mauritanicus, baldritxa balear.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 487/07, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa al PORN
de la Serra de Tramuntana.

Passam a continuació a la segona proposició no de llei,
RGE núm. 487/07, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa al PORN de la Serra de
Tramuntana. S’ha presentat una esmena, per part del Grup
Parlamentari PSM, autor de la proposició no de llei en qüestió,
amb RGE núm. 942/07, la qual, d’acord amb la resolució de
presidència sobre la interpretació de l’article 164.2 del
Reglament del Parlament, BOPIB núm. 34, de 19 de març del
2004, serà considerada com a proposta de modificació dels
termes de la iniciativa i podrà ser defensada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, sense perjudici que per
a la seva incorporació al text de la proposició no de llei sigui
necessari que cap grup no s’hi oposi.

Per tant, per defensar la proposició no de llei i l’esmena
d’addició, té la paraula, per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, el diputat Sr. Alorda, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tornam avui a un debat que
hem tractat en distintes ocasions i reconec que, havent hagut el
darrer debat dia 13 de març, per tant molt recent, hi havia una
certa temptació de retirar la proposició no de llei. També hi ha
hagut una altra novetat important que ha estat l’aprovació
definitiva, en el darrer Consell de Govern, i per tant en part el
text, la seva literalitat, queda obsolet, en el sentit que no està
adaptat, parla encara de l’aprovació inicial. I per tant, atès que
no ha tengut gaire canvis i que no ha tengut en compte allò que
nosaltres proposam a la proposició no de llei, els arguments
que havíem anat exposant durant tots aquests mesos, doncs la
veritat és que pareixia que es donaven condicions com per
desistir del debat.

I tanmateix hi ha hagut un fet entre una cosa, entre aquests
dos punts, i el dia d’avui, que ens ha animat a mantenir aquesta
proposició i donar una oportunitat de replantejar-la al Grup
Popular, a veure si trobaríem encara qualque compromís de
modificació d’aquest Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals
de la Serra de Tramuntana a partir d’un fet que a nosaltres ens
sembla molt rellevant i és el clam de l’opinió pública, expressat
dissabte, a una de les manifestacions més multitudinàries que
hi ha hagut a l’illa de Mallorca i que entenc que un govern, que
un grup de la importància del Grup Popular a les Illes Balears,
no el pot desatendre, com a mínim no el pot ignorar.
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Per tant, un dels elements que té el Govern, que té aquest
Parlament per intervenir, concretament el Govern en aquest cas,
sobre les demandes de protecció territorial i de canvi de model
que plantejava aquesta manifestació, són, no hi ha dubte, els
instruments que dóna la Llei 4/89, en qualsevol cas el Pla
d’ordenació de recursos naturals. I entre ells, indiscutiblement,
el de més vàlua, el de més potència a totes les Illes Balears és
el de la Serra de Tramuntana, previst des de fa molts d’anys, ja
sigui Pla territorial parcial especial a la Llei d’Espais Naturals,
ja sigui com un pla especial de desenvolupament del paratge
natural, que ja s’explicava des de l’any 72. Per tant, sempre
estam esperant aquesta planificació proteccionista de la joia de
la corona ambiental de les Illes Balears, com és la Serra de
Tramuntana.

Per tant, aquesta demanda que es fa a la proposició no de
llei que fos de tot l’espai de la serra, allò que és geogràficament
la Serra de Tramuntana, que fos incorporada dins el PORN ens
sembla un mínim irrenunciable. Més des del moment en què el
sacseig que ha suposat el cas de corrupció entorn al municipi
d’Andratx, fa especialment insostenible i sense arguments, jo
crec que perden a més molt de prestigi i credibilitat les
institucions democràtiques, des del moment en què es vol
intentar explicar que allà on hi ha el mateix alzinar que al
veïnat, no forma part de la Serra de Tramuntana senzillament
perquè el municipi és Andratx, Calvià, Palma, o arguments que
per descomptat no tenen res a veure amb els científics, sinó que
són de caràcter de propietat, o de caràcter de voluntat del
propietari, com si el Pla d’ordenació de recursos naturals fos
una espècie de conveni entre els que volen participar o no
participar i no un instrument de preservació d’indrets que
objectivament són susceptibles o recomanen ells mateixos la
seva preservació o una regulació dels seus usos.

Per tant, aquí creim que la vigència del que demana la
proposició no de llei, és realment molt escarit, m’atrevesc a
qualificar-la de magra en els seus objectius, o la manca
d’ambició, senzillament perquè voldríem que fos atesa. En
aquest moment encara no m’han contestat les alAlegacions, tot
i que s’ha aprovat definitivament el PORN. És curiós quan vaig
visitar la pàgina web del Govern, apuntava que s’havia aprovat
dia 23 de març, però com que dia 23 no ha arribat, m’imagin
que era una previsió que qualcú tenia, però que en realitat s’ha
aprovat abans, es va aprovar divendres. I jo més que entrar en
cada un dels detalls, primer per no repetir els arguments que en
aquesta cambra ja s’han aportat suficientment i que a més, la
que l’ha coneguda per part del nostre grup és la diputada Maria
Antònia Vadell, que és la titular i que avui no pot ser en
aquesta comissió, em dedicaré només a un apartat que és
aquesta modificació puntual que plantejam. És una relativa
novetat que apuntam dins el debat del PORN, però creim que
era imprescindible que es tengués present a l’hora de fer
l’aprovació definitiva.

Quan la Llei d’Espais Naturals va voler fer una primera
avaluació global d’allò que eren els espais a protegir de la Serra
de Tramuntana, va tenir present que moltes reserves de sòl urbà
que teníem des de l’any 56 i que eren previsions de creixement
urbanístic, no es podien considerar urbans, maldament els
plànols diguessin que ho són perquè no hi havia cap mena de
transformació. Vostès recordaran que des de Cala Tuent fins a
la fàbrica de Sa Costera estava tot previst com a reserva de sòl

urbà i aquests espais precisament s’entenia que no podia ser.
Queden encara espais d’aquests tipus, no hi va entrar a la Llei
d’Espais Naturals, pels equilibris que es varen produir, perquè
aquesta reflexió també ha estat madurant dins allò que és la
nostra societat. Però queden encara uns falsos urbans prevists,
dins la mateixa taca d’allò que és la Serra de Tramuntana. I
seria absurd, ens doldrà a tots, que s’acabin executant i per tant,
aquí en nomenam un parell. Diré també en quina situació es
troben. 

El primer és el de Muleta II, per un error de transcripció
aquí ha quedat atribuït al Port d’Andratx, quan tothom sap que
és del Port de Sóller. És un fals urbà, allà on s’han de fer tot un
seguit de xalets i no és per la importància quantitativa, sinó per
l’impacte que té per estar ben damunt la muntanya, abocats al
port. Tenim un acord unànime de l’Ajuntament de Sóller,
demanant que aquest espai natural no quedi malmenat. Encara
em pareix que era abans d’ahir, en el ple de l’Ajuntament de
Sóller, avui se’n fa ressò els diaris, el PP deia que la culpa de
què s’urbanitzi Muleta és del Consell, apuntat que el Consell sí
podria actuar. Jo som conscient de què això és així, anim al
Grup Popular del Consell a sumar-se a una proposta nostra i
aleshores els nostres vots ja són de majoria absoluta. En
qualsevol cas estic segur que altres grups també s’hi sumaran,
com s’hi han sumat quan ho hem plantejat i han estat PP i UM
els que ho han evitat al Consell. 

Però no només és el Consell, també el PORN és un
instrument extraordinàriament adequat per intervenir a Muleta.
Recordin que la Llei 4/89 diu que tot allò que reguli el PORN,
desplaça tot el planejament urbanístic i territorial que hi hagi,
perquè davant la protecció mediambiental es desplaça l’interès
urbanístic i residencial que poguessin tenir aquells espais. Per
tant, el PORN és probablement l’instrument més adequat per
intervenir a Muleta II i ara és el moment. S’acaba d’obrir un
camí absolutament absurd a aquella zona i ara seria una bona
notícia que avui vostès es comprometessin a intervenir en un
indret paisatgísticament de més relleu i més interès que té l’illa
de Mallorca.

L’altre que anomen explícitament, malgrat sigui a títol
d’exemple, és el de Cala Carbó a Pollença. En aquest moment
Cala Carbó està previst que sigui una zona verda en el Pla
territorial, a través d’una àrea de reconversió territorial, ja es
veurà si s’executa. Però a canvi, a costa de què s’urbanitzi en
centenars de places una zona humida com és l’Ullal. És una
aberració, és desvestir un sant per vestir una capella. Nosaltres
no compartim i si el PORN entrés i veiés que Cala Carbó és
una aberració que sigui urbanitzada i l’entrés dins el seu àmbit
i la desclassifiqués, doncs ja no hi hauria contrapartida i seria
una gran decisió. No he de convèncer ningú de què Cala Carbó
no ha de ser urbanitzada perquè s’ha aprovat per unanimitat
que seria una aberració urbanitzar Cala Carbó. A la fi! D’allò
que sí els he de convèncer per ventura és que no hi ha d’haver
una contrapartida d’urbanitzar amb centenars de places a “u
moll”, el Port de Pollença a la zona de l’Ullal.

L’altre que anomen és la urbanització de Montport, una
altra muntanya. Com encara urbanitzam muntanyes a vorera de
mar a Mallorca! És que és molt mal d’explicar això, però hi ha
dos sectors de Montport que dins la LEN no varen ser
desclassificats, es va desclassificar la banda de més amunt, però
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com saben, Cala Moragues no es va desclassificar i crec que
tothom que ha anat al Port de Sóller se’n penedeix perquè
encara ara totes les fotos que surten del cas Voramar trien Cala
Moragues per demostrar el que no s’ha de fer i Montport
tornarà ser una foto de les portades de tots els diaris del món
quan allò s’urbanitzi. Ara no està urbanitzat, és un moment per
baixar la ratlla de protecció i per tant, és un altre dels elements.

Cala Blanca a Andratx quasi és un gest, hi ha altres espais
que crec que amb un gest acurat detectaria. Cala Blanca,
afortunadament en aquest moment té un procés obert per part
del Consell de Mallorca. Per ventura si fan una carrera, el
PORN que també és un instrument molt adequat per intervenir
a aquesta zona, doncs es podria apuntar aquesta medalla, fins
i tot colAlaboració en la preservació d’aquesta zona. I jo crec
que faríem com a mínim un gest a la ciutadania. S’ha entès el
clam popular, es vol fer alguna cosa per atendre’l i malgrat el
Partit Popular no ho hagués fet, malgrat el Partit Popular
consideri que aquestes urbanitzacions s’han de fer, o que és
culpa dels anys 60, és culpa de la història i la història els
absoldrà. Bé, ara ha trobat que vol un gest a aquesta demanda
social. 

Hi ha unes eleccions, aprofitin que hi ha unes eleccions, jo
els convit que aprofitin el fet electoral si convé, sempre hi ha
hagut qualque desclassificació abans d’unes eleccions i
almanco el nostre territori se n’ha pogut aprofitar d’aquesta
avinentesa. Per tant, jo no només no ho retrauré sinó que
aplaudiré que això pugui ser un element que puguin tenir
present en aquest moment per aprovar aquesta proposició no de
llei. En qualsevol cas, els anim a què així ho facin i crec que és
claríssim que si hi ha reflexió sobre allò que convé protegir de
la Serra de Tramuntana, els espais més amenaçats són aquells
que seran urbanitzats en xalets precisament damunt espais
naturals.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta per la paciència que ha
tengut i confiï haver convençut a tots els grups per votar a
favor, per la bondat d’aquesta proposició no de llei. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, hem de dir que el nostre grup
votarà a favor de la proposició no de llei que ha presentat el
PSM-Entesa Nacionalista i evidentment també de l’esmena que
ha plantejat en aquesta proposició no de llei. Entenem i no
repetiré els arguments que ja ha dit el Sr. Alorda, que és un bon
moment, nosaltres ja ho vàrem intentar fa dues setmanes en el
ple d’aquest Parlament que hi hagués una reflexió per part del
Govern de les Illes Balears respecte al PORN de la Serra de
Tramuntana, que inclogués un àmbit major del que al final s’ha
aprovat per part del Consell de Govern, així com altres
qüestions que en aquell moment... i sempre ha estat així, no es
va aprovar. Per tant, no vàrem tenir l’èxit esperat.

Però tal i com ja ha dit el Sr. Alorda, han succeït coses
importants des d’aquell moment fins a dia d’avui que encara fa
vigent aquesta proposició no de llei. Jo també entenc que seria
un gest molt adequat que el Partit Popular donés suport a
aquesta proposició no de llei perquè això voldria que té en
compte el clam de més de 50.000 persones que varen sortir al
carrer.

Dit això i intentant també no redundar massa, però no queda
més remei, tenint en compte que és un tema prou important la
Serra de Tramuntana, arguments que s’han donat en aquesta
cambra, jo voldria dir un parell de qüestions. En primer lloc
l’àmbit, és una qüestió que ja està aprovada, per tant, el Govern
ha decidit quin és l’àmbit, ha nomenat amb la figura de paratge
natural de la Serra de Tramuntana. Nosaltres deim que això és
un retrocés molt important, no és cap avanç. El que creim que
no es mereixia la Serra de Tramuntana és que al final, després
de més de 35 anys acabés sent una figura absolutament
descafeïnada i a més, en un àmbit molt menor del que ja es
preveia en temps de Franco, paisaje pintoresco que agafava des
d’Andratx fins al Cap de Formentor.

Per tant, a nosaltres ens sembla que no incloure àmbits
fonamentals per a la protecció vertadera de la Serra, com són
els ANEI i ARIP d’Andratx, de Calvià, de sa Pobla, d’Alcúdia,
de Pollença, ens sembla absolutament una passa enrera que no
acabam d’entendre. Com dic, tot el que ha estat la legislació al
llarg de tots aquests 35 anys sempre ha apostat per un àmbit de
tota la unitat de la Serra de Tramuntana. Nosaltres ja hem dit
que l’única explicació que hi veim és que sigui per una qüestió
exclusivament relacionada en temes de no voler-se ficar amb
els interessos que podien tenir, sobretot a certs sectors com
Calvià, Andratx i també Crestatx a Sa Pobla, curiosament
desapareix una part d’un alzinar protegit, que no entra ni tan
sols dins el paratge natural. Ho deim perquè no hi ha cap
argument científic, això de què són les zones LIC i ZEPA, a mi
m’agradaria dir que això no és cert, no hi ha totes aquestes
zones. I en aquest sentit nosaltres no hi veim cap explicació
perquè s’excloguin zones tan importants, que tenen els
mateixos valors que els que estan dins el paratge natural.

Per altra banda, ara fa una estona hem parlat d’una altra
proposició no de llei, allà on pareix que se’ns ha fet un tractat
per part del portaveu del Partit Popular sobre la baldritxa,
supòs que li ho han escrit, no sé si sap molt bé què són les
espècies protegides, però curiosament i tenint en compte que
les espècies protegides viuen als penya-segats, com és el voltor
o l’àguila peixatera que nidifiquen a les zones dels penya-segats
de la Serra de Tramuntana, curiosament no s’ha fet cap tipus de
protecció de l’àmbit marí. Amb la qual cosa tornarem estar
igual Sr. Crespí, d’aquí un parell d’anys es dirà que ha baixat
aquesta població, quan es facin els plans especials de protecció
d’una espècia i resulta que la zona allà on nidifiquen no està
prou protegida. Ho dic perquè tot això entra dins la realitat si
es vol protegir o no es vol protegir. Per això nosaltres també
creim que l’àmbit marí s’hauria d’ampliar per realment fer tot
el que està fent la conselleria pertinent.

Entrant en un tema que per a nosaltres és bàsic, el tema
urbanístic. És a dir, la major agressió que en aquest moment hi
ha als espais naturals protegits, en aquest cas de Mallorca i
concretament a la Serra de Tramuntana, és precisament
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l’urbanisme salvatge. En aquest sentit per tant, dir que els
temes urbanístics són una qüestió que no són competència del
Govern i dir que això no té res a veure en la protecció d’un
espai com la Serra de Tramuntana, ens sembla absolutament
una qüestió que està fora de lloc. La major amenaça que té la
Serra de Tramuntana són aquestes zones que esmenta l’esmena
d’addicció d’aquesta proposició no de llei, entre moltes altres,
que precisament tenen o hi ha projectes d’urbanització i que
faran perdre els valors que té la Serra de Tramuntana. Per això
nosaltres creim que és molt adequat, tal com ha dit el Sr.
Alorda, que hi hagi aquesta reflexió. El PORN era i és una
bona eina, és l’instrument adequat per evitar aquestes
urbanitzacions i no per evitar-les perquè és un tema urbanístic,
sinó per salvar la Serra de Tramuntana. Si no se salva d’això,
de què se salvarà? Què quedarà de la Serra de Tramuntana? Per
tant, nosaltres creim que és absolutament fonamental que hi
hagi una passa endavant ambiciosa i que realment es faci front
a l’amenaça major que hi ha a la Serra de Tramuntana, a una
part important, i en aquesta esmena hi ha prou exemples per dir
que és necessari entrar-hi.

A més m’agradaria dir, si encara em queda una mica de
temps, que curiosament la figura que ha utilitzat el Govern de
les Illes Balears per dir que es protegeix la Serra de
Tramuntana, nosaltres des del nostre grup no creim que això
suposi la protecció de la Serra de Tramuntana, senzillament és
per fer-se una foto abans de les eleccions, ho deim així de clar.
No entenem per què es fan les coses d’aquesta manera. Resulta
que tria la figura de paratge natural. Curiosament la figura de
paratge natural és aquella figura que la LECO ja li lleva la
classificació que havien fet les DOT que era un ANEI d’alt
nivell de protecció, per tant, les zones d’alt nivell de protecció
no es podien urbanitzar. Curiosament el paratge natural no té
aquesta figura d’alt nivell de protecció. Per tant, la Serra de
Tramuntana en aquest moment la tenim pitjor de com la teníem
abans. L’únic que la protegeix d’aquesta pressió urbanística és
la LEN. Si es modifiqués la LEN, com s’ha fet a Eivissa per
exemple, la Serra de Tramuntana seria un espai allà on si
podria urbanitzar o fer actuacions que la posessin encara més
en perill. Per tant, el paratge natural no l’ha protegida més, tot
el contrari. És una figura que no li ha ofert una protecció més
important.

I acab dient que en aquest moment també la Serra de
Tramuntana, tal com s’ha aprovat per part del Consell de
Govern, és un PORN que no inclou el fonamental i són
precisament tot allò que suposa la protecció real d’un espai
com és la Serra de Tramuntana. Per tot això nosaltres
consideram que hi ha d’haver una important reflexió sobre la
protecció de la Serra de Tramuntana, no pot ser que 35 anys
després el que s’hagi aconseguit en aquest moment sigui menys
que el paisaje pintoresco del temps de’n Franco. Nosaltres
creim que el que s’ha de tenir és precisament la capacitat de
veure que ara és un bon moment i és una bona eina perquè, a
més de replantejar-se l’àmbit, també es plantegi que és
necessari evitar urbanitzacions en sòls urbanitzables com és
Muleta II, com és Cala Carbó, Montport o Cala Blanca a
Andratx.

Per tot això nosaltres també demanaríem que hi hagués una
darrera reflexió, tot i que suposam que això evidentment no
arribarà mai, tenint en compte que ja fa molt de temps que

discutim sobre un tema i mai hem tengut cap valoració positiva
per part del Grup Parlamentari Popular.

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:

Gràcies. Jo seré breu, aquest debat com ja s’ha apuntat el
vàrem tenir fa dues setmanes i els arguments per defensar
aquesta proposta, a la qual donarem suport, del PSM,
evidentment són les mateixes i nosaltres ja les vàrem
manifestar, fins i tot vàrem posar de manifest alguns dels
exemples que el Sr. Alorda, o el PSM, inclou dins aquesta
addicció a la seva proposició no de llei.

Bé, quan parlam de protecció del territori, nosaltres un dels
elements que vàrem posar com a condició sine qua non per
votar a favor de determinats articles de la LECO era que
quedés clar i palès la prevalença de la normativa mediambiental
damunt la normativa urbanística. Aquesta va ser la discussió
més profunda d’aquella llei, altres coses són més qüestionables.
Però aquí, ho ha dit molt bé el Sr. Alorda, hi ha l’instrument
que precisament va per damunt les mesures de tipus urbanístic
i d’ordenació del territori. Per tant, el Govern té la mà per
damunt del que pugui dir en matèria d’ordenació del territori,
el Pla territorial, el Consell de Mallorca, o l’ajuntament d’allà
on sigui. Si no es fa, és perquè no es vol.

Deia el Sr. Alorda, jo imagín que amb més ironia que
optimisme, que des del debat havia passat qualque cosa. És
evident que qualque cosa ha passat, hi va haver una
manifestació que hi anaren, res, 4 matats d’esquerres, diuen els
portaveus del PP. Jo no sé per què diuen que eren d’esquerres
tots els que hi varen anar, jo tots els que vaig tenir al costat
estic ben segur que voten la dreta, són veïnats de per aquí,
notaris, etcètera. Jo no els havia conegut mai cap (...)
d’esquerres i caminaven per allà. Tal vegada feien cames, ja
són una mica entrats en edat i per activar la circulació convé
anar a aquesta manifestació. Però jo em creguin, i he estat
moltes vegades en aquesta taula electoral d’aquest barri, no els
he vist mai..., després hem recomptat i en aquest barri el vot
d’esquerres, a part del meu, crec que n’hi ha dos més, el del
Bisbe i no sé qui més, el Bisbe que es va morir, pobret!

Sr. Alorda, alts representants del PP varen dir que s’havien
de reunir amb la plataforma. I vostè va llegir el què deien els
diaris que havia de ser la conseqüència d’aquesta reunió?
Adaptar les demandes als projectes del Partit Popular. Ara
s’han de reunir, això és per escoltar-los i arreglar els nostres
projectes a allò que demanen ells. No, no, no, ho deia ben clar,
les seves demandes. Nosaltres volem fer això i vostès enlloc de
demanar això, demani allò altre. Per tant, poca esperança hem
de tenir si la lectura que es fa d’aquests 50.000 és que, venguin
aquí, prendrem un cafè i no es preocupi, els farem canviar
d’opinió.
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És una llàstima, vostè ho ha dit molt bé. No hi ha cap raó
científica perquè un alzinar, a partir d’una determinada línia
administrativa tengui una consideració mediambiental diferent.
Les alzines no saben de quin municipi són, els aglans són iguals
els d’Andratx, que els d’Estellencs. No hi ha cap explicació.
Fins i tot jo li diria que des del punt de vista administratiu el fet
d’incloure-ho dins el PORN, com que després hi pot haver usos
permesos i usos restringits, fins i tot, es podria tenir una
flexibilitat. Però ni això! No fos cosa que...

Per tant, no només aquests espais que vostè diu, n’hi havia
més a la zona de la Vall de’n March, hi ha una part de
Formentor, que estan absurdament exclosos del PORN. Una
altra cosa són els usos permesos i els usos exclosos que dins el
propi PORN es permetin. Però vaja, fixi’s, si la baldritxa els
patina, això bé... què vol que li digui. Per cert, si la baldritxa
està amenaçada, vostès ho han reconegut, d’àguila peixetera en
queden quatre parelles a Mallorca, a Catalunya ni una. És a dir,
jo no sé això què és, les hauríem de santificar i nidifiquen en
aquests paratges que vostès protegeixen el medi marí a dos
extrems que deuen tenir mitja quarterada cada un, bé que no
tenguin més de dues quarterades perquè serien edificables i
farien un xalet. El Sr. Puche tot d’una ha captat la idea perquè
està en el tema de l’edificació. Això està bé, el Sr. Font ha anat
viu, que no es pugui edificar. Els podien haver fet discontinues
i no es poden agrupar...

Home! Jo demanaria al Partit Popular que reflexionés, ho
hem intentat molt, per intentar-ho una vegada més que no
quedi. Sr. Alorda, nosaltres li votarem a favor i si hi ha la
possibilitat, no dubti que això té solució. Gràcies

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. En
reiteradas ocasiones y, en especial, en los últimos tiempos, el
Grupo Parlamentario Popular ya ha hecho constar su posición
en esta cámara en relació con las contínuas demandas de los
grupos de la oposición referidas al ámbito territorial del PORN
de la Sierra de Tramuntana; un ámbito que, en contra de lo que
la Sra. Vadell deja entrever en la argumentación en la que
sustenta esta iniciativa parlamentaria, está perfectamente
definido en su diseño actual, en base a criterios ambientales,
sólidos y perfectamente avalados desde un punto de vista
estrictamente técnico, sin que quede lugar alguno para la
arbitrariedad.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular entiende
que es oportuno recordar que el Gobierno de las Islas Baleares
aprobó el pasado viernes la puesta en marcha efectiva del más
importante proyecto de protección de espacios naturales que se
han llevado a cabo en la historia de nuestra comunidad, como
es la declaración de la Sierra de Tramuntana, más de 60.000
hectáreas, como paraje natural. Una figura que, según la definió
la LECO, es de aplicación en aquellos espacios naturales
relativamente extensos en los que coexisten actividades
agrícolas, ganaderas o pesqueras, de transformación agraria y

actividades de otros sectores económicos que hacen compatible
la conservación con un desarrollo sostenible, configurando un
paraje de gran interés ecocultural que hace necesaria su
conservación.

En consecuencia, la declaración de la Sierra de Tramuntana
como paraje natural tiene por objeto la conservación de todo el
conjunto y, al mismo tiempo, pretende estimular el desarrollo
armónico de las poblaciones afectadas y la mejora de sus
condiciones de vida, excluyendo de forma expresa los posibles
usos ajenos a los objetivos que determina la ley. Esta
declaración es el resultado de un doble planteamiento: por una
parte, es el fruto de un pormenorizado análisis de la realidad
actual de la Sierra de Tramuntana desde un punto de vista
natural, ecológico y paisagístico, con vistas siempre a proteger
su biodiversidad y hacer compatible su preservación, junto con
el desarrollo de determinadas actividades que resulten no
lesivas para los valores que se pretenden proteger. Por otra
parte, es importante resaltar que la propuesta del Govern, de
declarar la Sierra de Tramuntana como paraje natural, ha
contado con un alto grado de consenso entre todas las partes
afectadas, destacando asimismo el importante nivel de
adhesiones de los propietarios que se verán afectados por la
medida; unos propietarios que en total representan del orden
del 58% de la extensión total de la sierra.

Con el acuerdo del Consell de Govern del pasado viernes se
dió, pues, el primer paso hacia la elaboración del Plan de
Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de Tramuntana.
Un documento en virtud del cual se contemplan los diferentes
aprovechamientos existentes en el citado territorio, en relación
con sus características físicas, ecológicas y sociales. El PORN
establecerá asimismo las normas para la regulación de los
recursos ecológicos, geológicos, hídricos, atmosféricos, de
flora, de fauna y forestales, además de los ganaderos, agrícolas,
cinegéticos o paisagísticos, sin olvidar los relacionados con el
patrimonio cultural. Finalmente, el PORN fijará la zonificación
según los diferentes grados de protección que se apliquen en
relación con sus valores ecológicos y al uso de los recursos con
los que cuenta cada zona.

Una vez más, llama la atención, en lo que se refiere a los
límites y ámbito de la Sierra de Tramuntana, que será objeto de
protección con su declaración como parque natural, digo llama
la atención la insistencia de las fuerzas políticas de la oposición
al actual Govern y su empecinamiento a la hora de corregir la
actuación del Gobierno en esta materia, cuando en reiteradas
ocasiones se han explicado los criterios exactos que determinan
y justifican los mencionados límites. En cualquier caso, tal vez
sea oportuno recordar a sus señorías, una vez más, que la
delimitación del PORN de la Sierra de Tramuntana incorpora
en su totalidad las zonas delimitadas y protegidas al amparo de
las figuras de la Red Natura 2000, incluídas en la demarcación
de la Sierra de Tramuntana, tanto por su condición de lugares
de interés comunitario como por ser zona de especial
protección de las aves, en un espacio que comprende desde la
zona de la Trapa hasta la península de Formentor.

A fin de dar continuidad al ámbito del PORN, también se
han tomado en consideración que éste tenga presente la zona
más representativas del medio abiótico, incluyendo, por tanto,
las cumbres, cuevas, canons, acuíferos, cársticos, torrentes,
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fuentes y embalses, y del medio biótico, flora y fauna, sin
olvidar los yacimientos arqueológicos y etnológicos ubicados
en este territorio.

Es importante subrayar que fue precisamente el anterior
gobierno del pacto de progreso el que procedió a delimitar las
áreas incluidas en la Red Natura 2000, una inclusión que
queremos suponer se llevó a cabo en base a criterios de
naturaleza estrictamente técnico-conservacionistas. Por esta
razón, y sin intención de querer profundizar más en esta
flagrante incongruencia, sorprende que, llegado el momento de
realizar la citada delimitación, el gobierno del pacto de
progreso decidiese no incluir en la Red Natura 2000 otras
áreas, como por ejemplo las que ahora se reclaman en la
presente proposición no de ley. Es decir, la totalidad de los
espacios naturales de la Sierra de Tramuntana. De este hecho
cabe deducir que los impulsores de la primera delimitación no
debieron atribuir a estos espacios los valores naturales,
ecológicos y paisajísticos que ahora aparentemente pretenden
preservar.

Llama poderosamente la atención que, una vez conocido el
acuerdo del Consell de Govern, referido a la elaboración del
PORN de la Sierra de Tramuntana, hayan proliferado algunas
acusaciones de grueso calibre y sin fundamento real alguno;
afirmaciones como las que efectuó la señora diputada
Margalida Rosselló, en el sentido de que el citado PORN
permite urbanizar suelo protegido y que deberían por sí mismas
inhabilitar a un responsable político ante sus electores. En este
sentido, queremos dejar bien claro ante esta cámara que es una
absoluta falsedad que el PORN elimine alguna calificación de
área de alto nivel de protección, ANEI o ARIP de las previstas
en la LEN y en el Plan Territorial Insular de Mallorca. La LEN
y el plan territorial siguen plenamente vigentes, Sra. Rosselló,
y todas las calificaciones de área de alto nivel de protección,
área natural de especial interés o área rural de interés
paisajístico también. Todavía más falso resulta afirmar que se
podrá urbanizar el suelo; cabe recordar que todos los ANEI y
ARIP son suelo rústico protegido y, por tanto, es imposible
hablar de urbanización en estos lugares.

En cambio, la aprobación del PORN implica la calificación
como área de alto nivel de protección de todos los espacios
calificados como área de exclusión en el mismo PORN, sin
perjuicio de éstos, ya que existen hasta ahora. Tal vez, lo que
quería decir la diputada del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida y Los Verdes es que, en su opinión, toda la Serra de
Tramuntana debería tener la calificación de parque natural, lo
que comportaría la calificación automática como área de alto
nivel de protección de toda el área. En caso de ser así, quizás
sea oportuno recordarle que la LECO creó la figura del paraje
natural como un espacio donde se produce la convivencia entre
el hombre y la naturaleza ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Puche, el que presenta la proposición no de ley no es
Izquierda Unida y Els Verds, sino el PSM. Por tanto, se refiera
a él porque fijamos posición, ¿vale? Gracias.

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Perfecto, Sra. Presidenta, disculpe.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

És que si no, Sra. Presidenta, jo demanaria intervenir per
alAlusions.

(Intervenció inaudible de la Sra. Presidenta)

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

No. Esta interacción que determina la figura del paraje
natural hace que deban contemplarse unos usos compatibles
con los objetivos de protección y que permitan, a su vez,
obtener una rentabilidad económica a las edificaciones ya
existentes, pero no a posibles nuevas edificaciones.

Por tanto, y a la vista de todos estos argumentos, el Grupo
Parlamentario Popular manifiesta su posición contraria a la
presente proposición no de ley y a la enmienda de adición
presentada por el Grupo PSM-Entesa Nacionalista, desde el
convencimiento de que no aporta ningún elemento positivo al
proceso de elaboración del PORN de la Sierra de Tramuntana
y sus límites, al tiempo que contribuye, una vez más, a
distorsionar el debate sobre preservación de los valores
naturales de la Serra, un objetivo que, a juicio de este grupo, se
haya debido y correctamente encauzado.

Muchas gracias.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sra. Presidenta, per alAlusions, m’agradaria contestar una
cosa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo ja l’he advertit i no ha alAludit massa, és que se n’ha
parlat molt d’aquest PORN de la Serra de Tramuntana. Per tant,
crec que està tot dit, no importa ara allargar-nos més.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sra. Presidenta, no és amb ànim d’allargar, és amb ànim
d’exercir el meu dret com a diputada i en el Reglament, quan
hi ha alAlusions, donar-me la possibilitat de dir que el que ha dit
el Sr. Puche, referit a una qüestió que jo he esmentat, que l’he
esmentada, poder donar almanco l’explicació pertinent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li don dos minuts.

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Sra. Presidenta, un inciso. Ella ha hecho antes alusión al Sr.
Molina, que no intervenía, en esta misma proposición, y el Sr.
Molina no ha intervenido. Quiero decir que, si por nombrar a
una persona tiene uno que intervenir, sería esto un ...

LA SRA. PRESIDENTA:



ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 54 / 21 de març del 2007 1059

 

Sr. Puche, tiene razón, pero tampoco el Sr. Molina ha
pedido que le den la palabra. Por tanto, yo le doy dos minutos
de reloj, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només és per aclarir al Sr. Puche
que el tema del paratge natural o de la figura, primer de tot ha
fet referència al PORN i jo no deia el PORN, deia que el
paratge natural, segons la disposició addicional de la LECO, es
modifica l’article 19 de les DOT, el qual diu que totes les
figures incloses dins la Llei 4/1989, parcs, reserves, monuments
i tal, són zones, ANEI d’alt nivell de protecció, i exclou els
paratges i les zones de la Xarxa Natura 2000 la LECO.

Per tant, amb la LECO a la mà, els paratges i la Xarxa
Natura 2000 no són zones d’alt nivell de protecció. Una altra
cosa és que la LEN, que la Serra de Tramuntana, gràcies a la
LEN, no és urbanitzable, gràcies a la LEN; amb el paratge
natural no es millora la protecció que podia tenir respecte del
que era a l’actualitat. Per tant, si es modifica la LEN, amb el
paratge natural no estarà protegida urbanísticament, això és el
que he volgut dir, si vostè no ho ha entès em sap greu.

Per tant, amb el que ha fet el Govern de les Illes Balears,
declaració de paratge natural, la protecció que se li ha donat és
pràcticament una protecció que serveix per a molt poc i aposta
jo li dic que això ho diu la llei que vostès han fet, no la que
vàrem fer nosaltres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Rosselló. Miri, per ser el darrer dia que acabi
la festa amb pau.

(Remor de veus a la sala)

Perdonin, senyores i senyors diputats, anam a continuar. Per
contradiccions té la paraula el Sr. Alorda, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. I efectivament, com a darrer dia,
lamentar-ho, perquè crec que, malgrat faci de vegades anys que
un és a l’activitat política, encara ara hi ha moments que te
sorprens i te deceps de veure que, després d’una manifestació
tan important com la que es va produir dissabte, el Partit
Popular no tengui ni la sensibilitat d’anomenar-la dins la seva
argumentació d’aquest tema. I m’hagués agradat que aquesta
darrera comissió ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, vostè també surt de la proposició no de llei, em
sembla que parla d’una manifestació i no veig cap punt en
aquesta proposició no de llei que en parli. Per tant, se cenyeixi
...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sra. Presidenta, jo crec que entendre que el que ens demana
la societat és el que jo duc avui al Parlament no és sortir-me en
absolut, ni cap rengle, perquè no vivim al marge del que hi ha
al carrer, sinó que duim el carrer aquí; jo estic defensant i dient,
intentant convèncer i contradir els arguments que ha apuntat el
Partit Popular respecte del PORN de què no ha canviat ni una
retxa de la seva argumentació, passés el que passés i hi hagués
la quantitat de gent que hi hagués. Fins divendres jo podia dir
que jo tenia la sensació que això era així, qualcú podia dir el
contrari, però ara s’ha constatat que és així. I que, malgrat el Sr.
Puche ens ha fet una lectura del protegit que està tot, jo la faria
extensiva a tota Mallorca, el consell fa el mateix, de què vivim
en el millor dels móns possibles, hi ha uns ciutadans que creuen
que això no és així i és millorable, manifestament millorable,
tant que surten al carrer, i jo crec que també persones de tota
condició i pensament.

Donàvem amb safata de plata al Partit Popular que ompli,
una part del que han dit, perquè quan hi ha tanta polifonia es
diuen moltes coses, però una de les coses que ha dit és que si
pogués ho faria, que si estigués al seu abast ho faria, però com
que depèn d’UM ... Nosaltres li deim sí, està al seu abast, li
donam el camí, li mostram i li duim a la darrera Comissió
d’Ordenació del Territori la fórmula perquè l’aprovi i tengui
aquesta possibilitat. Per tant, creim que era molt bo haver-la
aprofitada.

Se’ns diu que se’ns ha demostrat que són criteris tècnics els
de la delimitació; és impossible. També se’ns ha dit, per activa
i per passiva, que la delimitació la marquen els propietaris. Una
de les dues és falsa. I la veritat és que un, quan ho mira, entén
perfectament que del que es tracta és que la delimitació l’han
marcada els propietaris. Per cert, no hi ha tots els LIC, ho
diguin totes les vegades que vulguin, no hi són; és que és tan bo
de fer comparar els dos plànols, no hi ha tots el LIC.

Dos. No em canviïn, el mínim que podríem demanar és que
no canviïn tots els noms dels topònims mallorquins, no ens
canviïn els topònims. Tots els mallorquins saben el que és la
Serra de Tramuntana, no li poden dir Serra de Tramuntana a
una cosa que és una cosa distinta; no li poden dir Son Dureta a
un lloc on no hi ha hagut mai les cases de Son Dureta. M’estan
pervertint els topònims, quan un diu la Serra de Tramuntana no
es podrà urbanitzar, bé, depèn del que li diguin, jo dic que
Muleta és a la Serra de Tramuntana, tots els mallorquins creuen
que Muleta és a la Serra de Tramuntana i Muleta es pot
urbanitzar, el que no es pot urbanitzar és la delimitació del
PORN. Però és que d’aquí a dir que ara la Serra de Tramuntana
serà el que el PORN diu que és, quan totes les enciclopèdies i
tots els llibres de geografia i tothom diu que la Serra de
Tramuntana és una altra cosa, em pareix fals.

Per cert, sí que vull apuntar que realment qualque reflexió
i vocació a favor de la nidificació. Jo he quedat sorprès que
Ternelles es limiti, l’accés a Ternelles perquè hi nidifica el
voltor, és una cosa interessant, no? Però Ternelles, justament.
Com a Aucadena no s’hi pot pujar perquè també podrien
molestar flora i fauna, d’Aucadena, d’Aucadena. És curiós, és
curiós, la sensibilitat per trossos que té el PORN i que té el
Partit Popular, és molt curiós que coincideixi tant amb el
Registre de la Propietat, que pareix que és molt més el cadastre
el que marca els criteris científics que no la ciència. Per tant, sí
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que és ver que hi ha alguns elements, però són molt sorprenents
per a tots els científics que nosaltres hem consultat.

Ens diu el Sr. Crespí que això encara es pot arreglar. Jo li
vull dir que a mitges, perquè cada vegada que es consolida una
situació si els xalets de Muleta s’arriben a fer, i jo vull matisar
una cosa, urbanitzacions no n’hi ha tantes a la Serra de
Tramuntana, hi ha les que jo anomen, per ventura qualque tros
més, però tampoc no n’hi ha tantes, per tant urbanitzacions
possibles n’hi ha algunes, però si s’urbanitzen cada vegada serà
més difícil intervenir, serà difícil intervenir. Ara és el moment
i avui era un gran moment per fer-ho.

Per l’altra banda, només apuntar al Partit Popular que no
enganyin la gent, jo crec que el mínim que haurien de fer avui
és dir que vostès troben que aquestes urbanitzacions s’han de
fer i que no volen cap normativa de caràcter internacional, ni la
Llei 4/1989, ni el que a tota Europa es diu el que és una figura
de protecció; se n’han inventada una, per fer-ho veure que
protegíem, però que no té homologació internacional, i volen
que aquestes urbanitzacions es facin, argumentin els motius
pels quals ho troben. Però no diguin a Sóller que la culpa és del
Consell, però que el PP ho faria; no diguin que altres elements,
l’urbanisme només és d’UM; confessin que vostès tampoc no
ho voldrien fer, perquè avui votaran en contra d’actuar
urbanísticament, mediambientalment en un cas claríssim de
competència del Govern de les Illes Balears i ho farà tot sol el
Partit Popular, evidentment, perquè els d’UM veig que ni han
vengut, per tant no tendran ocasió de fer-ho.

Per tant, jo els demanaria, primera, que canviïn de discurs,
que ho facin pels motius que sigui, però que protegeixin
aquests espais; però si en darrer no ho facin, ho assumeixin, ho
diguin cara alta i vagin a les eleccions dient que vostès troben
que s’han d’urbanitzar, però no intentin enganyar la gent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Entenem idò que el Grup Parlamentari Popular no
accepta l’esmena que ha presentat el PSM, per tant, com que ha
de ser aprovada per tots, no passarà a aprovació. Passarà a
aprovació la Proposició no de llei RGE núm. 487/07, passam
idò a votar-la.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 7.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 487/07, sobre el PORN de la Serra de Tramuntana.

Jo, abans d’acabar, essent la darrera comissió, volia agrair
a tots els diputats que han format part d’aquesta comissió la
seva colAlaboració, les seves aportacions, tot i discrepar amb
moltes d’elles, però que han enriquit tots el debat, i la
comprensió que han tingut amb aquesta presidenta. I crec que
també ho faig extensiu al vicepresident i al secretari, que ara no
hi són.

També agrair al Sr. Lliteras, el lletrat, el seu assessorament
i la seva eficàcia en els assumptes que hem tractat i les lleis que
s’han dictaminat i debatut dins aquesta comissió.

I res més, dia 27 de maig serà on vertaderament ens
constarà el que volen tots els ciutadans, una vegada més.

Moltes gràcies, no hi ha més assumptes a tractar. S’aixeca
la sessió.
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