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EL SR.  PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui.
En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, Sr. President. Carmen Castro substitueix Miquel Jerez.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Sí, president. Antoni Garcias substitueix Joana Barceló.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Francina Armengol.

LA SRA. MONSERRAT I BENNÀSSAR:

Sí, president. Maria Monserrat substitueix Pere Rotger.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna substitució més? Sembla que no. Molt bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1973/10, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la integració de
Formentera al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

En primer lloc, el primer punt de l’ordre del dia d’avui
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 1973/2010, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a la integració de Formentera
al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sr.
Mayans, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Bon dia. Gràcies, Sr. President. Com tots sabem el 99 es va
incloure la ciutat d’Eivissa i tot el que comporta a la societat
d’Eivissa, i m’estic referint a tot l’entorn natural i cultural,
incloent-hi tots els béns que es varen deixar plasmats a
l’informe, com a lloc dins la llista de Patrimoni de la Humanitat,
lloc dins la llista del Patrimoni de la Humanitat. Va ser una fita
històrica, una fita jo crec que molt important i que ha ajudat a
rellançar o a llançar el nom d’Eivissa arreu del món.

A finals de 2005 al llavors ajuntament de Formentera es va
aprovar per unanimitat una moció on es reclamava, on
demanava que l’Ajuntament de Formentera estigués dins el
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat. Va ser defensada
per tots els grups que formaven part de l’ajuntament en aquell
temps i votada a favor per tots, per tant aprovada per unanimitat.

És un precedent important perquè jo crec que en aquests temes
jo crec que comuns a tots no hi ha d’haver molta discussió. 

Aquesta proposició no l’he presentada abans pel tema que es
va suscitar a l’opinió pública a nivell de l’illa d’Eivissa pel tema
del port i tal, quan hi havia les inspeccions dels organismes
encarregats de vetllar pel compliment del patrimoni, i vaig
posposar-la un poc i ara he decidit presentar-la.

Dins el projecte que es va presentar el 99 per incloure
Eivissa dins els llocs Patrimoni de la Humanitat i com a
argument per defensar aquesta proposició no de llei, em
permetran que llegeixi un poc el que es va argumentar en aquell
temps per convèncer els que havien de decidir si havia d’estar
o no havia d’estar Eivissa dins aquesta qualificació. En el tema
de localització exacta posen les pàgines 5 i 6 de l’informe,
anomenen Eivissa i Formentera, evidentment, “y el espacio de
mar entre las dos islas”. Quan parla de descripción de los
bienes propuestos y su ubicación, pàgina 24 i l’annex 1, de les
praderies de posidònia, n’anomena deu; d’aquestes deu, set són
a Formentera. Quan parla també de formaciones naturales de
las praderas de posidonia, n’anomena vuit; d’aquestes vuit, set
són dins Formentera. Quan anomena també arrecifes de
posidonia, n’anomena quatre; d’aquests quatre, tres són dins
l’illa de Formentera. I quan parla a nivell de terra, no de la mar,
deia: “Ejemplos de interacción y excelente conservación de los
bosques de savinas”, n’anomena dos, i els dos són a
Formentera. I quan parla d’una alga on viuen més de 200
espècies, que serveix d’hàbitat per a més de 200 espècies, diu
que en el Mediterrani no es troba a excepció de l’illa de
Formentera i a l’illa de S’Espardell. Per tant jo crec que està
més que...

(Tall de veu a causa del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

No funciona?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí? D’acord, sí. Està més que justificat que el bé mixt
cultural...

(Nou tall de veu a causa del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

És que no sé si hi ha algun error amb el micròfon. Ho vol
mirar, per favor? Esperem un moment, perquè sabem que si no
funciona bé el micròfon no funciona bé la gravació.

Li sap greu, Sr. Mayans, canviar d’ubicació de moment?
Serà la solució. Pot continuar, moltes gràcies.
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EL SR. MAYANS I SERRA:

D’acord. I per finalitzar de llegir l’informe que es va enviar
per catalogar Eivissa o incloure Eivissa en llocs Patrimoni de la
Humanitat, llegiré el darrer text. “Se trata de un bien mixto
único en el territorio español con una componente cultural,
fortificaciones de Dalt Vila, Puig dels Molins y Sa Caleta, y
una componente natural de igual o mayor importancia que la
cultural, y cuyo estudio elaborado por la UICN especificando
localización del bien propuesto principalmente en la isla de
Formentera, y especies propuestas, su principal presencia en
la isla de Formentera”. Per tant això és textualment un resum
molt ràpid del que es va enviar per argumentar que Eivissa
formàs part dels llocs Patrimoni de la Humanitat. 

I per finalitzar l’argumentació he de dir que el 2008, el
febrer del 2008, es va incloure el Govern central dins aquest
consorci. Per tant hi ha precedents i no crec que hi hagi cap
problema, o almenys per demanar-ho, perquè Formentera hi
sigui.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca..., no hi ha
intervencions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats,
hem de dir que aqueixa proposició no de llei té algunes errades
de fons i de proposta. Té algunes errades a l’exposició de
motius, i ho hem pogut comprovar també ara amb la intervenció
del portaveu del Grup Mixt, quan fa referència als arguments
que justifiquen la necessitat de reclamar la incorporació de
Formentera en aquest consorci. 

Formentera parteix d’una equivocació, d’entrada. Quan es
diu que el fet que els béns protegits són ubicats a un municipi en
concret, no acaba de ser aqueixa la justificació que en el seu
moment va servir per determinar aquests béns com a patrimoni.
Vull recordar que hi ha altres municipis que també tenen béns,
el Sr. Mayans ha recordat per exemple el jaciment de Sa Caleta,
que vull recordar que és al municipi de Sant Josep, i és no la
ubicació territorial dels béns declarats patrimoni el que
determina la incorporació de determinades administracions a
aquest consorci, sinó més bé el contrari, el que la determina és
l’administració que té les competències de gestió d’aquests
béns, i això crec que és una errada important de partida, perquè
així passa amb el tema del béns de Sa Caleta, la mateixa
praderia de posidònia que, com s’especifica i es diu clarament
també a l’exposició de motius, en aquest cas sí és dins el parc
natural de Ses Salines, i el recinte emmurallat de Dalt Vila i el
seu entorn, que és al municipi d’Eivissa.

Dit tot això, també m’agradaria assenyalar alguna altra
qüestió. Es fa referència a un punt, a un article concret, el 6.3,
dels estatuts del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, i
també en aquests mateixos estatuts, allà on s’estableix el
protocol reglat i regulat a seguir per solAlicitar aquesta

incorporació de nous membres. La pregunta està en si aquest
acord, aquest protocol d’adhesió en la seva solAlicitud si s’ha
seguit o si no s’ha seguit. 

I per acabar, perquè crec que no falta estendre’s gaire més,
he de dir que també la proposta d’acord que es presenta té greus
errades; entre elles es diu que el Parlament insta d’acord amb
l’article 6.3 el Govern central. Jo no sé per quin motiu hem
d’instar el Govern central quan no té competència decisòria en
aqueixa qüestió, perquè si llegim, ja que es fa referència als
estatuts a l’exposició de motius, i seguim llegint part d’aquests
estatuts del consorci veurem que, entre d’altres, en el seu article
8.13 estableixen clarament, i entre les funcions de la junta
rectora del consorci Patrimoni de la Humanitat, una d’elles i
aquest punt 13 diu literalment “acordar l’admissió de nous
membres i l’aprovació dels corresponent acord d’adhesió en
cada cas”. Per tant instar el Govern central no té molt de sentit
quan a qui correspon decidir l’admissió dels nous membres és
a la mateixa junta rectora del consorci. 

I a més a més, com que crec que no em corresponen més
torns d’intervenció, per si es fa referència a altres qüestions com
la possibilitat de modificar la composició inicial dels membres
constituents del consorci, també m’agradaria recordar que els
mateixos estatuts també determinen, entre les funcions de la
junta rectora la possibilitat de modificar la redacció d’aquests
estatuts d’aquest consorci, amb la qual cosa, de qualsevol
manera i al marge d’altres consideracions i si és més o menys
raonable la incorporació de Formentera, també he de dir -i no
em voldria oblidar d’aquest tema- que quan es parla
d’incorporació crec que se’n parla una mica alegrement. No sé
si es coneixen no tan sols els drets, sinó les obligacions que
comportaria també aqueixa incorporació, que són econòmiques.
No sé si s’és conscient d’això per part de Formentera. Suposaria
un important desembors  perquè de l’aportació global decidida
li correspondria en aquest cas, en ser un quart membre d’aquest
consorci, l’aportació d’una quarta part d’aquest pressupost, que
acostuma a ser una xifra prou important.

Però dit tot això, i sobretot també tenint en compte que el Sr.
Mayans es referia abans a una problemàtica que va provocar que
es retardàs la presentació d’aqueixa proposta, i era aqueixa
polèmica sobre l’afectació que les obres del port d’Eivissa
podrien tenir sobre aqueixa praderia de posidònia, i arrel
d’aqueixa polèmica precisament es va reclamar un informe
jurídic a l’Advocacia de la comunitat autònoma que deixava
també molt clar qui era competent sobretot en la gestió d’aquest
objecte de polèmica i bé protegit que són les praderies de
posidònia, i està clar que en cap cas no corresponia ni a
l’ajuntament ni al Consell de Formentera.

Per tot això crec que es pot aprovar, si es vol i així ho
decideix la majoria de diputats, aqueixa proposició, però
repetesc i record que té greus errades, que a l’argument té greus
equivocacions i que la proposta va dirigida a una instància que
no en té competències. Per tant encara que s’aprovi té poques
possibilitats d’acabar prosperant.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo crec
que aquesta proposta del Grup AIPF pot ser veritat que té
alguna petita errada, però si es té voluntat política d’aprovar-la
el que es pot fer és, a part de votar a favor, presentar una
esmena, com nosaltres volem proposar una transacció al Sr.
Mayans. 

Però, bé, abans m’agradaria fer una mica d’història, molt
breument, de la candidatura i el posterior reconeixement
d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat, candidatura i
reconeixement que es varen basar en la biodiversitat i la cultura
de l’illa d’Eivissa, biodiversitat i cultura molt variades i que
destaquen aquests dos aspectes de l’illa. En concret s’hagués
pogut presentar tot el patrimoni cultural i natural, però es va
centrar exclusivament en quatre punts: Sa Caleta, que és un
poblat fenici l’origen del qual es remunta al segle VIII abans de
Crist; la necròpolis de Puig dels Molins, que és un testimoni
excepcional de la cultura fenici púnica a la nostra illa, amb
50.000 metres quadrats de superfície i uns 3.500 hipogeus, que
és la més extensa i millor conservada necròpolis de tot el
Mediterrani; Dalt Vila, que és de sobres coneguda la ciutat
fortificada, els seus valors, les murades renaixentistes i tot
l’entorn que l’envolta; i, per últim, la posidònia oceànica, les
praderies d’aquesta planta, que són les que permeten la
regeneració de les aigües i la conservació de les platges del
voltant.

Tots aquests béns culturals i naturals el 1999 van ser
inclosos a la llista del patrimoni mundial essent declarats
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Aquesta
candidatura va ser promoguda la legislatura 95-99 per
l’Ajuntament d’Eivissa, governat llavors pel Partit Popular, i va
culminar a Marràqueix a principi de la legislatura 99-2003, quan
ja governava a l’ajuntament el pacte de progrés. 

Per gestionar tots aquests béns ja declarats Patrimoni de la
Humanitat es va constituir el Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat, del qual formen part des de la seva constitució
l’Ajuntament d’Eivissa, el Consell d’Eivissa i el Govern balear.
Tenint en compte que part d’aquests béns culturals i naturals
formen part d’altres municipis, com és el cas de Sa Caleta, que
està en el terme municipal de Sant Josep, i el de la praderia de
posidònia, que es troba en gran part en aigües de Formentera i
s’estenen aquestes praderies entre l’illa d’Eivissa i la de
Formentera, des del Partit Popular sempre hem considerat que
l’Ajuntament de Sant Josep i l’Ajuntament de Formentera, bé,
ara Consell de Formentera, havien de formar part del Consorci
Eivissa Patrimoni de la Humanitat, i així ho van manifestar i ho
van defensar els nostres representants a l’Ajuntament de Vila
quan es va constituir aquest consorci. 

Per tant estem totalment d’acord amb la proposta d’AIPF,
que suposaria que Formentera evidentment hauria de complir
amb els seus deures com a membre del consorci, però també es
podria beneficiar de les inversions que es puguin realitzar,
perquè el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat és el que
planifica les inversions a realitzar en l’àmbit de les seves
competències, i les institucions que en formen part financen a
parts iguals les actuacions que es realitzen, perquè quan el Sr.
Boned deia que la gestió dels béns és de l’ajuntament, la gestió
dels béns és evidentment del consorci, i la composició s’ha
modificat, i s’ha modificat al principi d’aquesta legislatura
perquè en formés part el Govern central, però el que
desconeixem és quina és la seva aportació econòmica, entre
altres coses perquè és inexistent, i jo crec que Formentera, quan
demana aquesta inclusió, coneix molt bé quines són les seves
obligacions, igual que les deu conèixer el Govern central, que
no les exerceix. No sé si té algun dret dins el consorci, però, el
deure de finançar, no el fa servir en cap moment. Per tant seria
molt lògic que si forma part del consorci el Govern central,
igual que la resta de membres, financés a parts iguals els
projectes que allà s’aproven.

Per tant esperem que s’aprovi aquesta iniciativa i, com deia
al principi, presentem una transacció que esperem que el Sr.
Mayans aprovi, que és canviar la proposta d’acord traient
“Govern central”, i quedaria: “El Parlament de les Illes Balears
solAlicita, d’acord amb l’article 6.3 dels estatuts del Consorci
Eivissa Patrimoni de la Humanitat, la integració del Consell de
Formentera en el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat”.
Hi ha una còpia per als grups si ho volen estudiar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castro. Si vol fer ús de la paraula el proposant,
hi ha hagut o hi ha una proposta de transacció. Convé que ens
posicionem sobre açò.

Té la paraula el Sr. Mayans, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, començ pel que m’ha passat ara
la portaveu del Grup Parlamentari Popular. Sí, m’ho havia
comentat abans però amb el tema del micròfon he oblidat
comentar-ho. Sí, efectivament reconec que substituir o eliminar,
perdó, eliminar la paraula “Govern central” crec que seria el
més adequat i accept la transacció i queda més..., queda millor.
Evidentment jo crec que el Govern central aquí no tocava i
reconec que va ser una errada; per tant accept la transacció
perfectament i don ja per incorporat aquest nou text, que és el
que s’haurà de votar.

Quant al portaveu del Grup Socialista, vull comentar-li molt
breument un parell de coses. Jo he recollit la proposta que es va
aprovar el 2005 textualment perquè crec que era la que havia de
recollir. El 2005 es va aprovar per unanimitat, varen votar a
favor totes les forces polítiques de Formentera, Partit Popular,
el Grup Independent, el Partit Socialista i la COP, i per tant jo
crec que en aquell moment ja eren conscients del que
significava i del que repercutiria a les arques municipals la
inclusió dins el consorci. Evidentment no és..., estar dins un
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consorci té uns deures però també té uns certs avantatges, i en
aquest cas jo crec que els coneixien absolutament tots.

El Consell d’Eivissa representa, diguem-ho així,
indirectament Sant Josep en el tema del béns culturals inclosos
dins el seu municipi. Si hi ha alguna errada quant a article crec
que podem obviar-ho, com deia la portaveu del Partit Popular
la intenció política que s’ha de desprendre d’aquest parlament
és incloure Formentera dins el consorci. Per tant, aquest tema
crec que és totalment esmenable i ja es farà servir l’article que
toqui per modificar la junta rectora i incloure-hi Formentera,
aquest tema no és molt rellevant.

Quant al Govern central, puc confirmar a la portaveu del
Partit Popular que no hi ha posat un cèntim encara i encara sí
que pertany des del 2008 a la Junta Rectora.

Per acabar, una menció, el Sr. Boned em comentava el tema
de la posidònia, evidentment hi ha béns que estan gestionats per
l’administració competent, a la qual li toca gestionar, però sí
que hi ha béns llavors per exemple quant a boscos de savines
que sí estan dins Formentera i pertany al municipi gestionar-los.

Per tant, agraesc el suport al Partit Popular i bé, agraesc
entre cometes el suport també al Partit Socialista.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Queda clar que el que es votarà
serà la proposició no de llei presentada amb la transacció
presentada pel Partit Popular afegida. Queda clar que és això
que es vota.

Per tant, passarem a votar la Proposició no de llei RGE núm.
1973/10.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions, crec, no?

Queda aprovada per 9 vots a favor i 8 vots en contra.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2072/10, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a recepció del
senyal d'IB3 televisió.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 2072/10, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la recepció del senyal d’IB3 TV.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sr.
Antoni Serra, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
els mitjans de comunicació com tots saben compleixen una
funció de servei públic mitjançant la qual es cobreixen les
necessitats informatives dels ciutadans, es promou la cultura,
s’impulsa l’educació i es facilita l’entreteniment, són aquelles
tres màximes que tots coneixem de quan es crearen aquells
primers mitjans de comunicació i que a dia d’avui, sens dubte,
encara són presents i són evidents.

Aquesta funció pública va ser un dels elements fonamentals
per a la creació d’IB3 i la seva televisió, la qual també té una
finalitat de difusió de la nostra diversitat cultural, la nostra
tradició, el pluralisme que hi ha de cadascuna de les illes dins la
nostra comunitat i la garantia d’expressió oberta dels diversos
colAlectius i sensibilitats. 

Així, almenys, es recollien dins els objectius de la creació de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears quan s’incloïa
la voluntat de crear dos mitjans públics, una ràdio i una televisió
públiques. Atesa aquesta funció i per tal que tot això sigui
possible de manera efectiva és fonamental assegurar la recepció
dels canals de comunicació i, molt particularment, aquells que
fan referència als de la nostra comunitat autònoma finançats
amb els imposts de tots els ciutadans de les Illes Balears, sense
excepció, i també per part d’aquells que no reben el senyal que
ha de fer possible que en puguin gaudir.

Així s’ha d’esmentar que determinats municipis
especialment de la Serra de Tramuntana, però fins a devuit
municipis de les Illes Balears no reben amb normalitat el nou
senyal de TDT. Aquest és l’efecte que ha tengut
desgraciadament la implantació d’un nou sistema que
evidentment era imprescindible i necessari adaptar-s’hi, però
que, a dia d’avui, no ha estat possible que el rebin amb
normalitat. 

La voluntat d’aquesta proposició no de llei no és altra que
buscar la manera des del Parlament de demanar al Govern que
esmeni aquesta deficiència que entenem pròpia d’un procés
d’instalAlació d’un nou sistema, però que sens dubte no ha de
passar desapercebut per aquesta voluntat de servei públic que
tenen els mitjans de comunicació i que ha de fer possible que
tothom tengui accés a aquests mitjans -ja dic- de comunicació
pública, però també a tots aquells que s’han de rebre amb
normalitat.

Aquest és el cas, a l’illa d’Eivissa, de Sant Josep de Sa
Talaia, també és el cas de Sant Joan de Labritja i en part també
de l’illa de Formentera. En el cas de Menorca, tenen dificultat
per rebre amb normalitat els canals de TDT, Ciutadella, Sant
Lluís i Es Castell. 
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En el cas de l’illa de Mallorca tenen dificultats molt
especialment Banyalbufar, que no rep cap indici de senyal
d’IB3, Campos, Deià, Estellencs, Marratxí, Pollença, Porreres,
Sant Joan, Son Servera, Ses Salines, Sóller i Valldemossa, molts
amb dificultat per rebre els canals de TDT amb normalitat, però
molt particularment tenen una dificultat molt clara per rebre el
canal d’IB3, el de la nostra televisió autonòmica, especialment
llastimós aquest fet a causa que precisament és el canal de les
nostres illes, aquell que fa possible que compartim la nostra
cultura, aquell que fa viable que coneguem més d’uns i d’altres
i sobretot aquell que està finançat amb els impostos de tots i
cadascun dels ciutadans, vull repetir que per part també
d’aquells que no el reben, no? Per tant, hem de fer un especial
esforç perquè això sigui així.

Vull fer una menció especial pel cas concret de Banyalbufar,
que s’ha interessat molt particularment per aquesta qüestió
perquè rebien amb normalitat el senyal d’IB3 fins a l’instalAlació
de la TDT i a dia d’avui desgraciadament no la reben. 

Demanam la bona voluntat de tots els presents per tal
d’impulsar aquesta iniciativa que no busca altra cosa que revisar
la situació de la recepció del senyal d’emissió d’IB3 Televisió;
en segon punt, estudiar els mecanismes necessaris per fer
possible la recepció del senyal de la televisió autonòmica de les
Illes Balears, i tercer, aplicar una solució efectiva en el termini
màxim de sis mesos per tal que aquesta gent pugui tenir una
resposta clara i eficaç que vengui no només del Parlament, sinó
amb la connivència del Govern de les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Serra. Torn de fixació de posicions de menor a
major, Grup Parlamentari Mixt, vol intervenir? No?

Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds té
la paraula el Sr. Riudavets, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Antoni Serra, abans d’entrar a posicionar-nos sobre
els tres punts concrets d’aquesta proposició no de llei, crec que
no està de més fer una sèrie de consideracions generals.

Primer de tot li vull dir que quant a la reflexió que ens fa, la
subscrivim aquest grup parlamentari i crec que tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra, el que passa és que els desitjos
no sempre es poden plasmar en realitat i manco amb uns
terminis tan ajustats com els que ens presenta vostè i, d’això,
crec que n’és ben conscient a l’hora de posar-los, però bé, més
enllà d’això també hem de tenir en compte que la competència
per al transport i la difusió dels senyals de canals de televisió -i
això vostè ho sap perfectament, perquè n’entén, d’aquest tema-
ja siguin públics, ja siguin privats, ja siguin d’àmbit local, ja
siguin d’àmbit insular, ja siguin d’àmbit autonòmic són
competència dels operadors, és a dir dels mateixos canals de
televisió. Això és el marca la legislació vigent, si bé és clar que
hi ha hagut, diguem-ne... maneres de botar aquesta legislació en
algun moment, no dic que s’hagi comès una ilAlegalitat, sinó que
s’ha passat pel costat de la legislació concedint el senyal a una

empresa a canvi d’un cost a vegades molt excessiu i vostè sap
a què em referesc.

També és cert, com ha dit i molt millor del que ho podré dir
jo ara, que hi ha lloc d’orografia complicada en què el senyal de
TDT, terrestre, via normal, com arriba a la majoria d’habitatges,
és molt difícil a no ser que s’instalAlin una sèrie de repetidors
amb problemes mediambientals, amb molta problemàtica i amb
un cost enorme. Això afecta certament Banyalbufar, com
Estellencs i també afecta Menorca, com ha dit, de fet jo som un
dels afectats per aquest tema.

Això, però, s’ha solucionat en gran part -i vostè també ho
sap- a molts de llocs, quant a tota la TDT en general, s’ha
esmenat instalAlant repetidors via satèlAlit. El problema quin és?
IB3. El problema és que IB3 no té en aquests moments
contractat el servei de transport de senyal via satèlAlit i no el té
contractat -pel que he esbrinat- perquè el cost que suposa és
prohibitiu. Naturalment no vol dir això que no sigui necessari,
vol dir que tal vegada ara no és possible.

El nostre grup parlamentari donarà el vot favorable als punts
1 i 2. Crec que són lògics, s’ha de revisar la situació, s’han
d’estudiar totes les possibilitats que hi hagi, ara, naturalment el
tercer punt que demana que en sis mesos s’apliqui una solució
efectiva, entenc que és el seu desig, com pot ser el nostre, però
ja dic, dins la realitat... n’hi ha moltes vegades un bon tros.

Simplement li vull afegir que en aquests moments em
consta, perquè m’he interessat a saber-ho, que s’estudien
fórmules per almanco dir que... estudiar la viabilitat de portar el
senyal d’alguna manera a Banyalbufar, inclòs el Port d’es
Canonge, i Estellencs, sabent però que el cost pel que s’estudia
és enorme.

Crec que és un esforç que hem de fer tots, estic d’acord que
tots els ciutadans de les Illes Balears tenim dret a rebre la nostra
televisió, en tenim dret, ara també hem de ser conscients que les
noves fórmules digitals han creat unes problemàtiques que no
prevèiem i que hem d’afrontar poc a poc.

Ja sap, el nostre vot favorable als dos primers punts i al
tercer punt no li podem donar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Sr. Ernest Ribalaiga per un temps de deu
minuts.
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EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que a hores d'ara el Sr. Serra
ja hauria de saber què és que podem assumir i què és el que no
podem assumir, independentment del que s’aprovi o no
s’aprovi. Això és el que li explicarem i li direm. 

Evidentment compartim la seva preocupació, entenem que
els ciutadans tenen un dret a rebre unes emissions i que s’han de
fer els esforços necessaris per part del Govern, per part de la
televisió, per part de qui sigui perquè rebin aquest senyal. El
tema és que tots sabem que en determinats indrets d’orografia
complicada la recepció del senyal pot ser que tengui un cost no
només elevat, sinó que a vegades fins i tot inassumible -fins i tot
inassumible- i és el cas que ens ocupa. Aconseguir que el senyal
arribi a determinats indrets té uns costos que entenem que no
són assumibles, no són acceptables tenint en compte sobretot la
quantitat de ciutadans que rebran aquest senyal i per tant la
ràtios que representarà cost-persona que ho pugui rebre. 

Llavors, hem de fer possible que això sigui possible, hem de
fer possible que el senyal arribi a aquestes persones a un cost
raonable, assumible i raonable. En això estam i en això està el
Govern i en aquestes estam fins aquí d’acord amb el Sr. Serra
i amb la seva proposició no de llei. Es a dir, estaríem d’acord en
el punt 1 i en el punt 2, revisar la situació, estudiar els
mecanismes necessaris, en canvi no estam en condicions d’estar
d’acord en el punt 3 perquè definir un termini de sis mesos és,
segurament, caure en braços de l’opció més cara i no crec que
el Sr. Serra vulgui que el Govern opti per l’opció més cara,
sobretot tenint en compte la situació en què ens trobam, de
caràcter econòmic, de crisi i de totes aquestes coses que tots
sabem.

Per tant, el nostre grup està en disposició d’aprovar els punts
1 i 2 i demanaria al Sr. Serra que fos raonable i llevés el termini
de sis mesos al punt 3 perquè poguéssim dir que aquesta
proposició no de llei està aprovada per tots, perquè és la
voluntat de tots que aquests ciutadans que en aquests moments
no reben el senyal el puguin rebre, com he dit abans, amb un
cost raonable.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el Sr. Serra per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats i molt
particularment aquells que han intervingut fent de portaveus de
cadascun dels grups parlamentaris, mirin, el que està clar és que
no podem permetre tenir ciutadans de primera i de segona i en
aquests moments tenim 18 municipis de segona i 68 de... i de 68
en tenim 18 que són de segona i això entenem que és el que
precisament no es pot permetre a la nostra comunitat autònoma
i en una qüestió de servei públic. 

És cert que hem de ser raonables, no només perquè estiguem
en crisi, en general sempre hem de ser raonables amb el cost de
les coses, sens dubte, i efectivament la tecnologia si alguna ens
aporta cada dia més són solucions més eficaces, sens dubte,
però també més econòmiques: hi ha solucions de cable, hi ha
solucions de cable i sense cable -es diuen fins i tot així-, hi ha
solucions de satèlAlit efectivament molt més cares, però
entremig hi ha un conjunt de solucions que entenem que poden
ser raonables i que han de fer també possible que els mitjans
públics siguin això, públics, que arribin a tothom i que en pugui
gaudir almanco aquell conjunt de persones que fins ara ho
podien fer. En aquest sentit la TDT per a alguns ciutadans de les
Illes Balears es viu com a un empitjorament del servei i no com
a una millora i és que no hi ha pitjor servei que aquell que no es
pot gaudir.

Per altra banda, efectivament hi ha limitacions quant als
operadors. Entenc que no hi ha els privats, que no... si poden
apostar per poder decidir de manera unilateral no mostrar el seu
servei a un conjunt de ciutadans determinats perquè no els
compensa econòmicament, no ho podem permetre amb el nostre
canal públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Almenys la
televisió pública IB3 ha de procurar, ha de fer possible, ha
d’anar al camí de fer-se visible per part de tots els ciutadans.
S’havia fet aquest esforç quan eren ones terrestres, entenem que
ara amb el nou sistema, efectivament, també ha de ser possible.

Per altra banda, el que esperava quant al termini del punt 3,
sembla ser que és el punt més dificultós per tenir una unanimitat
en aquesta proposició no de llei i com el que els parla i el grup
que represent en aquest precís instant, sempre busca la voluntat
i sumar esforços en tots els sentits i molt particularment també
ho volem fer en aquest, també ho esperàvem de tots aquells
grups que han intervingut i és que no hi ha hagut cap transacció
per part de cap grup que proposàs un altre termini, ni un altra
solució que fes viable l’acord també en aquest número 3, com
que no ho han fet vostès, permetin-me que ho faci jo.

Els propòs una transacció on es digui el següent: “Facilitar
al Parlament una proposta de solució efectiva en el termini
màxim de sis mesos”. No ens podem permetre sortir d’aquesta
cambra amb aquella sensació cap als ciutadans, i especialment
aquells que estan afectats per aquesta qüestió, que al Parlament
es debaten les coses, però bé tot queda en un àmbit filosòfic,
no?, d’una voluntat, d’una certa intenció, però que no aportam
cap tipus de solució. 

Crec que avui seria raonable fer un esforç perquè almenys
aquells que estan interessats en aquesta qüestió, aquells que la
pateixen dia a dia i que ens fan arribar les seves inquietuds rebin
una resposta també per part del Parlament i una resposta eficaç
i l’eficàcia si bé no pot ser amb la solució definitiva, demanam
que, ja que aquesta qüestió ja ha portat un cert temps d’estudi,
que almenys en un termini màxim de sis mesos puguem tenir
una proposta de solució en aquesta cambra per tal que es pugui
avaluar, estudiar i sense cap dubte aplicar en el mínim temps
possible. 
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Aquesta seria una contra oferta que els faria per demanar la
seva voluntat, demanar el seu interès cap a aquesta qüestió i cap
a les persones que ho pateixen, d’aquells devuit municipis que
avui són de segona i que tots desitjam -estic convençut que
vostès també -que continuïn essent de primera.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Sí, Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Per contestar concretament sobre la transacció proposada, el
text seria “Facilitar al Parlament de les Illes Balears una
proposta de solució efectiva en el termini màxim de sis mesos”,
és així? El nostre grup ho accepta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Sí, simplement és per agrair al Sr. Serra la seva bona
disposició, que em consta que la té, nosaltres també la
demostrarem i direm que sí, que acceptam la seva proposta
perquè en definitiva tots volem el mateix, que tots els ciutadans
de les Illes Balears puguin rebre aquests senyals, però que -com
he dit abans- volem que sigui a un cost raonable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. El Grup Mixt hauria de manifestar el
seu posicionament sobre aquesta transacció.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, sí, accepto.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Sí, Sr. Serra?

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, Sra. Presidenta. Sé que no em toca un torn, però és just
per agrair la bona disposició de tots els presents, estic convençut
que tots i cadascun dels municipis, d’aquests devuit municipis
que comentàvem, ho agrairan i vull esmentar ja dic molt
particularment el dos municipis de Banyalbufar i Estellencs que
ens han fet arribar aquesta situació, ens han fet arribar aquesta
inquietud i que estic convençut que se sentiran reconfortats
sabent que en sis mesos almenys tendran una proposta de
solució que farà possible que puguin gaudir dels canals públics
de les nostres illes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada acceptada la transacció presentada pel Sr. Serra
al punt 3 s’entén que la proposició no de llei s’aprova per
unanimitat de tots els presents. És així? Au, idò, s’aprova per
unanimitat.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

3) Proposició no de llei RGE núm. 2627/10, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora i
dinamització del Parc Natural de Mondragó.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al darrer punt de l’ordre del dia que consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 2627/2010, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a la millora i la dinamització del
Parc natural de Mondragó.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Parc
natural de Mondragó, creat mitjançant el Decret 85/1992, de 18
de novembre, és un dels conjunts territorials millors conservats
del llevant mallorquí. Un parc que té una forta presència de
finques de titularitat privada i aquest fet és el que motiva la
presentació avui d’aquesta proposició no de llei. Aquesta forta
presència de finques privades enmig de propietat pública
interfereix en la consecució dels objectius principals del parc
natural, com són: la conservació íntegre i millora del patrimoni
natural, paisatgístic i etnològic del seu àmbit territorial; la
difusió pública i educativa dels valors d’aquest patrimoni;
l’harmonització dels usos legalment permesos amb els objectius
anteriors. Per tot això, des d’Unió Mallorquina creim que la
millor manera de complir aquests objectius és que es
desenvolupi un pla d’adquisició de les finques de titularitat
privada que estan enmig del terreny públic del parc, també
anomenades enclavats.

Des d’Unió Mallorquina creim que el Parc natural de
Mondragó és un actiu ambiental important que es mereix tenir
la màxima titularitat pública, ja que des d’aquesta manera es
blinda la seva conservació i es millora la seva gestió ambiental.
Per altra banda, també creim que restringeix a la mínima
expressió els problemes amb els propietaris de les finques
privades que, vulguem o no, existeixen actualment per al
compliment dels objectius de qualsevol parc natural. Aquest pla
creim que s’ha de desenvolupar en un termini màxim de tres
mesos, però que, òbviament, ha de contemplar aquestes
adquisicions a llarg termini, ja que som els primers sensibilitzats
amb les dificultats econòmiques de les institucions públiques
d’aquesta comunitat.

Principalment, creim que aquest pla ha de prioritzar aquelles
finques enclavades enmig del parc natural, encara que no
descartam que també es puguin adquirir aquelles confrontants
a la propietat pública del parc. Per altra banda, creim que s’han
d’aprofitar les edificacions d’aquestes finques de titularitat
privada per acollir refugis o centres d’interpretació que
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dinamitzin i donin a conèixer l’espai natural donant compliment
a un dels objectius dels parcs naturals.

També creim que el Govern ha de posar en marxa algun
tipus de colAlaboració amb l’Associació de Propietaris del Parc
de Mondragó o directament amb els propietaris de les finques
que romanen enmig del parc per agilitar i simplificar els tràmits
administratius per a l’obtenció d’ajudes i subvencions a què
tenen dret a acollir-se els titulars d’aquestes finques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions. Té la paraula
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. BLOC per Mallorca i PSM-Verds.
Senyores diputades, senyors diputats. Jo no pos en qüestió la
intencionalitat positiva que té aquesta proposició no de llei del
Grup Mixt. Qualsevol millora, qualsevol, en la gestió del parca
naturals és sempre desitjable, però com ja he dit en la
intervenció anterior malauradament no sempre allò que es
desitja es pot aconseguir després a la pràctica, a més, si tenim en
compte que nosaltres consideram que ara per ara la gestió del
Parc natural de Mondragó és bàsicament satisfactòria.

Analitzem un per un els tres punts d’aquesta proposició. El
primer d’ells fa referència a aquests anomenats enclavats, és a
dir, aquestes finques, que com molt bé ha explicat la portaveu
del Grup Mixt Unió Mallorquina, aquestes finques privades que
resten enmig de la propietat pública. Coincidim que teòricament
dins una planificació global seria desitjable la compra d’aquests
enclavats en un futur, quan fos possible, perquè som ben
conscients que ara, en aquests moments, és absolutament
inviable per una qüestió que tots coneixem, econòmica. Feim
esforços d’austeritat amb la despesa per mor de la crisi
econòmica i també, i això també s’ha de saber perquè és bo que
se sàpiga, les negociacions que s’han fet amb els propietaris dels
enclavats la veritat és que solAliciten un preu molt i molt
exagerat fora del preu de mercat, la qual cosa fa, sincerament,
encara més inviable aquesta operació. Ja ho seria en temps de
bonança econòmica quan se’n demana més que el que suposa el
preu del mercat, però en aquest moment de crisi econòmica sens
dubte és evident que no és possible.

Si les condicions econòmiques milloren, que milloraran, i
les exigències dels propietaris s’ajusten a patrons més raonables,
la proposta que ens proposa Unió Mallorquina seria viable que
és el que desitjaríem tots, però així i tot també vull dir, perquè
ningú no es pensi que hi ha una confrontació amb els
propietaris, no és així, cal que sàpiguen, que quedi reflectit en
acta, que en aquest exercici pressupostari les ajudes als
propietaris han estat incrementades substancialment.

El segon punt de la proposició no de llei, la veritat és que el
consideram en aquest moment innecessari, perquè en aquests
moments la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat prepara,
precisament, el que es diu la XALEN, és a dir, la Xarxa de
Refugis a Espais Naturals i Finques Públiques on precisament
es fixen els criteris que han de presentar aquests espais
dinamitzadors de tot l’espai natural. És cert que dins el Parc de
Mondragó hi ha peticions molt concretes d’una determinada
propietat privada que desitja que es rehabiliti l’edifici per
després gestionar-ho com a refugi, com a centre d’interpretació
gestionat directament per l’Associació de Propietaris, és una
proposta, però que no consideram raonable que es facin
actuacions particulars sinó que s’intenta fer una planificació
global que afecti tot el que ja he dit, la Xarxa de Refugis dins
Parcs Naturals i Finques Públiques. Crec que això és més
rendible mediambientalment i econòmicament.

En el tercer punt crec que la redacció és en principi molt
versemblant, però no acabam d’entendre la motivació. Es pretén
instar el Govern que en un termini màxim de tres mesos
estableixi algun tipus de colAlaboració amb l’associació de
propietaris i no ho entenem perquè aquesta associació continua
gaudint de la colAlaboració del Govern des de fa molts anys. Des
del moment en què es creà el parc natural s’ha mantingut, sigui
qui sigui qui governi, sigui qui sigui qui dugui la Conselleria de
Medi Ambient. Per tant, la colAlaboració existeix fluïda sense
problemes. De fet, s’ha cedit no fa massa un espai a l’associació
de propietaris i ara només manca que ells en facilitin la proposta
d’ús.

Pel que fa a la tramitació burocràtica és cert que l’associació
de propietaris ha demanat diverses vegades que es contracti per
a ells o que se subvencioni la contractació d’un advocat per a
l’associació, però creim que aquest no és el camí amb tantes
associacions que hi ha a les nostres illes, amb tantes
problemàtiques diverses, de facilitar-los la contractació d’un
advocat via subvenció del Govern. En aquest cas allò que sí es
fa, s’està fent, s’ha fet i es continuarà fent és facilitar-los tots els
serveis tècnics de la conselleria per a tot el que siguin
tramitacions burocràtiques.

Crec, com he dit al principi, que són propostes que intenten
millorar la gestió del parc natural, açò sempre és ben rebut, però
crec que no encerten, tenint en compte la situació econòmica
que vivim i tenint en compte la feina que es fa fins ara, no
encerten amb les solucions adequades i, per tant, el nostre vot
no podrà ser favorable. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Garcias.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc jo voldria fer un petit recordatori de l’origen
d’aquest parc que és exactament l’origen d’aquests enclavats als
quals feia referència la portaveu del Grup Mixt d’Unió
Mallorquina.
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Aquests enclavats, com molt bé s’ha explicat, estan
immersos dins part del terreny declarat Parc natural de
Mondragó i, per tant, tenen titular privat com la major part de
tot el parc. Això ens du a una situació inicial que crec que
convendria, i ho hem dit en altres ocasions en aquesta cambra,
que hem de procurar dir i explicar les coses perquè s’entenguin
i perquè la gent sàpiga perfectament on estam i sobretot perquè
des dels poders públics allò que s’ha de donar és no una imatge
ni una sensació de serietat sinó que s’ha de ser efectivament
seriós. 

Aquests enclavats anecdòticament quan es va encarregar
l’any 2002, crec recordar, que vàrem adjudicar la confecció de
l’inventari de béns i drets de la comunitat autònoma en aquells
moments el que va sorgir revisant tota la situació jurídica i
patrimonial dels béns és que fins i tot algunes finques que
havien estat titularitat de la promotora a la qual el Govern va
comprar les finques, que són la part pública del Parc natural de
Mondragó, algunes d’aquestes finques ni tan sols estaven
inscrites en el registre on figuràs com a titular la comunitat
autònoma. És a dir, fins i tot tota la feina jurídica d’aquesta
adquisició no estava ni tan sols acabada. 

Després, respecte de les valoracions el que no es pot
pretendre és que el preu d’uns terrenys, tant si estan dins un
terreny protegit com si no hi estan, tenguin el valor que el
propietari vulgui, només faltaria que l’administració pública no
fos la que determina el grau, igual que passa amb les
expropiacions, la que determina el preu d’aquests terrenys. En
cap cas no es poden donar respostes a les pretensions que pugui
tenir, molt lloables o molt lògiques, les pretensions que pugui
tenir un propietari, però en cap cas l’administració no pot caure
en aquesta temptació.

Amb el mateix cas el tema de l’advocat que ha d’ajudar a
contractar o ha de pagar l’administració. L’administració
pública, i crec que és important que ho manifestem cada vegada
que sigui necessari, tots els seus mitjans estan a disposició de
tots els ciutadans, no d’uns o d’uns altres, estan a disposició de
tots els ciutadans; i els drets que tenen els ciutadans estiguin on
estiguin l’administració està per ajudar a tramitar-los, estiguin
dins un parc natural, estiguin en un terreny agrícola, estiguin en
un terreny urbà, la nostra funció és vetllar perquè això es
compleixi, i en cap cas pretendre que des del Parlament es doni
resposta a pretensions -ja ho he dit abans- molt lloables o molt
respectables, però en cap cas subjectes o objecte de l’interès
general i de l’interès públic que és la nostra obligació vetllar.

El nostre grup no donarà suport a cap dels tres apartats de la
proposició no de llei que es presenta, entre d’altres coses perquè
des de la creació del parc natural, i ja fa devuit anys, en cap
moment no s’ha deixat, ... tal vegada sí que en qualque moment
s’han deixat un poc de banda els propietaris de la zona o s’han
deixat de banda els titulars de les finques que hi ha dins la zona
i tal vegada no se’ls ha ajudat en tot allò a què tenien dret, però
l’evolució que hi ha hagut amb la protecció d’espais en aquestes
illes sempre ha anat a cavall d’aquesta disjuntiva. Com va dir el
Sr. Cañellas quan la declaració d’aquest parc natural, ara sabreu
el que costa protegir o protegir a base de legislació i de garantir
drets i fer complir obligacions als ciutadans. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Garcías. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Catalina Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Quan
parlam del Parc de Mondragó parlam d’un parc que més del
90% del seu àmbit són finques de titularitat privada. Per al Partit
Popular i per als veïnats del municipi de Santanyí i del seu
ajuntament, el Parc de Mondragó és un actiu ambiental molt
important. Fa més de devuit anys que la declaració d’aquesta
zona com a parc natural es va produir i estam d’acord que ha
arribat el moment de donar una empenta a la seva gestió eficient
i tot donant compliment als principis que recull la llei de
promoció social, econòmica i cultural dels espais de rellevància
ambiental. De la proposició no de llei que avui ens toca debatre
nosaltres volem fer un parell d’esmenes proposant a Unió
Mallorquina que se les miri i que se les estudiï.

Quan parlam que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a aprovar en un termini màxim de
tres mesos un pla d’adquisició de les finques conegudes com a
enclavats, estam d’acord que aquests enclavats haurien de
passar a ser de titularitat pública de tot el que és el parc perquè
a més produeixen, fins i tot, problemes a l’ajuntament quan
organitza qualque excursió cap a aquest parc de Mondragó. Ara
bé, nosaltres proposam, i la nostra esmena va en el sentit que no
tan sols es comprin les finques conegudes com a enclavats sinó
que es compri tot el que forma part de la delimitació del parc,
els enclavats i la resta de finques. Per tant, aquí la nostra
primera esmena.

El segon punt insta el Govern de les Illes Balears a convocar
en un termini màxim de tres mesos un concurs per establir les
edificacions que puguin ser objecte de rehabilitació per acollir
refugis que dinamitzin i donin a conèixer l’espai natural. Clar,
altres portaveus de diferents partits polítics com el Sr. Riudavets
o el Sr. Garcías saben de l’interès de persones concretes que la
seva titularitat passi a ser licitada perquè pugui passar a ser un
refugi. No, nosaltres aquí demanaríem transparència,
demanaríem un concurs així com cal i demanaríem, si pot ser,
que l’Ajuntament de Santanyí hi formàs part perquè al cap i a la
fi és el municipi afectat on hi ha el Parc. Entenem que pugui
haver-hi un refugi, sabem que la Conselleria de Medi Ambient
tramita la XALEN, que ja s’ha dit, de tot el que són els espais,
però nosaltres per damunt de tot prevaldríem la transparència i
que sigui la millor edificació que hi ha dins el parc que es pugui
recollir com a un refugi o com un lloc per poder anar a visitar
els caps de setmana, etc., com hi ha altres parcs.

En el tercer punt em sorprèn la seva redacció quan diu
“establir en un màxim de tres mesos algun tipus de colAlaboració
entre aquest i l’associació de propietaris del Parc de Mondragó”.
Entre el Govern i l’associació de propietaris del Parc de
Mondragó sempre hi ha hagut convenis de colAlaboració, abans
i ara, la passada legislatura del Sr. Jaume Font ho va mantenir,
etc. En aquest cas demanen que el conveni de colAlaboració
sigui per tramitar, agilitar i simplificar tot el que puguin ser les
subvencions, en aquest cas nosaltres proposam, i aquí la nostra
esmena també a aquest punt, que no sigui entre el Govern i
l’associació de propietaris, sinó que sigui entre el Govern i
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l’ajuntament com a dues administracions per una simple raó
perquè no tots els propietaris de finques estan inclosos dins
aquesta associació, no tots, i l’únic que té la llista actualitzada
i al dia de qui forma part de propietaris del Parc de Mondragó
és l’ajuntament. Per tant, si parlam de donar subvencions i
doblers públics que el conveni de colAlaboració, que és en aquest
cas el que veim perquè el conveni de la resta de colAlaboracions
ja està fet entre l’associació i el Govern, demanam que aquest
conveni sigui entre el Govern i l’ajuntament, que és l’únic que
té en aquests moments l’actualització de tots els que són
propietaris d’aquestes finques. 

Si ens accepten aquestes dues esmenes podrem votar a favor
a aquesta proposició no de llei, si no ens accepten aquestes dues
esmenes entenem que el nostre posicionament ha de ser d’una
abstenció de caire positiu que s’ha de fer feina per millorar tot
el que sigui els propietaris de Mondragó i el Parc natural de
Mondragó, com tots els altres parcs, però entenem que exigim
més transparència que no la que hi ha manifestada en la
redacció d’aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Té la paraula ara la Sra. Sureda
que convendria que especifiqués si accepta les esmenes i
després haurem de saber també el text exacte de cada una de les
esmenes perquè tots sapiguem el que s’ha de votar. Té la
paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. President. Com ja he comentat
no parlam de comprar-les ara, les finques, en tres mesos, sinó
d’elaborar un pla d’adquisició per al futur. Per comprar aquestes
finques evidentment s’han de comprar a preus raonables i no a
preus abusius i, per tant, se n’ha de parlar. 

Com ja s’ha comentat el tema de la XALEN s’ha d’intentar
consensuar, el tema de la XALEN el que fa és un estudi a tots
els parcs i veure les edificacions que hi ha, cap on es poden
adreçar i crec que és important que abans que s’aprovi hi hagi
un consens i se cerquin, per exemple puntualment en aquest cas
Mondragó, quines utilitats hi pot haver dins les edificacions
existents perquè una vegada que s’aprova la XALEN si no s’ha
posat res ja no hi va bé, segons tenc entès i si la cosa no canvia.

En cap moment no he parlat de cap advocat, he parlat de
colAlaboració entre el Govern i l’associació. Que s’ha cedit un
espai? Perfecte, facem feina en aquest sentit.

El tema de les transaccions que ha presentat el Partit
Popular, en el primer punt li ho accept. Accept que si en aquest
pla es parla de comprar altres finques que delimitin amb el parc,
sempre prioritzant els enclavats, em va bé. En canvi, el punt tres
no l’hi accept. El Sr. Font en el seu moment també ja va dir que
el que hi havia d’haver eren colAlaboracions entre el Govern i
l’associació, els propietaris que no estiguin inscrits en aquesta
associació no tendran cap tipus de problema perquè s’ajudi a
través de l’associació en els temes de les subvencions i les
ajudes.

Per tant, el primer l’accept i el tercer no.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. M’indica la lletrada que les
modificacions han de ser acceptades per unanimitat de tots
grups. 

Per tant, donaré la paraula al representant del BLOC per
Mallorca i PSM-Verds.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, les esmenes in voce necessiten de l’aquiescència de tots
els portaveus. No acceptam la incorporació d’aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Garcias.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

No, el nostre grup tampoc no les accepta.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, entenc que s’ha de votar la proposició no de llei que
ha presentat la Sra. Sureda, sense les esmenes in voce de la Sra.
Soler.

Per tant, passam a votació la Proposició no de llei RGE núm.
2627/10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada per 1 vot a favor, 8 vots en contra i 7
abstencions.

Esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes
a tractar, s’aixeca la sessió.
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