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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
primer lloc demanaríem si es produeixen substitucions. No?

1) Proposició no de llei RGE núm. 3325/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un parc
d'avifauna a Can Figuera, Binissalem.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a
la Proposició no de llei RGE núm. 3325/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció d’un parc
d’avifauna a Can Figuera a Binissalem.

Per defensar aquesta proposició té la paraula la Sra. Soler
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Tal com estableix la proposició no de
llei presentada pel Grup Parlamentari Popular, instaríem el
Govern de les Illes Balears a reprendre un avantprojecte
d’habilitar un centre d’interpretació o centre d’avifauna a Can
Figuera a Binissalem i demanaríem per a l’any 2008 l’aprovació
del corresponent projecte i per al 2009 l’aportació de la
quantitat pressupostària per dur-lo a terme. 

Per què ara i en aquest moment demanam aquest centre
d’avifauna a Binissalem? Perquè en aquests moments la
Conselleria de Medi Ambient mitjançant la seva empresa
pública ABAQUA intenta dur a terme un projecte de
remodelació i ampliació de l’EDAR de Binissalem. Volem dur
aquest tema endavant davant la urgència que suposa aquest tema
de l’EDAR de Binissalem, el problema que tenim és que
aferrades a l’EDAR de Binissalem hi ha aquestes llacunes que
en aquests moments donen uns perjudicis a la zona afectada
perquè les aigües residuals dels sobrants de l’EDAR van a
aquestes llacunes. 

Ens trobam que l’any 2007 vàrem redactar un avantprojecte,
a l’anterior govern, per fer d’aquestes llacunes un centre
d’interpretació, on hi havia una caseta amb dues llacunes. Els
terrenys dels quals parlam avui són uns terrenys municipals que
estan signats a un conveni de l’any 93-94, quan es va fer
l’autopista d’Inca, a aquest conveni hi ha..., estaven en aquell
moment no hi havia ni tan sols Conselleria de Medi Ambient, hi
havia Conselleria d’Obres Públiques, TIRME i les empreses
adjudicatàries que eren Melchor Mascaró i Ajuntament, què
demanam abans..., és a dir, redactam el projecte definitiu,
signam un conveni imprescindible entre conselleria, ajuntament
i GADMA, que és el grup ornitològic que està allà de
preservació i que a més, en aquest moment, du a terme una tasca
de neteja, un poc, d’aquestes llacunes, i proposaríem que dins
el 2008, el que queda d’any, que és mig any, es pogués redactar
el projecte definitiu de recuperació d’aquestes llacunes i es
pogués signar aquest conveni actualitzat, perquè ja no té sentit
tenir un conveni de l’any 93-94, on hi formava part TIRME i on
hi formaven part les empreses adjudicatàries.

Quan la conselleria es va dirigir a l’Ajuntament de
Binissalem, el passat mes d’abril, demanant el seu vistiplau a la
remodelació de l’EDAR, el mateix ajuntament de Binissalem va
enviar una contestació a la conselleria on a l’observació vuitena
ja va dir que era important que s’aprofitàs aquesta zona humida
a la finca, on hi ha unes aus molt pròpies d’allà, són unes aus
migratòries i que a més hi ha un avantprojecte redactat. 

Per tant, després d’això, nosaltres demanam que ja que és
una de les zones que potser no sigui en aquest moment la més
prioritària de les Illes Balears, però que sí que hi ha una feina
feta, que és un avantprojecte redactat per l’anterior legislatura,
on el batlle de Binissalem s’ha posat en contacte amb la
conselleria en el mes de desembre va anar fins i tot a la
Conselleria de Medi Ambient i es va reunir amb el conseller, li
varen dir que li dirien coses i que, a més, la conselleria vol dur
a terme allà la reforma de l’EDAR, la qual cosa afectarà les
llacunes, aprofitam que ho han de dur a terme perquè l’aigua
sobrant afectarà directament les llacunes perquè se la volen
endur a un torrent, per tant, aprofitam això i demanam que es
pugui aprovar aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Soler. Per fixar posicions pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula per un temps de deu minuts la
Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
en primer lloc volem destacar que consideram que aquesta
proposta és molt interessant i que a més coincidim amb un
plantejament bàsic, a l’exposició de motius, i és el valor que
tenen les zones humides. De fet, una altra de les proposicions
que veurem més endavant tracta també d’un tema semblant,
zones humides que tenen un gran valor mediambiental, zones
humides que, en aquest cas i de les quals es parla en aquesta
proposició, no serien unes zones humides -diríem- naturals, però
en qualsevol cas entrarien dins la categoria que es coneix com
a zones humides artificials o modificades i que estan recollides
al Reial Decret 435/2004, de 12 de març, que regula l’inventari
nacional de zones humides, amb la qual cosa vull dir que tot i
que aquesta zona humida no sigui tal vegada tan interessant com
altres zones humides naturals diríem que compartim aquest
interès per a la seva preservació i per a la seva explotació de
possibles usos educatius.

Voldríem fer un matís, per la informació que nosaltres
tenim, en relació amb l’exposició de motius, no tenim clar que
les actuacions que vostè diu que va dur a terme la Direcció
General de Biodiversitat en el sentit de fer un avantprojecte
durant la passant legislatura, sembla ser que aquest
avantprojecte no consta enlloc, sí que tenim notícies que sí que
es va fer un cert informe, però estaríem parlant ja de la
legislatura anterior, estaríem parlant de l’any 2000.
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Per tant, tenint en compte que no coneixem aquest
avantprojecte, tenint en compte també que vostè mateixa ha dit
que tal vegada no sigui aquest projecte prioritari en relació amb
altres zones humides de les Illes Balears, supòs que parlava de
Mallorca, però en general de les Illes Balears, nosaltres no
podrem donar suport a la proposició tal com vostè la planteja,
però sí que podríem donar suport a una esmena que es
presentarà posteriorment, mitjançant un altre dels recursos
parlamentaris, que sí que tracta de reconèixer els valors
d’aquestes zones humides i la possibilitat de fer un ús educatiu
a partir d’aquestes zones humides.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Ara, per part del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina, té la paraula el Sr. Vicens per un temps
també de deu minuts.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, respecte
de la construcció del parc avifauna el primer que, ja prèviament,
voldríem dir és que, evidentment, quan es parla de fer-lo arribar
al Govern i concretament a la Conselleria de Medi Ambient,
hem de deixar clar que la Conselleria de Medi Ambient ha de
procurar els interessos de tot Mallorca, no només d’un municipi.
Dic això perquè després ja direm que hi ha altres territoris que
poden tenir aquesta possibilitat i que, per tant, igual que la veim
positiva i convenient, també veuríem positiu i convenient que es
pogués fer en altres indrets, amb una deguda planificació i
segons les necessitats pressupostàries.

La Sra. Soler ha citat antecedents de convenis i d’un
avantprojecte que no apareix enlloc, però bé, deixant anar si
existeix o no aquest avantprojecte, si hi ha hagut aquests
antecedents anteriors, el primer que hem de dir és que l’anterior
govern va perdre una gran oportunitat de precisament fer això,
ja que no es va fer, benvingut ara si som..., si podem entre tots
aconseguir que aquests parcs es puguin fer no només a aquest
municipi, sinó a altres.

Per part de la Conselleria de Medi Ambient, aquesta ja des
del principi s’ha fixat com a prioritat aquesta conscienciació
mediambiental i també del canvi climàtic i de tots els valors
naturals, ja es va veure la predisposició institucional amb la
creació de les direccions generals, creu que aquests parcs
milloren l’escassesa de zones humides que tenen un potencial
divulgatiu i educatiu important, però hi ha un fet essencial que
ens agradaria deixar clar ja des del primer moment, no és l’únic
territori on hi ha aquestes depuradores, n’hi ha d’altres, hi ha
altres EDAR a altres zones pròximes que també serien
susceptibles d’allotjar aquests tipus d’iniciatives, és a dir,
aquesta iniciativa és bona, però n’hi ha d’altres.

Per tant, veim positiu aquest tipus d’acció, tant pel valor
biològic com per l’educatiu. El cas de Binissalem no és ni més
ni manco prioritari que altres indrets i per part del nostre grup
proposaríem en lloc d’anomenar concretament un municipi com
és el de Binissalem, proposaríem una esmena en el sentit que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar -i així ho feim in voce- la integració dels

aspectes de millores ornitològiques i biològiques a les llacunes
de depuració amb usos educatius en els casos en què sigui
possible. És a dir, no anomenar concretament un municipi, sinó
en general tots els que fos possible. Això possibilitaria no
només el de Binissalem, sinó els d’altres indrets com per
exemple Felanitx o altres.

Respecte de l’avantprojecte, crec que a hores d’ara dir si hi
és o no hi és, la qüestió és que no hi ha cap constància formal
d’aquest avantprojecte com a tal, sé que hi ha per allò que es
veu un document redactat per un tècnic que no reuneix cap dels
requisits que hauria de reunir un avantprojecte, però en fi, en
lloc d’entrar en aquests detalls crec que aquí l’important és si...
que... sí, aquesta iniciativa és bona, però la voldríem en tot cas
generalitzar. Si és així, votaríem a favor i si no, en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Ara pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Per part del nostre grup, el Grup BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, el primer que voldria dir és que
nosaltres som partidaris que hi hagi aquest parc d’avifauna,
aquest anomenat parc d’avifauna a Binissalem. De fet, el nostre
representant a l’Ajuntament de Binissalem, en aquest cas del
PSM, però bé, els socis del BLOC hi han estat històricament a
favor i en aquest sentit el que voldria recordar és que durant la
legislatura anterior, que és quan l’ajuntament es va manifestar
a favor que hi hagués aquest projecte, no es va tenir una
resposta per part de la Conselleria de Medi Ambient. Per tant,
en principi crida l’atenció que ara per part del Partit Popular es
demani aquest projecte quan en el moment que ells tenien en les
seves mans fer-lo i hi havia una demanda explícita per part de
l’Ajuntament de Binissalem no es varen fer les passes perquè es
dugués endavant.

També voldríem dir que estam a favor, lògicament, que
aquestes zones humides siguin en la mesura possible millorades,
integrades a l’entorn, que siguin restaurades, que siguin
condicionades i que se’n faci, sempre que sigui possible, un ús
de pedagogia ambiental, no? També s’hauria de fer la reflexió
que en l’estat en què tenim les zones humides naturals, entre
cometes, potser aquestes actuacions sobre les zones humides
artificials, per dir-ho així, no són les més prioritàries, però bé,
en qualsevol cas, de zones humides naturals en parlarem en una
propera iniciativa en aquesta comissió. El que és evident és que
aquestes zones humides al costat de les depuradores o a les
llacunes de les depuradores han de ser preservades perquè
formen una mica, moltes vegades, part del paisatge proper als
nuclis de població i moltes vegades, com s’explica a la mateixa
exposició de motius, perquè hi ha aus migratoris que hi van i,
per tant, encara que siguin d’origen no natural, tenen uns valors
que s’han de conservar i poden tenir un ús d’educació
ambiental.
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Només hi ha dos comentaris a fer respecte del text de la
proposta. Un, és aquesta cosa recurrent amb què ens vénen les
propostes del Partit Popular d’indicar un termini del que ha de
fer el Govern i posar fix un termini, cosa que nosaltres moltes
vegades deim que no és allò que nosaltres entenem que ha de fer
una comissió parlamentària. L’altra qüestió és que, com ja han
dit portaveus anteriors, podríem tenir ràpidament el dubte de per
què en aquest cas i no en altres, sense un estudi de com estan en
general en el conjunt de les Balears aquestes zones humides i
sense valorar en quines convé invertir primer i quines són
prioritàries. Molt probablement aquesta seria una que
mereixeria atenció, però nosaltres també seríem partidaris d’un
text en la línia que ha dit el representant d’Unió Mallorquina
que ha presentat una esmena in voce que parlàs d’actuar
genèricament a aquestes zones humides de llacunes de
depuració i no concretament sobre aquesta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Ara pel Grup Socialista té la paraula el
Sr. Garcías i Simón per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Soler, una vegada més ens ve amb una proposició no de llei que
té molt bones intencions, però que no conté tota la veritat o no
conté la informació absolutament correcta del que hi ha dins la
Conselleria de Medi Ambient en aquest cas.

Crec que -i li he dit altres vegades- hem de ser molt
escrupolosos i molt seriosos com a diputats a l’hora de plantejar
les qüestions i a l’hora de traslladar les propostes basades en fets
i basades en decisions preses en legislatures anteriors o
iniciatives que s’han començat en legislatures anteriors. El cas
que ens ocupa és molt lloable, evidentment. Quant a la situació
de l’EDAR de Binissalem, està en aquests moments en
tramitació final el projecte de remodelació integral i no conté
explícitament aquesta idea que en el seu moment es va llançar
a proposta d’un tècnic, això sí, s’ha sabut que hi havia aquesta
proposta, però que avantprojecte no, no hi és, i molt menys
pressupost exacte.

M’estranya també que sent vostè batllessa de Felanitx -
també li he recordat en altres ocasions- i amb una zona com és
la de Son Navata no hagi plantejat aquesta proposició no de llei
de manera molt més àmplia i molt més ambiciosa com sí ha fet
el representant d’Unió Mallorquina amb l’esmena que això
contempli totes les àrees. 

Per tot això, el nostre grup no donarà suport a la proposició
no de llei que el Grup Parlamentari Popular planteja i sí a
l’esmena, si s’accepta, del representant d’Unió Mallorquina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Garcías. Vol l’ús de la paraula per
contradiccions la Sra. Soler per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, contestaré al Sr.
Garcías, no crec que vostè em pugui donar moltes lliçons de fer
de diputats seriosos i respectuosos, jo no crec que  hagi estat, en
una proposició no de llei, ni seriosa ni respectuosa, si tots els
portaveus que heu intervingut heu començat dient que és molt
interessant, ha dit la Sra. Suárez; el portaveu pels Verds, del
BLOC, el Sr. Llauger, ha dit que ells eren partidaris fins i tot
que es dugués a terme, paraules textuals, que el seu partit a
Binissalem ho defensava; el Sr. Vicens també ha dit que les
zones humides són un fet diferencial i que, per tant, s’han de
tenir en compte arreu de tot Mallorca. Per tant, parlam d’un
tema en què tots estam d’acord, que és un tema importantíssim,
el tema de les zones humides.

Evidentment, com a batllessa defensaré en el moment que
pertoqui la zona humida de Son Navata, però és que la zona
humida de Son Navata en aquests moments no està en el tràmit
que està aquesta, perquè l’EDAR de Felanitx ja està arreglat i ja
està resolt el que són les zones, en aquest cas no. En aquest cas
parlam que quan es resoldrà l’EDAR de Binissalem, les aigües
residuals que en aquests moments donen subsistència a les
llacunes desapareixeran perquè el projecte que hi ha de
remodelació integral de l’EDAR suposa que la connexió de les
aigües restants de l’EDAR s’ha de dur a la desembocadura d’un
torrent. Per tant, voldrà dir que estaran en risc les llacunes. 

Estam d’acord, podríem estar totalment d’acord amb
l’esmena presentada, però és paper banyat i sense cap
compromís. L’únic que demanam nosaltres, nosaltres estam
d’acord que es faci un estudi global de la necessitat de les
llacunes i que potser a Binissalem no hi sigui la llacuna més
important de totes, no ho discutirem, el problema és que ara és
la més urgent perquè la conselleria en aquests moments sí que
ha presentat el projecte definitiu de reforma de l’EDAR i que la
reforma integral de l’EDAR de Binissalem implica
implícitament o bé que desapareguin les llacunes perquè la
connexió a les aigües residuals aniran a un torrent o bé que les
llacunes pateixin. 

Per tant, l’únic que hem demanat sense doblers és que es
redacti el projecte dins l’any 2008, la nostra proposició no de
llei demana “l’aprovació (...) projecte dins l’any 2008",
simplement això, partida pressupostària a la Conselleria de
Medi Ambient, a la tercera empresa pública amb més dotació
pressupostària de tot el Govern, que és ABAQUA, n’hi ha, n’hi
ha per redactar projecte, no demanam que l’executin enguany,
demanam que de cara a l’any que ve es pugui executar.
Simplement demanam aprovació definitiva del projecte
d’aquestes llacunes de Binissalem dins l’any 2008 i puc dir que
ABAQUA, si no els ha esgotat, que ho haurem de mirar, tenia
molts de doblers per redactar projectes, tenint en compte que en
aquest moment s’està tramitant -com he dit i tots ho sabeu- la
reforma integral de l’EDAR.
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Per tant, nosaltres, l’esmena, no la podem votar a favor si
ens feis retirar aquesta proposició no de llei que és fer prevaler
la de Binissalem. Podem fer un altre dia una altra proposició no
de llei en el sentit que vosaltres acordau, que faci un estudi
global de les zones humides de tot Balears, d’acord, però en
aquests moments consideram prou urgent que es tengui en
compte la de Binissalem perquè es durà a terme la reforma
integral de l’EDAR d’allà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. Entenem, idò, que no accepta l’esmena
de modificació.

Passam a votar, doncs, la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 6; en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3325/08, relativa a construcció d’un parc d’avifauna
a Can Figuera a Binissalem.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3336/08, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a incorporació de Ses
Feixes al Catàleg de zones humides de les Illes Balears.

A continuació passarem al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3336/08, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a incorporació de Ses Feixes al Catàleg de zones
humides de les Illes Balears.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sra.
Suárez i Ferreiro per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
nosaltres voldríem emmarcar aquesta iniciativa en un procés
global. En primer lloc, un procés global que seria el del
reconeixement, diria, internacional i nacional de la necessitat de
conservar les zones humides. Un procés que arrancaria els anys
70, que arribaria a nivell estatal als 80 i aquí, a la comunitat
autònoma, pràcticament als anys 90. De l’amplíssima legislació
existent respecte d’això, nosaltres voldríem destacar un parell
d’exemples. 

Des del punt de vista internacional volem destacar el
Conveni Ramsar, un tractat intragovernamental que es va
aprovar l’any 1971 que va entrar en vigor l’any 75 i va ser
ratificat per Espanya l’any 82. Dins aquest conveni Ramsar, es
plantejaven bàsicament directrius generals per a tots els països
de cara a la conservació de les zones humides, l’adhesió a
aquest conveni suposa el compromís per part de cada país d’una
conservació i un ús racional d’aquestes zones humides. 

Des del punt de vista estatal volem destacar també dues
referències. D’una banda, la Llei 29/1985, de 2 d’agost,
d’aigües, que suposa un canvi molt important respecte de la
legislació anterior perquè les zones humides durant molt de
temps havien estat objecte d’iniciatives estatals per tal que
fossin dessecades i a partir d’aquesta llei de l’any 85 ens trobam
que es demana la protecció de les zones humides. En segon lloc,
hi hauria el Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües i aquí ja tenim una
legislació que defineix el concepte de zona humida i, a més, el
que és molt important, designa o assigna les funcions que ha de
tenir l’administració hidràulica respecte d’això.

Arribam ací al marc autonòmic. En aquesta comunitat
autònoma, l’any 1991 es fa el primer inventari de zones
humides de les Illes Balears que després s’ha incorporat al Pla
hidrològic de les Illes Balears. Així mateix, també la LEN de
l’any 91, fa una referència a la necessitat de protegir i de donar
el major nivell de protecció a les zones humides incloses dins
les àrees naturals d’especial protecció. L’any 2002 es va iniciar,
per part del govern de torn, una revisió d’aquest inventari de
l’any 91. Una revisió que anava lligada a l’elaboració d’un
decret que tendria per objecte la regulació de les zones humides
i la protecció de les més importants. Aquest decret no va arribar
a veure la llum, sí que va arribar a tenir l’informe positiu del
Consell Consultiu. No arribar a veure la llum perquè es va
produir un canvi de govern i va començar el Partit Popular a
governar aquesta comunitat. 

Tot i així, aquest govern del Partit Popular va continuar fent
feina en aquest sentit. Volem destacar simplement una
intervenció de la que era llavors la representant del Grup
Parlamentari Popular en aquesta comissió, una intervenció de
l’any 2005 de la Sra. Vinent i Barceló, en la qual deia que “el
Grup Parlamentari Popular reafirma la voluntat del Govern
d’aprovar abans de final d’any -estava al 2005- una proposta de
decret de zones humides de les Illes Balears que contempli la
protecció d’aquests espais des dels criteris de rigor i eficàcia.”
Això no va passar.

Arribam així a aquesta legislatura i els partits que donam
suport al Govern hem acordat -i està dins els acords de Govern-
la necessitat de revisar el Catàleg de zones humides protegides
de les Illes Balears i d’avançar en el decret de zones humides
corresponent.

Faig aquesta successió cronològica per destacar i perquè
quedi ben clar que crec que hi ha un interès comú per part de
tots els grups parlamentaris que som aquí de tirar endavant
processos que tendeixen a protegir les zones humides i la
proposició que acaben de veure n’és un altre exemple. 
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Feta aquesta contextualització passaríem a centrar-nos en
l’objecte concret d’aquesta proposició, que és justament que la
zona de Ses Feixes sigui inclosa dins aquesta revisió del Catàleg
de zones humides i en relació amb Ses Feixes faré dos
comentaris, un referent a la caracterització de Ses Feixes com
a zones humides i un altre referit a la situació actual.

En relació amb el primer punt, la caracterització de Ses
Feixes com a zones humides, hauríem de dir que les referències
bibliogràfiques són molt importants, podríem esmentar una
vintena d’estudis, de llibres, que justament posen de relleu que
Ses Feixes és una zona humida en tots els seus paràmetres,
estudis que arrancarien des dels anys cinquanta, estudis fets per
Foster, que parlava ja de Ses Feixes de Ibiza, que té recents
també estudis com a l’any 99, Bibliografia i ecologia de les
Illes Pitiüses i així al llarg de tots aquests anys. No es tracta ara
de discutir, perquè no és el lloc ni nosaltres tenim la
competència, sobre si Ses Feixes, una discussió científica,
mereixen aquesta categoria o aquesta catalogació com a zona
humida, però nosaltres pensam que aquesta sí que és evident i
sí que volem assenyalar una sèrie de trets significatius en aquest
sentit.

Ses Feixes, com s’indica a la proposició, està ara mateix
dividida en dues zones, la zona de Ses Feixes i el Prat de Vila,
i la zona de Ses Feixes de Talamanca. Ses Feixes és la segona
zona humida o zona aquàtica més important de l’illa d’Eivissa
per la seva extensió i pels seus valors després de Ses Salines.
Ses Feixes estan formades per un conjunt d’aigües dolces i
semisalobres que inclouen una gran varietat d’espècies de flora
i fauna amb espècies que són exclusives d’aquella zona i que no
es poden trobar en un altre lloc de les Pitiüses. Dins les
formacions vegetals que podríem trobar a Ses Feixes tenim els
canyissars, els saladars, tenim vegetació aquàtica, tenim
comunitats freatòfiles d’aigües dolces i tenim també restes de
vegetació dunar i associada a aquestes comunitats vegetals
tenim també una riquíssima comunitat faunística tant
d’invertebrats com de vertebrats. Ses Feixes és ara mateix un
àrea d’hivernada i de migració i compta amb una riquíssima
avifauna. 

A més d’aquests valors naturals no podem deixar de destacar
també que Ses Feixes inclouen tot un seguit de valors històrics,
patrimonials i culturals. Hem de recordar que a Ses Feixes avui
són visibles les restes del que era el sistema àrab de reguiu amb
la presència de portals de feixes de les pròpies feixes com a tals
i a més dels canals de les feixes.

Ací arribam al que seria la situació actual, vull dir amb això
que crec que està demostrat, i nosaltres ho tenim claríssim, que
Ses Feixes tenen valors propis per ser preservades com a zones
humides i justament la deixadesa per part dels poders públics ha
dut que ara mateix Ses Feixes es trobin en una situació de
deteriorament important. Deteriorament que deriva d’una banda
de la manca de protecció i d’altra d’una manca de
conscienciació dels seu valor mediambiental, històric i etnològic
que va associat.

És cert que ara mateix tenim per sort el Decret Llei 1/2007
que ha aconseguit preservar de la pressió urbanística Ses Feixes,
una preservació que queda condicionada a l’aprovació del Pla
General d’Ordenació Urbana de la ciutat d’Eivissa. Nosaltres
sabem que aquest pla general d’ordenació urbana s’aprovarà
aviat i que inclourà la desclassificació de Ses Feixes i la seva
qualificació com a sòl rústic, amb la qual cosa Ses Feixes
quedarà lliure del perill que suposa el creixement urbà. Després
d’aquesta declaració com a sòl rústic per part del Pla General,
arribaria el moment de la incorporació de Ses Feixes com a zona
humida protegida dins el catàleg que està fent el Govern. Serien,
per tant, mesures complementàries. El Pla General declara Ses
Feixes rústiques i a continuació el Govern incorpora Ses Feixes
al catàleg de zones humides protegides.

Dit tot això, també voldríem recordar que hi va haver un
intent per part del Consell Insular d’Eivissa de protegir Ses
Feixes declarant-les Bé d’Interès Cultural, un procés que no va
arribar a bon port atès un problema de tramitació de l’expedient
i que ara està en un termini d’espera i probablement el consell
reprendrà aquesta incoació de l’expedient.

Dit tot això, nosaltres demanam el suport a tots els grups
parlamentaris d’aquesta iniciativa perquè pensam que Ses
Feixes té aquesta categoria de zona humida, que ha de ser
objecte de preservació, ha de ser objecte de protecció per part
del Govern. I després d’aquest catàleg de zones humides, també
volem expressar, tot i que no està inclòs en aquesta proposició
no de llei, el desig que el Decret de zones humides també pugui
veure la llum al llarg d’aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula per un temps de deu minuts el Sr.
Vicens i Mir.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, per
no reiterar l’extensa i detallada exposició de la Sra. Suárez, tan
en antecedents normatius com sobre els valors de la zona
humida, vull dir només que el nostre grup votarà a favor
bàsicament per tres punts. Primer, Ses Feixes són la segona
zona humida en importància de l’illa d’Eivissa. Segon, és un
àmplia àrea d’aiguamolls que té gran varietat de flora i de fauna.
I tercer, perquè coincideixen nombrosos estudis ambientals que
defineixen Ses Feixes com a zona de gran riquesa ecològica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicens. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger.
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EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Respecte
de les zones humides, com ja s’ha destacat en la intervenció de
la proposant, crec que hem de començar fent una referència breu
a la consciència creixent de la importància ecològica i ambiental
d’aquestes zones i els seus valors naturals, una consciència que
es plasma, efectivament, en textos internacionals com el
Conveni Ramsar, i també a altres acords, directives de la Unió
Europea també, que posen de manifest que aquestes zones que
fins fa algunes dècades eren considerades una cosa a recuperar
dessecant-les, com es volia fer amb l’Albufera de Mallorca, ara
hi hagi una consciència molt més estesa que tenen uns valors
molt importants faunístics, paisatgístics, ornitològics, de flora.

A les Balears hem avançat molt en protecció de zones
humides, amb el Parc Natural de s’Albufera, el Parc Natural de
Ses Salines, però encara hi ha molts de forats. En aquest sentit
que Ses Feixes d’Eivissa pogués tenir una protecció integral
seria una manera de començar a cobrir aquests forats. Primer,
perquè Ses Feixes tenen valors ecològics molt importants, sobre
aquest extrem no m’hi estendre perquè la portaveu d’Eivissa pel
Canvi ja n’ha fet una exposició completa i molt ben
documentada. És evident que hi ha valors de flora, de fauna i de
paisatge a preservar. Jo també voldria afegir que tenen un valor
emblemàtic com a zona reivindicada per a la seva preservació
a una illa com Eivissa que ha estat molt castigada
urbanísticament i al mateix temps hi ha hagut molts de
moviments ciutadans de demanda de preservació. Nosaltres
pensam que al cap i a la fi les actuacions de preservació són
actuacions polítiques i aquest valor de zona reivindicada per la
ciutadania li afegeix un plus de necessitat de protecció.

 I també, com ja s’hi ha referit la portaveu, com un paisatge
no únicament natural en el sentit més estricte, sinó un paisatge
allà on els valors naturals estan molt íntimament lligats a valors
etnològics, històrics, un paisatge on el que ha fet la naturalesa
i el que és obra de l’home amb les seves maneres tradicionals de
fer, van molt lligats i molt junts. En aquest sentit, hi ha un petit
poema de Villangómez que ilAlustra molt bé, em sap greu ara
que l’he recordat, però no l’he duit, hagués estat bé ilAlustrar el
Diari de Sessions amb aquests versos, però no ha estat possible.
En qualsevol cas vull deixar constància que aquest poema de
Villangómez fa referència a aquesta unió de valors naturals i
etnològics.

Per tant, nosaltres estam plenament a favor d’aquesta
proposició no de llei, plenament a favor de la protecció integral
de Ses Feixes. Només voldria afegir, per acabar la reflexió, que
també a altres zones de Balears encara hi ha moltes feines
pendents pel que fa a la protecció de zones humides. La
protecció de Ses Feixes en un moment determinat, fa uns mesos,
va anar molt en paralAlel al debat polític i al debat d’actualitat al
de Ses Fontanelles, va ser el mateix decret llei de mesures
cautelars, Decret 1/2007, de fet l’únic decret llei que s’ha fet en
aquesta comunitat autònoma que té ara una protecció cautelar.
Aquesta protecció cautelar serà definitiva per a Ses Feixes, com
ja ha explicat la portaveu mitjançant una revisió de planejament,
nosaltres esperam que en el cas de Ses Fontanelles ho sigui quan
es faci el nou pla per a la Platja de Palma, però és evident que
la inclusió en el Decret de zones humides li dóna encara una
garantia més gran de preservació. 

I voldria afegir, perquè és un tema d’actualitat, important i
per a nosaltres sensible, altres zones humides de Mallorca, com
és el cas de Son Bosc, si haguessin estat incorporades en el
Decret de zones humides no estarien en aquest moment amb un
risc d’urbanització, de desnaturalització que nosaltres no
voldríem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Pertoca ara intervenir al Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Boned i Roig.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, com ja s’ha manifestat per part
d’altres portaveus, crec que la portaveu d’Eivissa pel Canvi ja
ha aportat arguments, antecedents i normativa vigent suficient
per valorar la importància de la preservació d’aquest indret i,
per tant, de l’aprovació de la proposició no de llei que el seu
grup presenta avui en aquesta comissió.

A ningú no se li escapa el perill en què es troben en línies
generals tots aquests tipus d’indrets, en aquests darrers anys
s’ha produït una sistemàtica desaparició i ocupació, invasió diria
jo d’aquests tipus d’espais, i això fa que sigui cada vegada més
necessària la intervenció de l’administració en la preservació
d’aquest tipus de terrenys perquè realment és necessària la seva
preservació.

En relació amb el punt que proposa Eivissa pel Canvi al
municipi d’Eivissa, volem destacar que és un indret molt
particular. Està conformat per dos espais separats i és cert que
un d’ells està en millors condicions per a la seva preservació i
recuperació, però no vol dir que l’altre no estigui en condicions
d’acabar sent també recuperat, segurament mitjançant un procés
més dificultós, sense cap dubte, però amb expectatives d’arribar
a ser igual. És així perquè històricament s’ha produït una pressió
urbanística molt més important sobre un d’aquests dos terrenys
i no així sobre l’altre. 

A més, el que està en millors condicions, vull recordar
també que hi ha el Pla Hidrològic de les Illes Balears, si bé no
es referia en la denominació com Ses Feixes, quan fa referència
a un espai que es diu Talamanca, realment s’està referint a Ses
Feixes del Prat de Ses Monges que està situat precisament a
Talamanca i, com ja ha assenyalat la portaveu d’Eivissa pel
Canvi, en el seu moment es va produir un moviment per part de
l’anterior govern de progrés, per intentar aportar aquest segon
espai que també té la mateixa denominació de Ses Feixes,
coneguda popularment en aquest cas com Prat de Vila, perquè
fos incorporada juntament amb l’altre terreny al catàleg de
zones humides que es va intentar aprovar i que va iniciar la seva
tramitació en aquella legislatura en concret. Però per qüestions
de temps no va arribar a ser aprovat.
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Vull recordar també, com ja s’ha assenyalat, que en el seu
moment i per part també del consell, es va arribar a catalogar
com a BIC aquest espai. Vull destacar aquest fet perquè si bé
ara no ho és perquè va ser anulAlat per sentència judicial aquest
BIC, no va ser anulAlat perquè no reunia les condicions per ser
BIC, sinó perquè es va reconèixer i es va destacar, per tant, això
va provocar la seva anulAlació, una errada en la seva tramitació
administrativa quant a l’expedient, però per res més. Per tant, és
ben segur que si tenim en compte la voluntat de futur dels
actuals governants, tornarà a recuperar això, sobretot si tenim en
compte quina és la voluntat de l’ajuntament, directament afectat
en aquest cas, el d’Eivissa, que ja en la seva revisió del Pla
general ha modificat la classificació que té aquest terreny i ho
ha desclassificat passant a rústic directament.

Per tant, tenint en compte aquestes dues qüestions, a mi
m’agradaria assenyalar també, perquè no m’agradaria que una
vegada que ja no tenc torn de rèplica, oblidar-me’n, si en algun
moment s’ha produït aquesta pressió urbanística sobre un
d’aquests espais que conformen Ses Feixes, ve marcat sobretot
perquè el Pla General del municipi d’Eivissa, que és del 87,
tenia aquest espai concret com a urbà. Si bé és cert que els
propietaris, tenint en compte les dificultats reals que suposava
l’aprofitament urbanístic en aquest espai per les condicions
específiques que té, portaven molts d’anys sense fer-hi cap tipus
de tramitació administrativa quant a aprofitament urbanístic. 

Això en un moment donat es capgira, es provoca per part
d’un determinat sector de propietaris la intenció d’aprofitament
d’aquest espai, però com s’hi ha fet referència, per diferents
circumstàncies en aquests moments no s’ha arribat a fer efectiu
aquest fet. La consideració que es pugui tenir que en algun
moment l’Ajuntament d’Eivissa s’hagués vist forçat a acceptar
determinada tramitació urbanística sobre aquest espai, ve marcat
més que per la voluntat del mateix ajuntament, pels
condicionants normatius vigents en aquell moment i que
dificultaven extremadament la possibilitat de recuperació i
protecció d’aquest espai. Com he dit, tot això a dia d’avui ha
canviat, no és així, en compliment no només del decret esmentat
per part dels altres portaveus de mesures cautelars previs a
l’aprovació de la Llei de mesures urgents, no només això, sinó,
com dic, la voluntat de l’Ajuntament d’Eivissa i que en seu
document de tramitació i pendent d’aprovació definitiva per part
del consell, ja ha desclassificat aquest espai i, per tant, jo crec
que la millor opció en aquests moments és que realment es
catalogui com a zona humida i s’aporti a aquest catàleg que en
un moment o l’altre haurà de ser tramitat i aprovat en aquesta
comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Palau i Costa per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots. Com s’ha
dit, certament la zona de Ses Feixes d’Eivissa, formada pel Prat
de Ses Monges i el Prat de Vila ara mateix presenta una situació
que no seria la desitjable. Aquestes àrees de gran valor que ja
s’ha explicat aquí abans i que no repetiré, antigament eren horts,
però ara són una zona en part descuidada, plena de brutor,
basses sense sistemes d’evacuació i també una part està
reconvertida en un pàrking provisional que està recobert de
residus d’obra. 

El Grup Parlamentari Popular està totalment d’acord que Ses
Feixes d’Eivissa quedin incloses en el Catàleg de Zones
Humides de les Illes Balears, tant és així que l’anterior
Conselleria de Medi Ambient de la passada legislatura ja va
deixar molt avançada la redacció d’aquest catàleg, amb tota la
cartografia i els estudis botànics, faunístics i tècnics pertinents.
També he de dir que els governs del Partit Popular, encara que
hi hagi grups polítics a què sempre els agrada predicar el
contrari, s’han caracteritzat per fer i aprovar normatives de
protecció del territori, com han estat la LEN, les DOT i també
en aquest cas, com va ser la desclassificació del Prat de les
Monges, que es va fer per un ajuntament del Partit Popular a
Eivissa l’any 98. 

Per cert, malgrat les molèsties que s’ha pres algun portaveu
per justificar l’actuació de l’Ajuntament d’Eivissa des de l’any
99 en què governa l’esquerra en aquest municipi, han passat
gairebé deu anys i pensam que també al llarg d’aquests deu
anys, si hi havia tant d’interès per protegir, també aquest equip
de govern de l’Ajuntament d’Eivissa d’esquerres hagués pogut
fer qualque cosa per desclassificar el Prat de Vila, com així va
fer l’equip anterior per desclassificar el Prat de Ses Monges.
Això no s’ha fet. A més, s’ha permès que els propietaris
d’aquestes zones tramitessin plans urbanístics i se’ls han cobrat
els aprofitaments urbans i tal vegada també ens hauríem de
demanar per què s’ha procedit d’aquesta manera.

Per tant, nosaltres estam totalment d’acord en la protecció
d’aquesta zona, però no amb la fórmula que avui es presenta
aquí i que ha triat la Sra. Suárez. Voldríem que la Conselleria de
Medi Ambient acabés i presentés com més aviat millor aquest
document, que se li va deixar molt enllestit per part del Partit
Popular, i així tendríem un catàleg complet que recollís totes i
cada una de les zones que presenten aquestes característiques a
les Pitiüses i també de totes les Illes Balears, allà on
evidentment hi estiguessin incloses Ses Feixes d’Eivissa. Això
és el que desitjam, no un acord per a una zona puntual, perquè
ara haguem de treure-li les castanyes del foc a un ajuntament en
concret.

També vull puntualitzar que estam totalment d’acord amb
allò que hem vist que manifestava reiteradament el conseller de
Medi Ambient de l’actual govern balear, que diu que la
protecció s’ha de fer consensuada amb els propietaris. Així va
procedir el govern anterior, per exemple a la Serra de
Tramuntana, i pensam que els drets adquirits dels propietaris no
són un element que es pugui obviar fàcilment. No s’entén el
doble discurs que s’ha vist avui a la tarda per part dels grups de
l’esquerra. S’han emprat tot un seguit d’arguments per dir que
no a una proposició no de llei anterior. S’ha parlat aquí que
s’havia de “generalitzar”, que “no s’havia de tenir un tractament
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particular”, que “s’havien de contemplar totes les àrees”, això
són frases que jo he transcrit d’exposicions que s’han fet
anteriorment; que “s’havia de ser més seriosos i escrupolosos”,
i jo els deman, senyors, per què a Ses Feixes sí i per què a Can
Figuera de Binissalem no?

Per tant, nosaltres pensam que el que hauria de fer la Sra.
Suárez és retirar aquesta proposició no de llei i posar-se en
contacte amb el Govern balear, ella que a més li dóna suport,
perquè tragués aviat el Decret de zones humides, en el qual hi
estiguessin incloses i quedessin així protegides Ses Feixes
d’Eivissa. Pensam que tots els municipis tenen dret a tenir els
mateixos drets, per això, si no es retira, el nostre vot serà
d’abstenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. Per contradiccions té la paraula l’Hble.
Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo voldria agrair el vot positiu dels
grups que s’han expressat en aquest sentit. Al Sr. Llauger li
voldria dir que és cert que avui parlam de Ses Feixes, però en un
altre moment podrem parlar de Ses Fontanelles o podrem parlar
d’altres indrets. Jo crec que és important protegir les zones
humides, crec que és important avançar, i aquest debat és una
passa en el sentit d’anar cap a la conscienciació no només dels
grups que estam aquí, sinó sobretot de la societat en el sentit de
la vàlua que tenen aquestes zones.

Voldria dir una cosa també, crec que ha estat en relació amb
una intervenció del PSOE, no estic segura ara de qui ho havia
dit. Jo crec que és important que Ses Feixes passarà a estar
inclosa dins el Catàleg de zones humides, per tant, serà
protegida comptant amb la desclassificació que farà
l’ajuntament i una feina que tendrem per endavant molt
important serà la recuperació d’aquesta zona.

I ja enllaç amb la intervenció de la Sra. Palau. Un parell
d’observacions, quan vostè parla que Ses Feixes és una zona
descuidada, jo estic d’acord amb vostè, però la pregunta que
s’haurien de fer és per què, i jo crec que en certa manera l’he
contestada quan he fet la meva exposició. Ses Feixes estan
descuidades, Ses Feixes estan en un procés de degradació
justament per la deixadesa de les institucions, per la deixadesa
dels poders públics. Si Ses Feixes fos una zona protegida des de
fa temps, estic segura que no estarien en la situació en què
estan, perquè no només s’hauria aturat el procés de
deteriorament, sinó que a més a més s’hauria començat un
procés de recuperació i de rehabilitació. Això en primer lloc.

En segon lloc, la veritat és que no he entès una bona part de
la seva intervenció perquè diu que no donarà suport a la inclusió
de Ses Feixes dins el Catàleg de zones humides perquè en
realitat el que vol és que el Govern tregui el Catàleg de zones
humides. Nosaltres el que estam dient és que aquest catàleg
sortirà aviat, nosaltres ho demanam, de la mateixa manera que
demanam que es faci el decret. Simplement estam fent una
justificació, i jo crec que ha estat prou clara, en el sentit que Ses

Feixes mereixen estar dins aquest catàleg i jo el que volia era
una expressió per part de tots els grups parlamentaris que estan
en aquest parlament en aquest sentit, reconèixer els valors
mediambientals, els valors etnològics i històrics d’aquesta zona.
Per tant, no entenc aquesta intenció que retiri la proposta, quan
justament és avançar i contribuir que aquest catàleg pugui tirar-
se endavant.

Una tercera observació. Vostè ha expressat la voluntat que
tenia el govern anterior de publicar el decret, de revisar el
Catàleg de zones humides. I jo li diria que justament quan va
acabar el govern del pacte, el govern del 2003, el decret estava
preparat, la revisió del catàleg estava feta, tenia l’informe
positiu del Consell Consultiu, i l’any 2005 -i és la cita que he
llegit abans- vostès deien que l’any que quedava, això era a
finals del 2005, aquest decret hauria vist la llum. Per tant, em
resulta un poc contradictori que vostè parli de voluntat, i vostès
que tenien tota la feina feta, no varen ser capaços de dur-la
endavant. Per alguna raó serà.

I després en relació amb el doble discurs. Jo crec que no he
tingut cap doble discurs, jo crec que ho he justificat quan he
parlat de la proposició anterior de la importància que tenien les
zones humides, he començat dient això. He continuat dient això
quan he fet la defensa i li recordo que tots els grups que som
aquí i que hem votat en contra de la seva proposició, no hem
posat en dubte en absolut el valor de les zones humides, és més,
tractàvem de generalitzar una proposta que es feia en relació
amb Binissalem, tractàvem de generalitzar-la en el conjunt de
les zones humides de les Illes Balears. Per tant, no comparteixo
aquest doble discurs.

I finalment, i ja per acabar, vostè ha dit que dins l’inventari
de l’any 91 havien inclòs una part de Ses Feixes, jo li vull treure
un document que és molt curiós, una de les conferències del
Conveni Ramsar, aquesta conferència és la vuitena reunió dels
diferents països que firmen el Conveni Ramsar, és a l'any 2002,
en aquell moment governava a l'Estat espanyol el Sr. Aznar, i
quan l'Estat espanyol havia de justificar quines eren les zones
humides rellevants en les quals feien feina a les diferents
comunitats autònomes, una de les comunitats autònomes
citades, esmentades, és, justament, Balears. I, repeteixo, això ho
duia el Govern espanyol, i citava "A Balears s'ha realitzat un
projecte -amb la qual cosa estaven posant de manifest la
importància que tenia-, un projecte de restauració, o està previst
un projecte de restauració a Ses Feixes d'Eivissa". És a dir que
quan interessa, en aquest cas era el Govern espanyol, quan
interessa Ses Feixes d'Eivissa eren molt importants.

Jo no puc entendre que vostès incloguin a l'Inventari Ses
Feixes, que defensin internacionalment Ses Feixes i que,
després, a l'hora d'incloure Ses Feixes dins el Catàleg de zones
humides que estan elaborant, vostès no puguin donar suport.



206 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 12 / 28 de maig del 2008 

 

En qualsevol cas, gràcies al suport de la resta de grups
parlamentaris, Ses Feixes serà inclosa dins aquest catàleg i a Ses
Feixes haurem donat una passa en la protecció d'aquesta zona.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Substanciat el debat, passarem
a la votació.

Vots a favor de la proposició?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda aprovada aquesta Proposició no de llei RGE
núm. 3336/08.

3) Proposició no de llei RGE núm. 4024/08, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a suport al Conveni
europeu del Paisatge.

I a continuació, passarem a l’última Proposició no de llei
RGE núm. 4024/08, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa al suport al Conveni europeu del paisatge.

Per defensar-la té la paraula la Sra. Suárez i Ferreiro, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Aquesta segona proposició té a veure amb la petició de suport
al Conveni europeu del paisatge. Aquest conveni va ser signat
a Florència a l’any 2000, va ser ratificat per Espanya l’any 2007
i fa dos mesos i busques, l’1 de març d’enguany aquest conveni
ha entrat en vigor pel que fa a l’Estat espanyol.

Bé, des del nostre grup consideram que aquest conveni té
una sèrie d’aspectes que són rellevants, que són molt
importants, no voldríem que amb el temps quedi una simple
declaració d’intencions i el que voldríem és que aquest conveni
es pugui dur a la pràctica, es pugui implementar. I en aquest
sentit volem destacar un parell de qüestions del contingut, del
sentit d’aquest conveni.

En primer lloc, volem destacar el concepte de paisatge, jo
diria que allunyat del concepte tradicional de paisatge perquè es
fa una definició, jo diria extensiva o extensa, de paisatge, se’l
considera com a una part del territori i a més s’hi afegeix que és
important tenir en compte la percepció que del paisatge té la
població. Es parla de tot tipus de paisatges, paisatges naturals,
paisatges urbans, paisatges rurals, aquàtics, excepcionals,
degradats, és a dir, es fa un inventari, tot un ventall de paisatges.
Però és que, a més, i en tant que es considera que és important

la percepció per part de la població, el paisatge passa a ser
d’alguna manera, passa a formar part del que podríem dir que és
la identitat colAlectiva, passa a ser patrimoni i per tant passa a
ser objecte de protecció. Això és recull a l’article número 1.

La segona idea seria el concepte de política de paisatge, el
qual també crec que és nou, això vendria a l’article número 2,
i en aquest concepte de política de paisatge parla de la
responsabilitat que tenen els poders públics i aquests poders
públics tenen una responsabilitat pel que fa al paisatge en tres
sentits: en sentit de protegir, és a dir, s’han de conservar i
mantenir els trets significatius del paisatge en tant que bé
patrimonial; en segon lloc, s’ha de gestionar, i això és important
perquè suposa que els poders públics han de guiar i han
d’harmonitzar les possibles transformacions paisatgístiques en
funció de les evolucions socioeconòmiques o de les evolucions
mediambientals, i en tercer lloc, els poders públics han
d’ordenar; han d’ordenar, i això suposa un valor que podríem
dir que és un valor preventiu, en el sentit que han de preveure
accions de futur destinades a valorar, a restaurar o fins i tot a
crear paisatges.

Una tercera qüestió important que destacaria, seria l’article
6, el qual parla de mesures concretes d’actuació de polítiques
paisatgístiques. En aquest sentit, enfoca la possible acció dels
poders públics d’una banda en la necessitat d’identificar i
qualificar els paisatges d’una determinada àrea territorial; en
segon lloc, en la necessitat de fixar objectius de qualitat
paisatgística; en tercer lloc, la necessitat d’establir instruments
d’intervenció en el paisatge, i, finalment, la necessitat de formar
i sensibilitzar la societat en relació amb els paisatges. Això pel
que seria qüestions més, diríem, conceptuals o de contingut.

I després passaríem a com està aquest conveni europeu pel
que fa a l’Estat espanyol. A nivell estatal, com es diu a la
proposició, hi ha dues comunitats, Catalunya i València, que ja
tenen una llei del paisatge; estan en elaboració en Galícia i en
Canàries, i nosaltres, a les Illes Balears, dins els acords de
Govern els diferents partits hem firmat la necessitat de fer una
llei del paisatge que esperam que arribi com més aviat millor.
Però, tot i que aquesta llei encara no està en tramitació, sí que
hem vist com el Govern de les Illes Balears posa en pràctica ja
alguns principis d’aquest Conveni europeu del paisatge. Volem
esmentar en aquest sentit la Llei 4/2008, la que recentment hem
aprovat sobre el desenvolupament sostenible de les Illes
Balears, la qual crec que es pot dir que és la primera llei
territorial que es fa a les Illes Balears que segueix criteris
paisatgístics.

Vull citar només una frase de l’exposició de motius
d’aquesta llei on es diu que “Els poders públics de les Illes
Balears han de contribuir a preservar el paisatge com a valor
cultural i social i també com a actiu econòmic del territori, de
fet, els valors estètics i identitaris del paisatge preveuen cada
vegada més la dimensió social i -perdó-, els valors estètics i
identitaris del paisatge prenen cada vegada més dimensió social
i han de ser objecte irrenunciable de consideració pública”.
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D’altra banda, a part del Govern, altres institucions
públiques, com és el cas del Consell de Mallorca s’ha adherit a
la xarxa europea d’ens locals i regionals per a l’aplicació del
Conveni europeu del paisatge i, fins i tot, ha començat a
funcionar, si no m’equivoc, un observatori del paisatge. Altres
institucions, com el Consell Insular d’Eivissa, per exemple,
tenen pensat tirar endavant polítiques que tenen el paisatge com
a centre d’atenció a partir dels seus departaments de política
patrimonial i agrícola i política territorial.

En definitiva feim tota aquesta argumentació i plantejam
quatre qüestions molt concretes. En primer lloc, que el
Parlament balear, els grups que som aquí, hem d’assumir i
donar suport a aquest Conveni europeu del paisatge i als
principis que conté. En segon lloc, consideram que el Govern ha
de tenir una actitud activa en el sentit de promoure l’adhesió de
la comunitat autònoma dins aquesta xarxa europea d’ens
regionals i locals que he comentat. En tercer lloc, també
demanam al Govern que actuï i promogui l’adhesió a aquesta
xarxa europea pel que fa a ajuntaments i consells. I finalment,
diem que ens ratificam en la voluntat que aquest govern pugui
tramitar la llei de paisatge. Per tot això demanam el suport dels
diferents grups parlamentaris d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Ara pertoca intervenir el Grup
Parlamentari Unió Mallorquina. Té la paraula el Sr. Vicens i
Mir per un temps de deu minuts.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, el
meu grup, com no pot ser d’altra manera, donarà suport a
aquesta proposició no de llei. Com s’ha dit aquí, i jo sempre que
puc ho record, Unió Mallorquina concretament a part de veure
la necessitat del paisatge en si va proposar i va redactar un
articulat de llei del paisatge que va aportar al pacte que es va
firmar de govern de legislatura, per tant, no només estàvem i
estam convençuts del Conveni europeu del paisatge sinó que
creim que és urgent i comença a ser urgent tramitar aquest
projecte de llei; que aquest projecte de llei du incardinat totes
les altres propostes que es fan en aquesta proposta no de llei, és
a dir, promoure l’adhesió, la xarxa europea, etcètera.

Creim que, a part de ser una necessitat legislativa, és també
una necessitat econòmica perquè el paisatge és també un valor
econòmic per a aquesta terra que viu en bona part del turisme,
i la llei en si ja defineix els conceptes, les mesures
d’intervenció, els instruments, com s’han de fer els catàlegs per
preservar aquest paisatge i, sobretot, el que també és important
i ja tendrem temps de parlar-ne, i crec que no és ara el moment
d’entrar en detall, però quines mesures es poden preveure
perquè tenguin el menor impacte paisatgístic i després restaurar
el poc impacte que finalment s’hagi de fer amb les
infraestructures que són necessàries, ja sigui carreteres, ja sigui
trens, aeroports o ports.

El paisatge, tan natural com rural, com també l’urbà, té una
gran importància -quan parlam de paisatge moltes vegades
pensam només amb el paisatge natural o rural i ens oblidam del
paisatge urbà-, també tenim una oportunitat important de
desenvolupar un catàleg de paisatge urbà que, com tots sabem,
sobretot a països com més civilitzats i més avançats són els
paisatges precisament urbans, els cascs urbans, els centres
històrics tenen una tipologia harmonitzada, etcètera.

Ja s’han fet coses a nivell de paisatge en aquesta terra, la
Llei de sòl rústic i les Directrius d’Ordenació del Territori
indirectament incidien en el territori, en el paisatge, perdó. El
Pla territorial, aprovat la passada legislatura, ho fa molt més
directament, és bo recordar aquí que el capítol 3 dedica les
normes 21 i 22 a unitats paisatgístiques i es detalla tota una
sèrie, concretament nou unitats paisatgístiques. Després també
es detallen condicions, i així es diu, d’integració paisatgística i
ambiental, o sigui, detalla on s’han d’ubicar les edificacions,
alçades, acabats de les façanes, cobertes, etcètera, i això també
són normes paisatgístiques. El capítol segon té tot un títol
cinquè on es parla dels conjunts urbans, dels catàlegs que han de
tenir aquests conjunts urbans, els elements etnològics de què
hem parlat anteriorment que també formen part del paisatge,
que s’hauran d’ampliar; s’assenyalen rutes culturals i
paisatgístiques i, concretament, ja l’addicional primera enumera
uns conjunts històrics de ciutats que queden protegits, declara
tota una sèrie de béns d’interès cultural els cascs històrics de
nou municipis i de llogarets com puguin ser Ruberts, Biniaraix,
etc. 

És a dir s’han fet coses importants ja en paisatge, però així
i tot creim que és necessari donar ja aquest impuls definitiu a
tota Balears i agraïm a la representant del Grup Mixt aquesta
proposició no de llei i l’impuls que proposa, precisament,
d’aquest projecte de llei que esperam que es pugui aprovar com
més aviat millor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicens. Té la paraula, pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, l’Hble. Sr. Llauger i
Rosselló.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. La concepció del paisatge com un bé a
preservar o protegir nosaltres pensam que és un avanç important
en les polítiques de territori i ambientals, és un concepte nou i
és un concepte diferent respecte de les concepcions tradicionals.
Abans quan es parlava de llocs que s’havien de protegir
s’entenia d’una manera tradicional com els valors de flora, els
valors de fauna, els valors d’espais intocats, per dir-ho així, o
bàsicament intocats per la mà humana i quan ara parlam de
protecció del paisatge es parla, per fer referència a la definició
que ja s’ha fet canònica, del paisatge com el territori tal com és
percebut per la població. Clar, aquesta idea de territori tal com
és percebut per la població ens mostra que el paisatge és un
llegat de la naturalesa, però també és un llegat de la història i en
aquest sentit és una mica com un element constitutiu d’un país,
com a una cosa que forma part del sentiment de pertinença
d’una població a un país. En el mateix sentit que es diu que un
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país té una història, té una llengua, té una cultura, té en aquest
sentit un paisatge, un paisatge natural, un paisatge seminatural
com podria ser el rural, un paisatge també urbà, un paisatge que
és la interacció de la naturalesa i de l’acció humana.

Tot això que és filosofia, per dir-ho així, té les seves
implicacions pràctiques perquè l’important és que al final també
tengui implicacions pràctiques, i la protecció del paisatge és
important perquè permet preservar coses que tal vegada la
concepció tradicional no ens hi duia, per exemple ja s’ha fet
referència a la Llei de mesures territorials que ha aprovat el
Govern darrerament, la proposant ja ha citat un tros de la seva
exposició de motius, jo diria que fins i tot algunes de les seves
disposicions dels seus articles ja en certa manera deixen veure
aquesta nova concepció i aquesta incorporació del concepte de
protecció paisatgística; per exemple en allò que fa referència els
camps de golf diu que per a l’aprovació o no d’un projecte de
camp de golf un dels elements que es poden tenir en compte i
que poden ser determinants a l’hora de concedir o no un interès
general és l’afectació paisatgística o l’alteració paisatgística. En
aquest sentit és molt interessant aquesta idea de protecció del
paisatge pel que aporta conceptualment i també pel que aporta
en possibilitats reals de protecció.

Per aquest motiu donam suport a la proposició no de llei, La
xarxa, el Conveni europeu del paisatge lògicament l’hem
d’assumir i l’hi hem de donar suport i en aquest sentit és
interessant promoure que tant el Govern com els consells
insulars s’hi adhereixin; que estiguem en primera línia d’aquesta
nova onada internacional de polítiques ambientals i territorials
que és la idea de protecció del paisatge. I pel que fa a la llei,
sumar-me al que han dit els portaveus anteriors, donar suport
que surti, que surti com més aviat millor i que surti i que sigui
una eina el més efectiva possible per incorporar aquest nou
concepte de la protecció del paisatge.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Té la paraula, pel Grup Parlamentari
Socialista, l’Hble. Sr. Boned i Roig.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Vagi per davant el vot favorable a la
proposició no de llei presentada per Eivissa pel Canvi i intentaré
ser breu per a no repetir arguments ja exposats per part de la
resta de portaveus.

Sí voldria assenyalar que dins el marc d’ordenació territorial
i del concepte de sostenibilitat resulta clarament important
l’element determinat el paisatge i ho dic això en el sentit més
ample d’aquest concepte. Si tenim en compte, com ja s’ha
repetit en nombroses ocasions, que el territori és i de fet ha de
seguir sent el valor més important de la nostra principal
indústria, és a dir, el turisme, resulta fàcilment comprensible la
necessària relació existent entre territori, paisatge i futur
econòmic. Aquest potser es podria entendre com a una
interpretació i una argumentació de caire autonòmic i més
localista, però el fet de la importància del concepte aquest de
paisatge no s’escapa tampoc a la valoració i a l’anàlisi feta per
la Unió Europea, prova d’això n’és l’aprovació a l’any 2000 de
l’esmentat Conveni europeu del paisatge, conveni que estableix
mesures de control sobre aquelles activitats que incideixen
directament en el paisatge d’entre d’altres consideracions i
exigències en el seu contingut. 

Com s’ha assenyalat, hi ha algunes comunitats autònomes
que ja tenen aprovada la seva llei de paisatge, d’altres la tenen
en una tramitació molt avançada i a la nostra comunitat
autònoma també s’hi treballa. I com que també ha estat una
d’aquestes propostes que des del primer moment s’ha valorat
positivament i s’ha entès com a necessària a l’hora de legislar
per a la futura gestió del territori de les nostres illes, he de dir
que, quant als quatre punt concrets de la proposició no de llei,
començaria pel darrer d’ells, el quart, on s’insta el Govern a la
tramitació que ja es produeix i, per tant, el que sí vull és
enllaçar-ho amb què és de desitjar que la feina que es fa des del
Govern es faci tenint en compte i en consideració aquest
esmentat Conveni europeu del paisatge. 

Assenyalar que no podem més que estar a favor també, fetes
aquestes consideracions, que s’insti el Govern perquè promogui
la inclusió dins la xarxa europea d’entitats locals i regionals per
a l’aplicació d’aquest conveni europeu de quantes més entitats
i institucions locals, insulars i la mateixa administració
autonòmica, crec que no podem més que estar-hi a favor perquè
tot això l’únic que farà és que cada totes i cada una d’aquestes
institucions i d’aquestes administracions, amb l’aplicació
d’aquest concepte de paisatge dins les seves propostes d’àmbit
territorial, permetran que siguin més comunes totes elles i
s’ajustin a aquells criteris i a aquelles exigències que venen
marcades per aquest esmentat conveni europeu.

Dir tot això per ressaltar i recordar que votarem
favorablement la proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula l’Hble. Sra. Soler. 

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. És cert
que la història fa justícia i que tanta sort que un no vol recordar,
però que els Diaris de Sessions d’aquest parlament són
palpables. Dia 31 d’octubre de l’any 2006, a proposta del
Consell Insular de Mallorca, es va entrar una proposició de llei
relativa al paisatge; aquella llei, que estava en tramitació i que
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varen arribar les eleccions autonòmiques i per tant va decaure,
va tenir en el seu moment 44 vots a favor i 7 abstencions.
Increïblement les 7 abstencions varen pertany al Grup del PSM
i a Els Verds, la resta de partits polítics hi varen votar a favor.
És curiós que ara -44 a favor i 7 abstencions, 7 abstencions-, és
increïble que curiosament avui la proposició no de llei que avui
debatem vengui a proposta del Grup Mixt que, evidentment,
estic contenta d’haver sentit almanco el Sr. Vicens, que ha dit
que en el pacte d’ara actual de suport al Govern han aportat ells,
com a Unió Mallorquina, ja un esborrany. Seria increïble que si
el seu partit via consell insular i aleshores actual Sr. Miquel
Nadal, portaveu d’Unió Mallorquina al Parlament en va entrar
una, no s’aprofitàs actualment per donar sortida a aquesta llei de
paisatge.

Per tant, nosaltres si en el seu moment ja hi vàrem estar
d’acord hi estarem d’acord ara, però a la vegada volem dir un
parell de matisacions: primer de tot, que han passat sis anys,
vuit anys, perdonau, des que es va aprovar el Conveni europeu
del paisatge a Florència i que sols dues comunitats autònomes
en aquest moment tenen les seves normatives adaptades. Però
encara que només hi ha les seves normatives adaptades, de
Balears n’estam orgullosos perquè sempre hi ha hagut lleis que
han anat en la protecció del paisatge, des de la LEN, a les DOT,
a la Llei 11/2006, d’avaluació d’impacte ambiental que ha
aprovat l’anterior govern; la Llei de sòl rústic 6/97 contempla en
el seu article 29 la protecció del paisatge com a un dels elements
a valorar per ubicar les edificacions i les parcelAles i també per
regular les condicions d’edificació.

I en el futur, quant a la futura llei, demanaríem que reculli
tres grans àmbits: un que sigui la conservació dels nostres espais
naturals més emblemàtics, Un segon, que sigui l’exigència
d’una avaluació ambiental de les accions que podrien suposar
canvis significatius a l’entorn. I un tercer bloc, que sigui la
política pionera i rigorosa en matèria d’ordenació del territori,
per ubicar, evidentment, dins una nova proposta que sigui la llei
del paisatge. I és obligat recordar que aquests tres eixos
d’actuació siguin inclosos dins totes les accions del Govern
actual i que hi han estat, independentment de tots els colors
polítics durant els darrers vint anys.

I no podem tampoc deixar de banda que vàrem aprovar, per
unanimitat, tots, l’Estatut d’Autonomia i en el seu article 23 diu
que estableix un mandat a tots els poders públics de la
comunitat autònoma de vetllar per la defensa i protecció de la
naturalesa, del territori i del medi ambient i del paisatge. Per
tant, si l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia, aprovat per
unanimitat de tots els partits polítics, crec que és lògic que hi
puguem estar a favor. Però així i tot record que aquesta llei de
paisatge va decaure perquè es varen apropar unes eleccions
autonòmiques i municipals i que jo crec que seria bo tornar a
enllaçar amb la que es va debatre en el seu moment, que s’hi ha
anat fent feina, la qual cosa ja no dependrà de nosaltres sinó que
dependrà del Govern actual. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. Per contradiccions, te, pel Grup Mixt, la
paraula l’Hble. Sra. Suárez i Ferreiro.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, simplement agrair el
vot afirmatiu de tots els grups parlamentaris. I tot i que podria
fer alguna observació, simplement agrairé aquest consens; vull
entendre que aquest consens suposa una passa endavant en la
conscienciació de tots els partits polítics de cara a la preservació
i a la valoració del paisatge i que esper que la següent vegada
que parlem en aquesta comissió de paisatge sigui perquè estigui
en tràmit aquesta llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Substanciada aquesta
proposició, passam a votar.

Podem donar per entès que s’aprova per assentiment?

Gràcies.

No havent-hi més punts a tractar, s’aixeca la sessió. Gràcies.



210 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 12 / 28 de maig del 2008 

 



ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 12 / 28 de maig del 2008 211

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


