
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ORDENACIÓ TERRITORIAL

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 354-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2009 Núm. 22
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Miquel Gascón i Mir

Sessió celebrada dia 18 de febrer del 2009 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 3910/08, de l'Hble. Diputada Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abalisament a les
platges. 330

2) RGE núm. 4889/08, de l'Hble. Diputada Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la Llei del paisatge
(I). 331

3) RGE núm. 4890/08, de l'Hble. Diputada Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la Llei del paisatge
(II). 331

4) RGE núm. 4891/08, de l'Hble. Diputada Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la Llei del paisatge
(III). 331

5) RGE núm. 5254/08, de l'Hble. Diputada Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recollida selectiva
a Menorca (I). 333

6) RGE núm. 5255/08, de l'Hble. Diputada Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa de deixalleries
a Menorca. 334



330 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 22 / 18 de febrer del 2009 

 

7) RGE núm. 5256/08, de l'Hble. Diputada Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a residus perillosos a
Menorca. 334

8) RGE núm. 5258/08, de l'Hble. Diputada Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla energètic a
Menorca. (Ajornada). 335

9) RGE núm. 8512/08, de l'Hble. Diputada Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dàrsena esportiva a
Cala'n Busquets (I). 336

10) RGE núm. 8513/08, de l'Hble. Diputada Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dàrsena esportiva
a Cala'n Busquets (II). 336

II. PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 9493/08, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures envers l'entrada
de serps a les Illes Balears. 337

EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanarem si es
produeixen substitucions.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Joan Boned.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Antònia Gener substitueix Jaume Font.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
preguntes RGE núm. 3910, 4889, 4890, 4891, 5254, 5255,
5256, 5258, 8512 i 8513/08. Assisteix l’Hble. Conseller de
Medi Ambient, Sr. Miquel Àngel Grimalt i Vert, acompanyat
pel Sr. Josep Lliteres, director general de Qualitat Ambiental;
pel Sr. Manuel Patiño, vicepresident de Ports de les Illes
Balears; pel Sr. Josep Jiménez, assessor; pel Sr. Pere Ramon,
director general de Medi Forestal; i pel Sr. Antoni Llabrés, cap
de Relacions Institucionals.

I.1) Pregunta RGE núm. 3910/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abalisament a les platges.

Per formular la pregunta RGE núm. 3910/08, relativa a
abalisament a les platges, intervé la diputada Sra. Gener, per un
temps màxim de deu minuts.

Per cert, Sra. Gener, voldria, com ha dit abans, agrupar
algunes preguntes?

LA SRA. GENER I BOSCH:

Sí, si troba així com les formul vaig anunciant les que
podem agrupar.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Parlarem ara de la 3910/08, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies. En primer lloc vull agrair la presència del
conseller i dels seus alts càrrecs i dir que totes aquestes
preguntes eren un seguit de preguntes que vàrem fer des de
Menorca com a preguntes escrites que no varen poder ser
contestades, estan pendents des d’abril, juny del 2008, però tal
i com preveu el Reglament del Parlament s’han convertit en
preguntes orals i, per tant, també estam encantats de poder fer
aquestes preguntes avui directament al conseller i poder saber
de primera mà l’estat i les qüestions que ens interessaven.

En primer lloc, la pregunta es refereix a si la Conselleria té
previst ajudes per als abalisaments de platges als ajuntaments.
L’abalisament de platges és un servei que presten els
ajuntaments conformement amb la normativa autonòmica vigent
i suposa per a aquests una gran despesa sobretot per a aquells
que tenen molts de quilòmetres de platja i de costa. De fet
aquest servei engrosseix el tan famós 30% de competències no
pròpies que els ajuntaments han d’assumir. Sense cap dubte la
seguretat i l’ordenació de les platges són qüestions d’interès
general i de màxima importància, però no és de justícia que
només hagin de fer front al seu cost els ajuntaments.

Per tant, creim que tant per estimular el compliment de la
normativa per part dels ajuntaments com per contribuir a
alleugerir les arques municipals seria molt interessant pensar en
una línia d’ajudes per palAliar el seu cost i per premiar, també,
a aquelles administracions que compleixen amb la normativa.
Per tant, ens agradaria que ens explicàs quin tipus d’ajudes té
previst la seva conselleria amb relació a l’abalisament de
platges.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. Li contesta l’Hble. Sr. Conseller de
Medi Ambient, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, en primer lloc he de demanar disculpes perquè
efectivament hem detectat tota una sèrie de preguntes escrites
que es formularen en el seu moment que no estaven
adequadament controlades i no es contestaren en temps i forma.
Estam repassant totes aquestes preguntes i intentam contestar-
les totes per escrit, tal com convé fer.

En el cas concret de la pregunta que vostè em planteja la
resposta és que no. Aquests tipus d’actuacions mentre no es
produeixi la transferència de les competències en litoral que tal
com marca l’Estatut d’Autonomia, l’actual Estatut d’Autonomia
aprovat el 2007, haurien de correspondre a la comunitat
autònoma mentre no es produeixi aquesta transferència de les
competències de litoral, la Conselleria no té previst dur a terme
aquestes actuacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Gener, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, efectivament no
hi ha aquestes competències, però no és la primera vegada que
el Govern de les Illes Balears ajudaria en una sèrie de qüestions
on no té directament la competència. Crec que és una qüestió de
voluntat, per tant, l’emplacem a estudiar aquestes ajudes als
ajuntaments perquè creim que és un aspecte molt important que
ajudaria a motivar i a estimular que tots els ajuntaments
complissin amb la normativa.

Nosaltres, per la nostra part, presentarem iniciatives en
forma de proposicions no de llei per tal de poder aportar en
aquest sentit perquè veim que veritablement és un tema
important i creim que hem de fer feina en aquesta línia. Per tant,
esperam per part seva una actitud receptiva i simplement posar
voluntat perquè tampoc no es tracta de tenir una partida
pressupostària molt important. Supòs que quan em contesti no
em dirà que nosaltres quan governàvem no vàrem fer res perquè
és la resposta típica i jo crec que vostè fa dos anys que governa,
vostè fa dos anys que té la responsabilitat de l’acció de govern
i tot i les polítiques de continuïtat que ha tengut dins aquesta
conselleria jo l’encoratjo a rompre en aquest aspecte i que sigui
innovador i ens pugui presentar, molt aviat, un programa
d’ajudes i subvencions per als ajuntaments.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Sra. Gener, efectivament des de la
conselleria estaríem encantats de poder pagar aquest
abalisament de les platges perquè segur que contribuiria a una
major seguretat dels banyistes i a una millor gestió de les
platges, però vull insistir que aquesta competència en litoral que
segons l’Estatut ha de ser de la comunitat autònoma, en aquests
moment encara no ho és. Crec que si vostès volen presentar
iniciatives segurament hauríem de començar pel principi i exigir
la transferència de la competència en litoral, cosa que ens
permetria fer aquest tipus d’actuacions, i per altra banda tenir
suficient finançament per poder tirar endavant aquestes
propostes. 

M’agradaria ajudar els ajuntaments i crec que tots estaríem
d’acord que si poguéssim ajudar els ajuntaments en aquest tema
estaria molt bé, però hem de tenir disponibilitat pressupostària
i en aquests moments si començam a fer coses d’aquestes jo no
sé d’on treurem els doblers per fer les coses que sí són
competència de la conselleria. 

En qualsevol cas també per a nosaltres és prioritari
aconseguir un finançament suficient per tirar endavant aquest
tipus d’iniciatives, però en qualsevol cas tenint competències
amb dificultats per atendre i que són competències nostres
preferim, de moment, atendre allò que és competència nostra i
en el moment que es produeixi la transferència, que ja hi ha
alguna comunitat autònoma que ho ha aconseguit com és el cas
de Catalunya, en el moment que tenguem les competències en
litoral sí que podrem ordenar tot el litoral de Balears i sí estarem
obligats a adoptar iniciatives d’aquest tipus.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 4889/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la Llei del paisatge (I).

I.3) Pregunta RGE núm. 4890/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la Llei del paisatge (II).

I.4) Pregunta RGE núm. 4891/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la Llei del paisatge (III).

Per formular la pregunta RGE núm. 4889, relativa a llei del
paisatge, té la paraula la Sra. Gener per un temps de deu minuts.
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LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. President. En aquest cas sí que
demanaria, si el conseller hi ve a bé que s’agrupessin les
preguntes, totes elles relatives a la llei del paisatge, número 2,
3 i 4 de l’ordre del dia.

EL SR. PRESIDENT:

Agrupam doncs la 4889, 4890 i 4891. D’acord?

LA SRA. BOSCH I GENER:

D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, conseller? Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies. L’elaboració d’una llei del paisatge és un
dels compromisos signats pel pacte de governabilitat firmat pels
sis partits que formen el Govern del Sr. Antich, però no tenim
notícies que s’hagi començat a fer feina en aquest tema i ens
preocupen tota una sèrie de qüestions. La Llei del paisatge és
una necessitat legislativa i també una necessitat econòmica
perquè el paisatge és també un valor econòmic per a aquesta
terra que viu en bona part del turisme. Això no ho deim només
des del Partit Popular sinó que també ho hem sentit dir a Unió
Mallorquina exactament a una Comissió d’Ordenació del
Territori on el diputat d’Unió Mallorquina deia: “creim que és
urgent i comença a ser urgent tramitar aquest projecte de llei”,
en referència a la llei del paisatge.

Veim que han passat els mesos i no s’ha fet res, no en tenim
notícies i ens demanam per què. Els motius que no s’hagi fet res
poden ser diversos, però no podem deixar de pensar que potser
és per la falta d’enteniment entre els diferents partits que
conformen aquest govern, perquè ganes per part d’Unió
Mallorquina no en falten. De fet, tots recordam que el 31
d’octubre del 2006, per part d’Unió Mallorquina a proposta del
Consell Insular de Mallorca, va entrar a aquest parlament un
proposició de llei relativa al paisatge i que en aquells moments
no va obtenir el suport del PSM.

Nosaltres en el seu moment hi vàrem estar d’acord i hi
estarem ara si la llei contempla tres grans premisses: primera,
que la conservació dels nostres espais naturals més emblemàtics
quedi reflectida en aquesta llei; segona, l’exigència d’una
avaluació ambiental de les accions que podrien significar canvis
significatius a l’entorn; i tercera, el territori és el valor més
important de la nostra principal indústria, el turisme, i per tant
aquesta llei ha de possibilitar la relació existent entre territori,
paisatge i futur econòmic. Dit amb altres paraules aquesta llei
no ha d’impedir el futur econòmic de la nostra comunitat.

Quan parlam de paisatge parlam de paisatge natural,
paisatge rural i paisatge urbà, així com d’altres accepcions més
extenses com les que es detallen en el Conveni Europeu del
Paisatge. Per cert, conveni que va ser aprovat per unanimitat el
2008, moment en què tots els grups parlamentaris varen

demanar començar a fer feina ja amb el projecte de la llei del
paisatge. 

Per tant, amb tots aquests antecedents i amb totes aquestes
premisses quan es posi a fer feina en aquesta llei, des del Partit
Popular li demanam que posi en marxa mecanismes de
comunicació i de coordinació amb els consells insulars i molt
especialment amb tots els ajuntaments, i quan deim tots volem
dir tots i de totes les Illes. Per tant, una de les preguntes és que
ens detalli exactament quins mecanismes emprarà de
coordinació i també li demanam consensuar els criteris que
seguirà el Govern per establir mesures per a l’agricultura i la
ramaderia. Aquests dos sectors són importantíssims per
contribuir a protegir i a mantenir el nostre paisatge rural i
natural i, per això, també li demanam el màxim consens amb
aquests sectors com també li demanarem el màxim consens amb
el grup de l’oposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. En torn de rèplica, té la paraula l’Hble.
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. La llei del paisatge efectivament
forma part del pacte de governabilitat. Unió Mallorquina, com
bé ha recordat vostè, des de fa temps treballa amb la idea que
les Illes Balears es dotin d’una llei del paisatge perquè
consideram que el paisatge és un element fonamental de la
nostra identitat i del nostre caràcter com a país o com a poble i,
per altra banda, és un dels principals actius econòmics que
tenim. Per tant, és important que hi hagi una regulació que
atengui especialment tots aquells efectes paisatgístics que tenen
les actuacions sobre el territori i la preservació d’una sèrie de
paisatges l’especial valor dels quals tots reconeixem.

En aquests moments en l’esborrany de la llei del sòl que ha
elaborat la Conselleria de Mobilitat, hi ha una regulació de la
qüestió, concretament deu articles, del 29 al 38;  aquests
articles, aquesta regulació, segurament obeeixen a l’exigència
d’una llei del paisatge. En qualsevol cas aquesta no era la nostra
idea, nosaltres pensàvem que hi havia d’haver una llei
específica del paisatge perquè consideram que és un tema
suficientment important per tenir una regulació pròpia i és un
tema que s’haurà, com vostè ha dit, de consensuar i parlar al
llarg dels propers mesos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, la Sra. Gener per
un temps de cinc minuts.
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LA SRA. GENER I BOSCH:

Sr. Conseller, he d’entendre que vostè renuncia a la llei del
paisatge i que, per tant, amb aquest esborrany, que en aquests
moments hi ha de la llei del sòl i amb aquests articles que faran
referència a temes mediambientals o ambientals, queden
satisfetes, diguéssim, les necessitats que pugui haver-hi amb la
llei del paisatge. Entenem que açò no seria així perquè en
l’esborrany del projecte de llei resulta que les facultats (...)
ambiental queden molt minvades a la llei del sòl. Per tant, seria
veritablement una llàstima que perquè ara tenim la llei del sòl
i ha hagut un consens entre els diferents partits polítics
renunciéssim a una llei del paisatge. Això em fa pensar, encara
més, en els motius que jo li apuntava al començament i que
creim que són els veritables motius pels quals aquesta
conselleria, després de quasi dos anys de Govern, no ha
presentat cap esborrany de llei del paisatge i és perquè no hi ha
acord entre els diferents partits polítics que conformen el
Govern.

Nosaltres demanam que hi hagi una llei del paisatge, creim
que més que mai és necessària aquesta llei, sobretot després que
aquest govern hagi aprovat lleis tan diverses i tan dispars com
ara, per exemple, la Llei 4/2008, sobre desenvolupament
sostenible de les Illes Balears, de contingut evidentment
proteccionista. Per altra banda, també s’han aprovat altres lleis
o decrets llei, com ara l’1/2009 o el conegut decret Nadal que fa
de tot menys protegir el paisatge urbà i el paisatge rural, amén
de la llei del sòl, que com vostè ha dit, s’està tramitant. 

Per tant, creim del tot necessari que es posi un poc d’ordre,
un poc de coherència, un poc de sentit comú en el nostre
paisatge rural i urbà amb l’elaboració d’una llei del paisatge
perquè és una llei, tant aquesta com la llei del sòl com els altres
decrets llei als quals he fet referència, que té una certa
incidència sobre el territori, però que la llei del paisatge seria la
definitiva en aquest aspecte, llei que a més ja tenen altres
comunitats autònomes a més de tenir també una llei del sòl com
per exemple Catalunya o València, i altres que estan en procés
i a punt d’aprovar-les, si no les han aprovades, com Canàries i
Galícia.

Per tant, l’encoratjam a treballar ja per tenir, prest, a la
nostra comunitat una llei del paisatge consensuada amb els
ajuntaments, consensuada amb els sectors implicats i també li
estenem la mà perquè amb l’oposició, amb el Partit Popular,
puguem consensuar una llei del paisatge.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. En torn de rèplica té la paraula l’Hble.
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Sra. Gener, ja li he dit abans que
nosaltres consideràvem que hi havia d’haver una llei del
paisatge. Per tant, aquest esborrany de la llei del sòl que conté
una regulació del tema paisatgístic no resol allò que era la
pretensió i l’aspiració i, en certa manera, allò que reflectia el

pacte de governabilitat de l’aprovació d’una llei de paisatge, una
llei de paisatge que figurava com annex, un esborrany en el
propi pacte de governabilitat, i, per tant, en certa manera hi
havia feina bastant feta.

A Unió Mallorquina ens és igual quina conselleria finalment
ho tiri endavant, és a dir, si es considera que per distribució
competencial ha de ser la Conselleria de Territori i Mobilitat
que ho tiri endavant per a nosaltres no hi haurà cap problema,
ara bé, el contingut sí que òbviament ha de ser consensuat i a ser
possible entre el màxim nombre de forces polítiques i
evidentment, i això és molt important, amb els agents socials
implicats. També que serveixi perquè els que tenen cura del
paisatge, el món de la pagesia, els agricultors i la gent que
gestiona de forma principal el territori es vegin beneficiats.

Per tant, la llei del sòl que hi ha en aquests moments és un
esborrany, és un document de treball i en aquest sentit
l’entenem i estam convençuts que amb la tasca de consensuar,
d’acostar posicions i de treballar sobre aquest text es millorarà
aquesta llei del sòl, que li record que no ha estat pactada, és un
document de treball, és un esborrany i en qualsevol cas durant
la negociació que seguirà a partir d’ara, confiam que acabi
havent-hi una llei del sòl que duri molts d’anys i que tengui el
màxim consens possible. Una llei de paisatge que també
respongui a les necessitats de tenir cura molt especialment en el
cas de les Illes Balears, allà on nosaltres hauríem d’haver estat
pioners en l’aprovació d’una llei del paisatge i no altres
comunitats autònomes, perquè en el nostre cas és un dels
principals actius econòmics que tenim, i que tot això es pugui
fer de la manera més consensuada possible i evidentment
beneficiant els grans cuidadors del territori, agricultors,
propietaris rurals, la gent que manté les finques cuidades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 5254/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a recollida selectiva a Menorca (I).

Passam a la següent pregunta RGE núm. 5254/08, relativa
a recollida selectiva a Menorca. Intervé la diputada Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, tal i com diu la
pregunta, aquesta merament a títol informatiu, volíem saber
quines actuacions des del Govern de les Illes Balears es porten
a terme per millorar la situació de la recollida selectiva de
paper, vidre i fracció orgànica en els municipis de Menorca?



334 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 22 / 18 de febrer del 2009 

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. Té la paraula el Sr. Conseller per
respondre.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. La recollida selectiva de paper, vidre
i fracció orgànica, entenc que és la recollida domiciliària de
residus urbans, es gestiona a través del Pla director de residus
sòlids urbans. És una competència dels ajuntaments i dels
consells insulars. En el cas de Menorca existeix un consorci
insular de residus, amb la participació del consell insular i dels
ajuntaments i és el que s’encarrega d’aquesta recollida.

Per tant, en principi no és competència del Govern de les
Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica? No hi ha rèplica.

I.6) Pregunta RGE núm. 5255/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a xarxa de deixalleries a Menorca.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 5255/08, relativa
a xarxa de deixalleries a Menorca. Intervé la Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, com vostè sap,
a Menorca s’ha creat una xarxa de deixalleries i com vostè bé ha
dit també és competència i està impulsada des del Consell
Insular de Menorca. Però volíem saber quines actuacions té
previst el Govern de les Illes en relació amb aquesta xarxa de
deixalleries? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. En aquest cas també evidentment es
tracta de residus sòlids urbans i hi ha un pla director insular per
a cada una de les illes. Però com que a les deixalleries al final,
encara que es tracti de residus urbans, també hi poden anar
residus perillosos, en aquest cas, la diversitat de residus és més
gran, però sí com a govern, com a mínim a nivell normatiu
estam intentant que hi hagi una unitat de criteri i una certa
uniformitat quant a les característiques de les deixalleries. Per
això estam elaborant un pla de deixalleries que fixi aquests
criteris tècnics que convé que tenguin les deixalleries, sobretot
pel que fa referència a aquells possibles residus especials que hi
puguin anar, encara que siguin domiciliaris, tenen un tractament
especial.

I a Menorca, que ja tenia molt avançada la feina i ja estava
treballant en la construcció de les deixalleries, allò que hem fet
ha estat coordinar-nos perquè aquests criteris que nosaltres
estam fent servir per elaborar el Pla de deixalleries, que a més
ja hem posat a disposició de la FELIB i ja estam iniciant el
procés de consensuar amb totes les administracions, aquesta
informació l’han tenguda a Menorca, i les deixalleries que
s’estan fent a Menorca s’adapten als criteris que nosaltres hem
fixat.

Per tant, en principi hi ha una actuació coordinada entre les
diferents administracions. I el fet que s’aprovi el Pla de
deixalleries no comportarà que les deixalleries de Menorca
quedin en una situació d’irregularitat.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha rèplica? Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 5256/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a residus perillosos a Menorca.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 5256/08, relativa
a residus perillosos a Menorca. Té la paraula la Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies. Aquí també demanaríem quines actuacions
té previstes el Govern de les Illes Balears per a la creació d’un
sistema de gestió de residus perillosos. Com vostè molt bé ha
explicat, en matèria de residus perillosos hi intervé directament
el Govern balear, el Govern de les Illes. I vostè ha afirmat en
alguna ocasió que elaboraria un pla director de residus
perillosos. I a nosaltres ens interessen un seguit de qüestions,
quan estarà llest?, quins mecanismes de participació pensa posar
en marxa amb el sector de productors de residus perillosos?, i
amb els consells i els ajuntaments?

També ens interessa especialment saber què costarà als
ciutadans la posada en marxa de les actuacions que es prevegin
en aquest pla director? És a dir, en altres paraules, si
aconseguirà vostè que els diferents sistemes integrats de gestió
dels diferents tipus de productors de residus perillosos es facin
càrrec del cost de la seva gestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. En torn de resposta té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Bé, el sistema en certa manera ja està
creat, és a dir, ja existeix un sistema de gestió de residus
perillosos a nivell de Balears i evidentment per a cada una de les
illes. En primer lloc hem de distingir dos tipus de residus de
tractament especial, els domiciliaris i els no domiciliaris,
generats per empreses i indústries. En relació amb els primers,
la legislació estableix que n’és responsabilitat dels municipis la
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gestió i una de les peces fonamentals precisament d’aquesta
gestió són les deixalleries i per això feim el Pla de deixalleries
i ens estam coordinant amb Menorca perquè les que s’estan fent
allà compleixin.

Pel que fa al segon i també pels que provenen de la recollida
selectiva que puguin fer els municipis, està establert que s’han
de lliurar a un gestor autoritzat, i nosaltres ja tenim tot un seguit
de gestors autoritzats per fer aquesta tasca, abonant els serveis,
els quals donaran a aquests residus el tractament adequat.
Evidentment en tot aquest procés és molt important el concurs
dels sistemes integrats de gestió, ja que els correspon fer-se
càrrec de les despeses originades. És a dir, quan compram el
producte ja en pagam l’eliminació i, per tant, és important que
aquests sistemes integrats de gestió estiguin en funcionament.
Ara bé, no tots els residus amb necessitat de tractament especial
compten a dia d’avui amb el SIG corresponent i aleshores en
aquests casos en què no hi ha el SIG en funcionament són els
ajuntaments i les empreses les que han de córrer amb les
despeses, cosa que en certa manera s’ha de millorar.

En relació amb el Pla director, nosaltres esperàvem
l’elaboració i l’aprovació del Pla nacional integral de residus,
que s’ha aprovat ara aquest mes de gener, perquè evidentment
anar per davant de la regulació estatal l’únic que podia
significar és que perdéssim el temps i els doblers. A partir
d’aquí començarem a fer feina. En qualsevol cas per a nosaltres
allò que és realment important és que els Sistemes Integrats de
Gestió funcionin i que els costos no els hagin de pagar els
ajuntaments i les empreses, per tant, els ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, compartim amb vostè
que efectivament, els que han d’assumir els costos són els SIG,
és a dir, els costos d’aquest residus s’han de pagar en l’origen
i no en la recollida. Però com vostè bé ha dit, una vegada més
el cost per a tots aquells tipus de residus perillosos que no
compten amb un SIG (Sistema Integrat de Gestió), l’han
d’assumir els ajuntaments, i aquests, o bé l’assumeixen i és una
de les despeses més que han d’assumir, o bé s’ha d’establir una
taxa als usuaris i açò indubtablement és negatiu i faria, com no
pot ser d’ altra manera, l’índex de recollida d’aquests residus
perquè segurament s’incrementarien els abocaments incontrolats
per tal de no pagar aquesta taxa.

Per tant, aquí demanaríem ja que el tema de residus
perillosos sí és una competència del Govern de les Illes Balears,
poder estudiar també mesures que puguin fer més viable la
gestió dels residus que toca assumir als ajuntaments. I en el cas
de les feines que es puguin millorar de cara a poder ampliar o
incrementar el nombre de residus perillosos recollits any rere
any, també ens agradaria que ens pogués informar de quines
mesures pensen posar en marxa de cara a la sensibilització o la
conscienciació als ciutadans per tal d’incrementar aquesta
recollida selectiva de residus, que moltes vegades ja s’ha
intentat posar en marxa, però que no ha tingut tots els resultats
desitjats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Conseller per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Bé, estam totalment d’acord amb vostè que els SIG s’han de
tirar endavant de la manera més ràpida possible. De tota manera
sobre aquest tema haurà de compartir amb mi que l’Estat en
aquest cas hi té un paper important a jugar, sobretot en
determinats tipus de residus. En qualsevol cas, nosaltres amb el
Pla de deixalleries i amb els ajuts, una vegada aprovat el pla,
arbitrarem perquè aquest model de deixalleries s’implanti a
totes les illes. I en el cas de Menorca evidentment per contribuir
en el cost que hauran avançat el consorci, és a dir, ajuntaments
i consell, jo crec que és una bona eina per fer una bona gestió
dels residus especials, dels residus perillosos domiciliaris, que
són tal vegada els que estan més poc controlats. Evidentment els
residus que generen les empreses sí que estan molt més
controlats. Però allà on necessitam en aquests moments fer més
conscienciació i necessitam facilitar més la feina als ciutadans
és en la separació i l’adequat dipòsit dels residus perillosos.

Per tant, a partir del Pla de deixalleries hi haurà una línia
d’ajuts als ajuntaments per tirar-les endavant i hi haurà d’haver
també òbviament les campanyes de sensibilització i informació
als ciutadans que facin falta. A altres comunitats autònomes
podem veure a través de canals autonòmics que es poden veure
a Balears que estan fent campanyes per conscienciar els
ciutadans perquè facin aquest abocament a les deixalleries
d’aquest tipus de residus. Tot està inventant i és el que hem de
tirar endavant.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 5258/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla energètic a Menorca.

La pregunta RGE núm. 5258/08 quedarà ajornada per a un
altre dia, atès que la Sra. Consellera de Comerç i Indústria no ha
pogut venir a aquesta sessió.
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I.9) Pregunta RGE núm. 8512/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dàrsena esportiva a Cala'n Busquets (I).

I.10) Pregunta RGE núm. 8513/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dàrsena esportiva a Cala'n Busquets
(II).

I passam a la pregunta RGE núm. 8513/08, relativa a la
dàrsena esportiva de Cala'n Busquets. Té la paraula la Sra.
Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sr. President. Aquí també, si al conseller li sembla
bé, podríem agrupar-la amb la pròxima i darrera que fa
referència també a la construcció de la dàrsena esportiva de
Cala'n Busquets. 

En aquest cas ens interessa saber quines són les previsions
que té la conselleria en relació amb la construcció de la dàrsena
esportiva de Cala'n Busquets i quines gestions, tràmits i treballs
s’han duit a terme. En els pressuposts generals de la comunitat
autònoma, en el capítol de la seva conselleria, a la relació
d’inversions previstes per a l’exercici 2008, hi havia una partida
de 4 milions d’euros per al port interior de Cala'n Busquets. I en
els pressuposts de l’any 2009 a la relació d’inversions ens
trobam una partida de 9 milions per al port esportiu de Cala'n
Busquets. És a dir, en total 13 milions d’euros en dos anys que
no hem vist gastats o disposats en la seva totalitat. Evidentment
dins l’any 2009 encara és un poc prest, però sí que tenim 13
milions d’euros en els pressuposts.

Per dur a terme aquesta obra, perquè aquesta obra sigui una
realitat ens fan falta tres requisits bàsics, com tots sabem:
comptar amb un projecte definitivament aprovat, comptar amb
els terrenys necessaris i tenir el finançament adequat. Bé,
sembla que tenim el finançament adequat, almanco seria de
moment suficient. Però d’allò que no tenim notícia en aquests
moments és del projecte i dels terrenys. Pel que fa referència al
projecte, el Partit Popular va deixar una proposta de projecte
bàsic que vostès havien de desenvolupar. I pel que fa referència
als terrenys, corresponia en el moment en què varen accedir al
Govern, dirigir-se als propietaris dels terrenys i començar les
negociacions per arribar a un acord de compra, o si no és
possible aquesta compra per arribar a una expropiació d’aquests
terrenys. És a dir, tenim els doblers, però no tenim el projecte
definitiu, ni tenim els terrenys. 

Per tant, a través d’aquestes preguntes, li pregam que no
perdi més el temps i que posi fil a l’agulla en aquest projecte tan
important per a Ciutadella i comenci amb la redacció definitiva
del projecte i amb la negociació dels terrenys. I no ens digui
com excusa, esper que no ho faci, que en aquests moments a
Cala'n Busquets estan fent una prospecció per aclarir les restes
arqueològiques que hi ha, perquè açò no impedeix de cap de les
maneres que s’avanci igualment en el tema dels projectes i en
el tema d’arribar a un acord respecte dels terrenys.

En definitiva, volem saber què és el que s’ha fet per part de
la seva conselleria i quines previsions tenen en relació amb
aquest projecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Com ja vaig explicar en el seu
moment al Sr. Huguet, el projecte del port de Cala'n Busquets
anava lligat i havia d’anar cronometrat amb el projecte de
construcció del dic exterior, perquè el moment en què
comencessin les obres a Cala'n Busquets havia de ser el moment
en què necessitaríem el material que sortiria d’allà per acabar
d’omplir els caixons del dic exterior. Com que les obres del dic
exterior duen un retard d’entre quatre i cinc mesos, evidentment
això ens obliga a retardar la posada en marxa de l’obra de Cala'n
Busquets.

En el projecte estava previst que l’obra de Cala'n Busquets
començaria el mes de març del 2009, però en previsió que es
complissin els terminis oferts pel contractista, es va incloure ja
una partida en el pressupost del 2008. Com que no s’han
complit els terminis previst pel contractista, duim un retard,
evidentment s’està retardant l’inici de l’obra de Cala'n
Busquets.

En relació amb els terrenys, ja vàrem explicar en el seu
moment que, atès que teníem temps, estàvem intentant arribar
a acords amb els propietaris. Li puc dir que no ha estat possible,
hi ha alguns propietaris que han solAlicitat uns preus molt més
grans d’allò que s’estimava a l’annex d’afectats pel projecte. Per
tant, serà necessària la tramitació del corresponent expedient
d’expropiació. Ara en aquests moments publicarem una altra
vegada la relació de béns i drets afectats, ja que a conseqüència
de la primera publicació hi va haver alAlegacions de propietaris,
o béns i drets que no havíem identificat a la primera publicació.
Per tant, això ens obliga a fer una segona publicació, que sortirà
de forma imminent, i després elevarem a Consell de Govern la
necessitat d’ocupació dels terrenys. Per tant, en dos mesos
tendrem segurament els terrenys en disposició.

En qualsevol cas, tot i així, segurament no podrem començar
d’aquí a dos mesos per mor del retard de l’execució del dic. I
allò que haurem de valorar, en funció de quan puguem
començar les obres, i això és una cosa que haurem de valorar
evidentment amb l’ajuntament i el Consell de Menorca, és si
l’inici d’obres a Cala'n Busquets ens coincideix amb temporada
turística si començam o retardam l’inici de les obres. En
qualsevol cas haurem de seguir l’evolució de l’obra del dic
exterior per veure en quins terminis ens movem i si val la pena
o no val la pena retardar..., evidentment si hem de retardar molts
de mesos la decisió serà una o serà una altra. 
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Però bé, en qualsevol cas, com vostè ha dit, els doblers hi
són, els terrenys hi seran d’aquí a dos mesos aproximadament.
Per tant, en principi preveim que quan faci falta iniciar les
obres, perquè l’altra obra ens ho exigirà, ho podrem fer sense
problemes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, però no ens ha dit res
sobre el projecte. Del projecte volem saber si s’ha modificat, si
s’ha canviat, si s’ha donat a conèixer als futurs usuaris, de fet
aquests dies apareixia en premsa una queixa per part del Club
Nàutic de Ciutadella, que em sembla que aquests dies s’havia
d’entrevistar amb vostè o amb tècnics de la seva conselleria per
conèixer el projecte de Cala'n Busquets perquè no sabien
exactament com havia quedat. Per tant està molt bé que es vegin
ja fetes aquestes gestions dels terrenys, i esperem que d’aquí a
dos mesos tots els tràmits de l’expropiació ja ens permetin una
ocupació.

I quant al finançament és el que és però, ja dic, falta un
tercer requisit bàsic que és el projecte, i aquest projecte supòs
que també haurà de ser consensuat amb els usuaris dels ports i
amb el mateix ajuntament, i a través de l’ajuntament els partits
polítics que conformen aquest ajuntament.

Per altra banda també des del Partit Popular, i aprofitant
aquesta pregunta, li volem proposar que aquest projecte de
construcció de la nova dàrsena esportiva de Cala'n Busquets
sigui tramitada per part de la seva conselleria com una obra a
declarar d’utilitat pública en el pròxim Consell de Govern per
tal d’obtenir l’interès autonòmic a l’empara del Decret 1/2009,
és a dir, del decret conegut com a Decret Nadal, per tal que
pugui tenir la màxima brevetat possible en tots els terminis
establerts i en totes les tramitacions que l’afectin, tal i com
permet el Decret Nadal per a obres públiques.

També ens agradaria que en la pròxima intervenció ens
pugui explicar també quines actuacions té previstes en relació
amb els molls flotants existents actualment en el portet de
Cala'n Busquets que van ser seriosament danyats en el darrer
temporal i que encara estan amb tots els seus desperfectes i per
tant no poden ser utilitzats correctament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Començaré, si li pareix, per la qüestió
més bona de contestar. La declaració d’interès autonòmic de
l’obra em comenten que, si tot va bé, va divendres a Consell de
Govern i precisament és la primera obra que han posat (...) com
a obra d’interès autonòmic.  Per tant evidentment és una obra

important i és una obra que jo crec que tots estam d’acord en el
fet que com més ràpid vagi millor.

En relació al projecte en principi la nostra idea és continuar
amb el projecte consensuat de la marina seca i la distribució
d’usos diversos que es preveien inicialment, però tampoc no en
feim una qüestió, diguéssim, que no se’n pugui parlar. Per tant
en reunió amb usuaris i afectats en parlarem, de si hi ha altres
propostes que realment interessin a tots i que siguin positives.
Vull dir que nosaltres no estam tancats a introduir canvis o a
introduir variacions. Ara, nosaltres anam amb la idea del
projecte inicialment consensuat, però bé, no en farem qüestió.

I bé, el tema dels molls danyats, això sí que no estava previst
en el guió i vostè m’ha fet moltes qüestions i, si li pareix, vull
dir si em vol fer llavors una pregunta concreta, jo li puc avançar
que aquests molls no és la primera vegada que donen problemes
i que efectivament sembla que en el seu moment no
s’instalAlaren amb totes les garanties o que no acabaven de
funcionar. Però bé, en qualsevol cas això ja va..., vull dir que
tampoc no vull ara pontificar sobre aquest tema perquè, si li
pareix, en el seu moment si ho considera oportú li passarem la
informació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Abans de debatre el segon punt de l’ordre del dia d’avui
agraïm la presència de l’Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient
i dels seus acompanyants. Aprofitam perquè quedi constància
al Diari de Sessions que hem dit que hi havia el Sr. Pere
Ramon, que no ha pogut venir. Gràcies, Sr. Conseller, per la
seva presència.

II. Proposició no de llei RGE núm. 9493/08, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures envers
l'entrada de serps a les Illes Balears.

I passarem, doncs, al segon punt de l’ordre del dia, que és
una proposició no de llei, la número 9493, mesures envers
l’entrada de la colobra bastarda, la serp d’escala i la serp de
ferradura a les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Maria Torres,
pel Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Socialista
vàrem presentar aquesta proposició no de llei. Ens va parèixer
adequada la seva presentació donat que diversos mitjans de
comunicació de les Illes es varen fer ressò d’una sèrie de
troballes a totes les Illes, principalment d’unes serps, unes
colobres, que són unes espècies alòctones, és a dir, que no són
pròpies del nostre territori, i que la seva entrada a les nostres
illes podria tenir una sèrie de conseqüències a la cadena tròfica
i en el territori on es mouen.
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Hem presentat aquesta proposició no de llei, no hi volem
caure, sense voler caure en cap tipus d’alarmisme, no ens
agradaria que això s’utilitzés des d’un punt de vista, com dic,
alarmista per cap fòrum de discussió, però sí que hem considerat
adequat presentar aquesta proposta, que és una proposició
genèrica, en el sentit que demanam al Govern que dugui a terme
una sèrie d’actuacions de cara a prevenir l’entrada d’aquestes
espècies invasores a les nostres illes.

El que ens consta són una sèrie de fets que principalment
han tengut ressò a la zona de Capdepera de Mallorca i a les illes
d’Eivissa i Formentera. Mentre que a Mallorca i a Menorca ja
hi havia una sèrie d’espècies de serps pròpies de les illes de
Mallorca i de Menorca, el fet diferenciador amb les illes
d’Eivissa i Formentera ha estat que Eivissa i Formentera han
estat terra on no hi havia cap tipus d’aquests animals verinosos
o en certa mesura perillosos, entre cometes perillosos. En
relació als fets concrets podem dir que en els últims anys hi ha
hagut un increment d’aquestes troballes, i en concret una altra
dada és que per exemple a l’illa de Menorca s’ha donat el cas
que la serp d’escala ja ha esdevingut autòctona. 

Què passa amb aquestes espècies? Bé, aquestes espècies
pareix ser que vénen, han vingut, han tingut entrada a les Illes
dins arbres que han procedit de la península, i aquestes espècies
el que passa és que s’han adaptat fàcilment a les nostres illes.
Per què?, perquè no hi ha altres animals que puguin atacar-les
o que estiguin per damunt elles en la piràmide tròfica...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor..., per favor, que podrien parlar un poquet més
fluixet, em demanen?

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies. ...i perquè evidentment el clima de les nostres illes
és bo, és adequat per a la seva adaptació i la seva reproducció,
i perquè de fet aquí troben també el menjar per poder
sobreviure. Per exemple un dels seus aliments es tracta de la
sargantana; sense voler caure tampoc en cap tipus d’alarmisme
sí que és veritat que s’ha apuntat per diverses persones, tant des
del món de la naturalesa en el sentit que formen part
d’associacions, de grups d’investigació, biòlegs, etc., s’ha
apuntat que sobretot on tendria això més conseqüències podria
ser a les illes d’Eivissa i Formentera perquè, de fet, les
sargantanes són un dels seus aliments. 

Llavors nosaltres què demanam? Bé, essent conscients que
diverses conselleries i institucions serien les competents per dur
a terme iniciatives, que de fet volem apuntar que ja s’està duent
a terme alguna cosa, que llavors hi farem referència, com que
som conscients que són diverses conselleries les que
s’ocuparien d’aquest tema, nosaltres feim una solAlicitud perquè,
diguéssim, sigui el Govern el que de manera coordinada, les
diverses conselleries, institucions, etc., faci tres punts bàsics,
que siguin elaborar un protocol on s’estableixin les prioritats
d’actuació i demés; que s’acordi algun tipus de control
principalment -evidentment- en els ports, que és per on tenen
entrada aquests arbres de la península on pareix ser, tots els
indicis i proves pràcticament directes ens indiquen que és d’on
vénen aquests animals; que es dotin els mitjans materials i
personals necessaris per fer efectiu aquest protocol; i que es

dugui a terme una campanya d’informació a la ciutadania,
especialment a Eivissa i Formentera, i feim aquesta
particularitat perquè la ciutadania d’Eivissa i Formentera mai no
s’havia vist en aquesta situació de trobar-se per exemple una
serp al camp.

Què s’està fent?, què ens consta que s’està fent ja? Tenim
constància, per exemple, que la Conselleria de Medi Ambient
està en converses, ha entrat en contacte amb la Conselleria
d’Agricultura per actuar coordinadament davant d’aquesta
novetat, diguéssim, que implica totes les Illes però també en
concret, sobretot en concret, Eivissa i Formentera, i ens consta
que ja existeix una sèrie de tríptics on s’explica un poc quines
espècies s’estan introduint a les nostres illes i què s’ha de fer si
es troben aquestes espècies, donat que, i ho dic com a anècdota,
les primeres troballes que es varen fer varen implicar diverses
reaccions per part de les persones que se les trobaven, que
evidentment jo comprenc que puguin ser sorpreses, com per
exemple a Capdepera, que s’han trobat espècimens bastant
grossos. Evidentment a tothom sorprèn trobar-se una serp d’uns
2 metres de llargària i són evidentment comprensibles les
reaccions que hi hagi pogut haver.

Llavors simplement sí que volia apuntar, perquè no voldria
que hi hagués cap malentès, dos punts. El primer és que sí que
ens consta que els arbres que vénen de vivers sí que tenen un
control; el que nosaltres evidentment desitjaríem és que aquests
controls que ja es fan a vivers fossin extrems i que evidentment
s’intenti controlar una entrada d’arbres que vénen de la
península i que no vénen controlats perquè no procedeixen de
vivers, solen ser arbres que s’adquireixen a un preu menor i
llavors aquests arbres no tenen aquests controls. I per últim
també ens consta que alguna de les troballes que s’han fet
d’algun tipus de serp no provenia d’aquests arbres, sinó que
posteriorment s’ha comprovat que venien d’un particular que la
tenia, diguéssim, com a animal de companyia a casa seva.
Aquests casos llavors s’han comprovat, però sí que és cert que
la immensa majoria de les troballes venien d’això. Llavors
nosaltres demanaríem el suport de tots els grups parlamentaris
i en tot cas que es duguessin a terme les actuacions que llavors
el Govern estimi competents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Torres. Té la paraula ara pel Grup Mixt la Sra.
Marián Suárez per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Torres, intervenim per donar suport a aquesta proposició no
de llei, i ho feim per dues raons, bàsicament: perquè estem
d’acord tant amb l’exposició de motius com amb les propostes
que fan vostès.
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En relació a l’exposició de motius, efectivament nosaltres,
en preparar aquesta intervenció, hem pogut veure com hi ha una
certa preocupació per aquest procés d’introducció d’espècies
alAlòctones, a tota la comunitat autònoma però en particular
nosaltres ens hem fixat un poc més en Eivissa i Formentera, i a
més un procés que en comptes d’estar controlat és un procés que
va en augment que s’està intensificant. Per tant diríem que té
encara més sentit aquesta iniciativa.

Efectivament el que és important de la introducció d’aquesta
espècie alAlòctona és la influència que té, les conseqüències que
té sobre l’equilibri de l’ecosistema, vostè també ho ha
assenyalat, el risc per a espècies autòctones que són, diríem, la
dieta d’aquests animals alAlòctons, i també la competència que
fan a espècies de rapinyaires, a les quals fan competència, són
competidors nous. 

Jo voldria assenyalar d’una manera quasi un poc anecdòtica
que també en preparar aquesta intervenció hem trobat que fins
i tot ara, avui en dia, hi ha allotjaments turístics, hi ha empreses
turístiques que venen com a característica particular, en aquest
cas d’Eivissa i Formentera, especialment agroturismes, el fet
que no hi hagi espècies d’aquest tipus a les nostres illes, ho
assenyalen en la seva propaganda, el fet que Eivissa i
Formentera estan lliures de serps. Vull recordar també de
manera un poc anecdòtica aquesta llegenda que hi ha que el
nom d’Eivissa provenia del fet que estava protegida pel déu
Ves, que era una deïtat que el que feia era protegir dels influxos
malignes i en particular dels animals perillosos i de les serps.
Evidentment aquesta llegenda el que fa és recollir justament que
a Eivissa i Formentera no havien existit aquests animals des del
començament de la seva història.

Anècdotes a part insistim en el fet que sí que és important
que el perill real d’aquesta introducció d’espècies és justament
el desequilibri de l’ecosistema propi de les nostres illes. Això
pel que fa a l’exposició de motius. I pel que fa a les propostes,
pensam que són propostes idònies, pensam que són propostes
adients perquè van en diverses direccions. D’una banda,
efectivament, el control mitjançant l’elaboració d’aquest
protocol d’actuació que aniria sobretot a extremar la vigilància
dels arbres que vénen de la península ibèrica o també de la Unió
Europea; molt important, com sempre, és que això vagi
acompanyat de recursos humans i recursos econòmics; i després
l’altre vessant que és justament la conscienciació, la
conscienciació ciutadana perquè en el cas de trobar-se algun
tipus d’aquestes espècies desconegudes se sàpiga com s’ha
d’actuar.

Per tant, i atesos tots aquests motius, donarem suport a la
seva proposició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. El Sr. Llauger té la paraula pel BLOC
per Mallorca i PSM-Verds.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. És una intervenció que serà breu,
pràcticament només per expressar el suport a aquesta iniciativa,
i si de cas afegir algun element per contextualitzar el problema,
perquè jo crec que l’exposició que s’ha fet és completa,
completada a més per l’altra portaveu, pel que fa a aquesta
problemàtica específica de la presència actual i en augment,
com s’ha dit, d’aquestes espècies de serps a Eivissa, al conjunt
de les Balears però molt especialment a Eivissa i Formentera.

Jo només volia dir que aquesta qüestió, que té aquesta
aparença anecdòtica i fins i tot una mica curiosa, és una qüestió
per prendre’s molt seriosament, tota la qüestió en general, ara
no només parlam de les serps, del que es diuen espècies
invasores. Una espècie invasora recordem que no és només
aquella espècie..., vull dir que no és tota aquella espècie que ha
introduït l’home, sinó que és especialment aquella espècie que
ha introduït l’home i que s’ha escampat en el medi, en el medi
rural, en el medi urbà, en el medi marí..., sense control i que té
uns efectes nocius i un impacte negatiu sobre aquest medi. Una
espècie que pot haver estat introduïda de manera accidental o de
manera intencionada, però que en qualsevol cas ha desequilibrat
l’ecosistema, pot tenir uns aspectes sobre la salut humana i posa
en perill efectivament poblacions d’espècies autòctones.
D’espècies invasores en aquest sentit n’hi ha moltes, i a vegades
la frontera entre el que ho és i el que no ho és mala d’establir;
per exemple el cas més clar és el cas de les cabres, les cabres
són una espècie introduïda per l’home, per dir-ho així, i que són
invasores en la mesura que sense control posen en perill
l’ecosistema, però també és veritat que dins un control en aquest
cas sí que contribueixen a un equilibri i són espècies ja
completament integrades en el medi.

Sí que hi ha alguns exemples d’espècies molt clarament
invasores. Per exemple un cas és la famosa Caulerpa taxifolia,
en aquest cas en el medi marí, amb un origen curiós, que va
venir d’un aquari del famós Jacques Cousteau; la vinagrella,
aquesta planta que envaeix tants de jardins, finques i zones del
camp mallorquí i que és molt voraç en el sentit que s’escampa
molt i ocupa molt de territori que correspondria a plantes
autòctones; el cas de la famosa formiga argentina, un cas curiós
perquè la formiga argentina en pocs anys s’ha introduït i
pràcticament en pocs anys ha substituït la formiga, per dir-ho
així, nostra de tota la vida, i són coses que d’una manera o
l’altra desequilibren l’ecosistema. I el cas de la processionària,
que estam tan acostumats darrerament a veure-la que quasi la
identificam com una espècie nostra, però és una espècia
coneguda a les Balears des de meitat d’aquest segle, i per tant
és un exemple clar d’espècie invasora i d’espècie que té un
impacte molt negatiu en aquest cas sobre el medi.

Venc a dir només que és un tema molt seriós, molt
preocupant, que s’ha establert internacionalment que les
espècies invasores són una de les primeres causes mundials de
l’extinció d’espècies i que fins i tot la Unió Europea ha pres
cartes en aquest assumpte i que va elaborar l’any 2003 un
document anomenat “Estratègia europea sobre espècies
exòtiques invasores”, vull dir que el tema és seriós. Per tant és
veritat que l’Administració ha d’actuar, jo crec que la
Conselleria de Medi Ambient hi té un paper principal, però és
obvi que altres conselleries com la d’Agricultura també han
d’actuar, i també altres administracions, com és en aquest cas



340 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 22 / 18 de febrer del 2009 

 

singularment totes les que tenen competències en matèria de
ports perquè pels ports és per on entren moltes d’aquestes
espècies.

He de dir finalment que estam plenament d’acord en el fet
que hi hagi una crida d’atenció sobre aquest problema, una crida
d’atenció del nostre parlament sobre aquest problema específic
de les serps a Eivissa per la novetat que suposa, pel fet que
sembla fora de control i en augment en aquests moments i per
tant és necessari actuar. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres no reincidirem en
l’exposició de motius ni en les propostes d’aquesta proposició
no de llei perquè tots i cada un dels diputats que ho han volgut
llegir ho han tengut al seu abast. Entenem que parlam d’una
problemàtica que afecta els ecosistemes de les nostres illes,
especialment en aquest cas de què estam parlant l’entrada de
serps o d’escurçons a Eivissa i Formentera ve a través de les
plantes de les oliveres, i per tant hi ha qualque cas que és greu
perquè n’hi ha que s’han pogut reproduir i per tant alteren
profundament l’ecosistema de les Illes.

Però sí que no podem oblidar que l’Administració és
responsable en els casos en què li pertoca, i si hi hagués un bon
control de les targetes de sanitat vegetal no succeiria el que està
succeint. Per tant s’hauria de controlar tant en els ports de
sortida com en els ports d’entrada, i s’hauria de fer un gran
control d’aquestes targetes. Per tant no hem d’escatimar la
responsabilitat de les administracions tant de Madrid com
d’aquí, de la Conselleria d’Agricultura i de la Conselleria de
Medi Ambient.

No tenim cap problema per votar a favor aquesta proposició
no de llei, però ja quasi després de dos anys de conèixer quin és
el pacte de govern d’aquesta comunitat autònoma anam
aprovant moltes proposicions no de llei que queden en moltes
paraules ben escrites i pocs fets. Per tant si votam a favor de
redactar un protocol i a la vegada instam el Govern a la dotació
de mitjans materials i personals necessaris per fer efectiu aquest
protocol, ja que fins avui estam parlant i hem coincidit tots els
partits polítics que parlam d’un fet greu, exigim que si ho
aprovam sigui més important el control, com he dit abans, de les
targetes de sanitat. Per tant que no quedi sols en paper banyat,
que sigui un protocol, una dotació de personal efectiva, sigui
seriós, sigui rigorós i que sigui real, i que no quedi una sola
proposició no de llei aprovada per unanimitat en paper banyat
dins el Parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. Per contradiccions té la paraula la Sra.
Maria Torres. Gràcies.

A les proposicions no de llei, Sr. Huguet -vostè ho sap,
supòs-, té torn de rèplica el proposant. Gràcies per la seva
comprensió. No té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, molt breument. Evidentment, clar que
fet menció a això a la meva exposició de fets. Vull dir que som
conscients de quines són les competències de cada
administració i evidentment hi ha també l’Administració de
l’Estat. L’únic que dic és que les administracions implicades
treballin coordinadament, i com que crec que ningú d’aquí ve a
passar l’estona, idò per això vaig presentar aquesta proposició
no de llei, amb la confiança que les administracions implicades
actuïn.

Llavors simplement agraesc el vot a favor i esperem que
això suposi un control efectiu sobre aquesta situació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Torres.

Passam, idò, a la votació. Podem dir que està aprovada per
unanimitat? Sí? Gràcies.

Abans d’aixecar la sessió vull recordar que la setmana que
ve hi haurà comissió a les 6 del capvespre; tres proposicions no
de llei: projecte de canalització d’aigua potable a Portocolom,
prolongació del tren fins a Alcúdia i soterrament del tren al seu
pas per Inca.

Gràcies.
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