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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, quan vulguin començarem.
L’ordre del dia d’avui és relatiu a proposicions no de llei, RGE
núm. 1130/09, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a adaptació dels equipaments d’ús públic a persones
amb mobilitat reduïda. Per la defensa...ai!, perdonin, no he
demanat si hi havia substitucions.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bones tardes, Sr. President. Isabel Llinàs substitueix José
María Rodríguez. Gràcies.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, Sr. President. Eduard Riudavets substitueix Miquel
Àngel Llauger.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sr. President. Gaspar Oliver substitueix Jaume Font.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions? Gràcies, ha estat un..., ens
havíem despistat perquè parlàvem d’un tema tan important, que
se m’havia anat el sant al cel.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1130/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a adaptació dels
equipaments d'ús públic a persones amb mobilitat reduïda.

Bé, té la paraula doncs per aquesta proposició no de llei la
Sra. Soler. Té la paraula per un temps de deu minuts, Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, molt bones
tardes. Com tots sabreu és importantíssim que no només els
polítics facem polítiques -diguem- de paraula, sinó que es
transmetin en fets. És importantíssim que totes i cada una de les
decisions polítiques puguin arribar a tots i a cada un dels
ciutadans de les nostres illes independentment de les seves
característiques. 

Què vull dir amb això? Que les persones que tenguin un
grau de minusvalidesa puguin accedir als mateixos llocs on
poden accedir les persones que no en tenen. En aquesta tasca el
Govern a la passada legislatura va adaptar, per exemple, les
àrees recreatives del Gorg Blau, vàrem posar taules, fogons per
fer foc, vàrem fer accessos amb rampes, a la Comuna de Lloret,
les taules, com sabeu, s’han de fer més amples i s’han de baixar,
els fogons també s’han de posar a una alçada reglamentària
perquè hi puguin accedir els minusvàlids, s’han de fer els
accessos a les rampes, es va adaptar el refugi de Cúber, es va
adaptar, a la finca de Son Menut, també se’n varen fer. 

Per tant, l’únic que demanam amb aquesta proposició no de
llei és que després de la compareixença del conseller el passat
novembre, en la qual ens presentava el pressupost per enguany,
aquí on nosaltres li vàrem demanar si pensava seguir amb
aquesta política i va dir que sí, simplement li vàrem dir que
faltaven o trobàvem a faltar la partida pressupostària destinada
a aquestes millores, ell va dir que, encara que no estàs
determinat als pressuposts, sí que pensaven dur a terme i seguir
endavant aquestes polítiques. 

No podem oblidar que a la passada legislatura, el Consell
Insular de Mallorca va donar un premi a la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears com a premi per
l’accessibilitat de les seves instalAlacions, a la tasca que feien.
Per tant, front a aquesta tasca iniciada, el que proposam amb
aquesta proposició no de llei és un compromís ferm perquè la
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
actualment continuï amb aquesta tasca iniciada perquè totes les
persones puguin gaudir dels espais de rellevància ambiental
importants que tenim.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Suárez per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Soler, des del nostre grup li anunciam que votarem a favor
d’aquesta proposició. Simplement li voldria fer tres breus
comentaris.

En primer lloc, per la seva exposició en aquest moment
m’ha fet la sensació que en comptes que estar demanant alguna
cosa a aquest govern ha intentat fer un poc d’"autobombo" i
recordar tot el que varen fer a la legislatura passada, molt
legítim, però crec que no és aquest el lloc.

En segon lloc, més important encara, aquestes polítiques
d’accessibilitat no s’han de fer per pur voluntarisme. En això,
no hi puc estar d’acord. És a dir, no s’ha de deixar a la voluntat
d’una administració fer aquest tipus d’obra, sinó que tenim una
llei que ens obliga. En aquest sentit vull recordar el debat que
vàrem tenir al Ple de 25 de setembre del 2007, una proposició
no de llei que va ser presentada pel Grup Socialista en què
justament debatíem la necessitat d’aplicar el Decret 20/2003, de
28 de febrer, que constitueix el Reglament de supressió de
barreres arquitectòniques i aquí, dins aquest decret i la llei que
li correspon que és de l’any 1993, es marquen uns terminis pels
quals els poders públics han de fer accessibles tots els edificis,
tots els espais públics i també els espais de titularitat privada. 

En conseqüència, crec que està molt bé, i ja dic estic d’acord
en la proposició, la votarem a favor, però crec que el que
hauríem de tenir ben clar, tots, com a responsables polítics, com
a diputats i diputades, és que el que hem de fer és complir la llei
i aquesta llei abasta béns de titularitat pública i béns de
titularitat privada. Per tant, el Govern ha de complir la llei.

Moltes gràcies.



ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 25 / 11 de març del 2009 379

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup creim que és
gairebé innecessari aprofundir gaire en els arguments que s’han
donat. És important anar adaptant els equipaments d’ús públic
per a persones amb mobilitat reduïda arreu de les Illes Balears
i com que s’insta especialment la Conselleria de Medi Ambient,
entenem que sobretot parla, com diu l’exposició, dels espais
naturals protegits més que dels equipaments estrictament, que
també com és natural, però que aquí sí que hi ha uns elements
afegits de dificultat com són els espais forestals, els espais
naturals.

Creim que és imprescindible que hi hagi circuits adaptables
accessibles, no ho seran com és natural totes les rutes
d’excursionistes o tots els nivells de capacitació, però sí que
n’hi ha d’haver molts més dels que s’havien fet. Jo, ara no tenia
present aquest mèrit del premi del consell que havia tengut
l’anterior govern, així com a vegades se’ns diu que no parlem
tant del passat a vegades se’ns anima a parlar-ne, no cauré en la
temptació de parlar-ne gaire, sinó que senzillament i de cara al
futur sí que trob que és imprescindible. 

Del fet que les mancances en aquest moment dins els espais
naturals són importants, crec que en som conscients tots. Avui
mateix fer excursions per les Illes Balears no només als espais
estrictament de parcs, a l’Albufera, a l’Albufereta, les zones de
Menorca i d’Eivissa tenen encara dificultats o fins i tot els
edificis d’oficina, sinó diria que en general també totes les rutes
d’excursionisme, de senderisme general. Crec que aquí hi ha
una gran tasca, important tasca a fer. 

La conselleria té projectes respecte a això, els du a terme.
Vull pensar també que aquesta tasca de continuar es refereix,
ara veig que es volia referir -em dóna la impressió- a l’anterior
legislatura, jo la volia entendre i com que s’hi entén de la
literalitat així ho entenc, que es continuï respecte del que es fa.
Creim que és bo que aquest parlament ho faci per unanimitat,
donar una empenta a aquesta mena de polítiques i entre tots
anar-ho avançant; primer -com ens ha recordar la Sra. Suárez-,
els deures legals imposats que encara no han estat implementats
del tot, però fins i tot una passa més enllà en allò que és
l’accessibilitat i la possibilitat del gaudi de la natura que tenen
les persones amb dificultat de mobilitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Torres per un temps de deu
minuts.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, de la mateixa manera que els
anteriors portaveus han anunciat el seu vot en sentit positiu, de
la mateixa manera em pronunciaré jo en representació del Grup
Parlamentari Socialista. 

L’únic és que m’agradaria fer una petita reflexió en relació
amb el contingut concret de la proposició no de llei perquè
nosaltres sí que hem pogut comprovar, de la mateixa manera
que ha comentat el Sr. Alorda, que ja la Conselleria de Medi
Ambient fa feina en aquesta matèria. Potser ens hagués agradat
que a l’exposició de motius es fes referència que bé, s’hi fa
feina d’alguna manera, perquè en una primera lectura just
sembla que ara mateix no es fes res i que simplement s’insta
l’actual govern a continuar una activitat duta a terme per
l’anterior govern de les Illes del Partit Popular.

Evidentment votam a favor perquè entenem que s’ha de
continuar treballant. Hem pogut constatar que existeixen
actuacions que ja s’han fet, projectes que estan molt descrits,
que tenen data d’execució, que tenen un pressupost ja
determinat i de la mateixa manera que la Sra. Suárez n’ha fet
referència, també entenem que no ha de ser una cosa
simplement de voluntat, sinó que ha de ser una execució d’un
mandat legal que ens ve donat per aquesta normativa actualment
aplicable. 

En aquest sentit, donarem el vot positiu a aquesta proposició
no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Torres. Vol fer ús de la paraula la Sra. Soler?
En nom del grup proposant té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, president. En primer lloc com no pot ser d’altra
manera crec que s’ha d’agrair tant a la Sra. Suárez, com al Sr.
Alorda, com a la Sra. Torres dels diferents grups parlamentaris
el seu suport a aquesta proposició no de llei. No pretenc ni fer
autobombo de la passada legislatura ni tampoc reincidir tant a
la passada legislatura, simplement vull recordar que el que es va
fer bé es va fer bé també, no basta només parlar del que es fa
malament, crec que l’equilibri és parlar de quan es fa malament
i també de quan es fa bé. Per tant, no parlaré més d’autobombo.

És veritat que hi ha un decret que obliga que tots els edificis
tant públics com privats es vagin adaptant a la Llei de barreres
arquitectòniques. Ara bé, no tot ho complim i sabem que hi ha
altres decrets que obliguen a altres coses que en aquests
moments no estan en pràctica. Per tant, no crec que estigui de
més que sigui el Parlament, com a màxima representació del
poble, el que recordi al Govern que dugui a terme aquestes
gestions.
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Per tant, simplement gràcies pel seu vot favorable. Desitjam
que, evidentment en la mesura de les possibilitats, en aquesta
legislatura puguin estar acabades totes les necessitats de les
persones amb mobilitat reduïda, que hi puguin accedir tant si
són rutes com ha dit el Sr. Alorda, com espais públics de
rellevància ambiental com refugis com zones d’acampada com
centres d’interpretació, el que sigui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. 

Podem entendre que està aprovada per assentiment? Queda
doncs aprovada la Proposició RGE núm. 1130/09 per
assentiment.

Abans de continuar voldria expressar en nom de la Mesa i
supòs que de tots vostès el nostre sentiment per la mort del pare
del diputat d’aquesta comissió Sr. Llauger.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1131/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració de la
Serra de Tramuntana com a reserva de la biosfera.

Continuarem doncs i en conseqüència passam a la següent
proposició no de llei RGE núm. 1131/009, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a declaració de la Serra de
Tramuntana com a Reserva de la Biosfera. Per la defensa per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Soler
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull dir que aquesta
proposició no de llei va ser presentada ja fa uns mesos quan el
Govern de les Illes Balears parlava de la Serra de Tramuntana
com a Reserva de la Biosfera amb uns criteris que el Partit
Popular no compartia en aquells moments. Amb uns criteris
amb els quals semblava que no volia comptar amb els consens
dels propietaris ni tampoc amb els ajuntaments afectats, cosa
que al llarg d’aquests mesos després d’haver presentat aquesta
proposició no de llei, ens hem adonat que no ha estat així. És a
dir, hi ha hagut altres entitats com són l’Associació de cadenes
hoteleres que ja ha mostrat el seu suport, etc., i avui -
concretament avui, per tant crec que és un dia important que al
Parlament puguem aprovar aquesta proposició no de llei-, avui
mateix, el conseller de Medi Ambient s’ha reunit amb tots els
municipis afectats de la Serra de Tramuntana a Fornalutx, on
s’ha demostrat que hi ha un consens, tant amb els ajuntaments
afectats com amb els propietaris. 

El segon punt d’aquesta proposició no de llei, on demanam
que es convoqui l’autoritat de gestió del paratge natural, el
conseller s’ha compromès a convocar-lo en un termini de dos
mesos. Per tant, crec que part del que és aquesta proposició no
de llei està encaminada, perquè és així, s’ha de reconèixer, però
no està de més que sigui aquest parlament, una vegada més, el
que recordi o el que pugui establir els criteris que pensa que
s’han d’establir per dur a terme el que és la Serra de
Tramuntana com un parc natural. 

Pensam que no s’ha de rompre el tarannà que es va crear,
que era un consens amb tots els sectors socials, que s’ha de
portar a terme i per tant, creim efectivament en la protecció com
es pot donar a entendre, però sempre que pugui ser amb el
consens tant dels propietaris com dels municipis afectats i amb
el més ampli sector social dels que es puguin veure afectats. Per
tant, varem presentar aquesta proposició no de llei quan això no
semblava ser així. A dia d’avui, probablement -i probablement
m’ho recordin els portaveus dels diferents grups- semblarà que
tal vegada està desubicada en el temps, però dic que no, que
reforça molt el fet que avui el conseller s’hagi pogut reunir amb
tots els nostres batlles de la Serra de Tramuntana i que dóna més
suport a aquesta proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En nom del Grup Parlamentari...no?
Pel BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda
per deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en tot cas crec que la intervenció
de la portaveu del Grup Popular matisa com a mínim
l’exposició de motius de la proposició perquè la veritat és que
la proposició no estava plantejada en cap mena de complicitat
respecte a això. No, no s’ha fet res, només al passat hi havia un
llumet blau que ens orientava, però ara... tot era tremend, no?

Crec que sí que s’ha fet una tasca cap a enfocar...,
precisament per a la reserva de la Serra de Tramuntana perquè
és el que es demana al cap i la fi, i per tant, en tot cas amb els
matisos, no sé si el prudent seria retirar l’exposició de motius i
votar el text tal i com sorgeix, en tot cas, ho deix a criteri de la
proponent com és natural, però crec que quedaria tot més ben
agombolat.

L’altra qüestió és que volíem aclarir que per nosaltres és
important aquesta declaració de reserva, creim que seria una
bona empenta a altres tipus de proteccions que poguessin venir,
és un compromís de fer casar amb intelAligència i amb
sostenibilitat els interessos humans i els interessos naturals
d’aquella zona. Per tant, sense entrar-hi gaire perquè el que hi
ha d’haver és un gran debat social i ambiental respecte a aquesta
figura i a les seves conseqüències i als compromisos que
adquirim, ens sembla bé que aquest parlament li doni una
empenta.

Dit això, moltes vegades hem coincidit -hem discutit i hem
coincidit- amb el Partit Popular en un tema que ens sembla clau.
Ens sembla importantíssim parlar, escoltar i combinar i trobar
la manera de combinar els interessos de propietaris, de gent que
viu i que usa un espai natural com ara una reserva -és evident
també el motiu- amb els interessos ambientals. El que no ens
sembla bé és la idea que sigui un espai ambiental allò que els
propietaris diguin que és un espai ambiental. Vull dir, crec que
una cosa és conciliar i una altra és acabar fent o pensar que la
propietat és la que dissenya i decideix les decisions públiques en
aquells espais. 
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Com que els termes en què està plantejada la proposició
deixa cabuda als dos esperits, que tenen un punt de trobada,
d’interjecció aquestes dues idees, les del Grup Popular,
avantatjat sempre i les del nostre grup i crec que és bo que ens
trobem aquí i que ens insistim en els punts de trobada en aquest
tema, més que en els de discrepància, nosaltres avui podríem
votar, volem votar a favor d’aquesta proposició. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President. Bé, en la mateixa direcció que el
portaveu anterior crec que el trist d’aquesta proposició no de llei
que aprovarem per assentiment és l’exposició de motius perquè
la veritat “l’anterior govern va impulsar una política decidida de
cooperació i consens amb els propietaris; hem pogut comprovar
que l’actual govern com no sabia què havia de fer, ha decidit no
fer res; la proposició de declaració de la Serra de Tramuntana
com a Reserva de la Biosfera no és en si mateixa dolenta, però
la manera en què s’ha generat suposa rompre amb el tarannà
dels darrers anys”. Li dic això perquè aquest tarannà no és
exclusiu del Partit Popular, és a dir, el tarannà de diàleg, de
consens, de posar damunt la taula els temes i debatre’ls, crec
que és patrimoni de tots els governs i d’aquell al qual nosaltres
donam suport diria que de manera prioritària. 

Els vull recordar que vostès quan no governen, és la segona
ocasió en què no estan al Govern durant aquests 25 anys
d’autonomia, són vostès els que s’aixequen de les meses de
negociació, són vostès els que en moltes d’ocasions rompen
aquest diàleg, que reivindiquen i demanen permanentment. 

En qualsevol cas, la protecció dels espais naturals significa
apostar per la qualitat de vida i per un territori equilibrat. Els
espais naturals són per a les Illes Balears un signe de qualitat, un
valor afegit per a la nostra principal activitat econòmica. Per tal
motiu, és important regular la protecció del territori entès com
un tot, la flora, la fauna, els seus hàbitats, els espais naturals, les
reserves marines, els boscos, els terrenys de conreu. 

Establir les regulacions necessàries relatives en matèria
d’aigua, gestió forestal, caça i pesca i usos recreatius del medi
natural per tal de garantir-ne el seu futur, així com ampliar-ne
l’extensió, són les noves prioritats. Es fa necessari però,
organitzar-ne la gestió i les competències, gestionar el territori
de forma sostenible exigeix coordinar-lo amb les activitats que
s’hi desenvolupen. Per tant, l’acció de govern ha de pensar a
gestionar les activitats econòmiques en sintonia amb el territori.

Defensam una gestió dels espais naturals integradora, que
compti amb la participació de tothom -pagesos, propietaris,
pescadors, empresaris, sectors econòmics, públics- i impulsi
l’educació ambiental de les persones. La clau està en cada un de
nosaltres, hem de trobar una línia de coherència entre les
distintes aspiracions ecològiques, socials i econòmiques. 

L’ésser humà ha de renovar els seus llaços amb la natura. El
ciutadà ha d’estar sensibilitzat, ha d’estar informat i ha de
participar en les decisions compromeses. Aquesta mobilització
colAlectiva s’integra dins el que s’anomena governació, és a dir,
un procés on els representants polítics, els sectors econòmics i
la societat civil cooperin. La declaració de la Serra de
Tramuntana com a Reserva de la Biosfera en pot ser un gran
exemple. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Garcias. En torn de rèplica la Sra. Soler per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, president. Jo crec que avui el president pot estar
orgullós d’aquesta comissió perquè les dues proposicions no de
llei es puguin aprovar per unanimitat. És a dir, jo acceptaré el
que ha dit el Sr. Alorda, com no pot ser d’altra manera, i el que
ha dit el Sr. Garcias, que a l’exposició de motius tal volta no es
reflecteixi el que jo he explicat avui, he intentat matisar-ho i ho
he explicat. Fa dos mesos, quan es va registrar aquesta
proposició no de llei, les circumstàncies no eren les d’avui i el
Govern tampoc no tenia aquests criteris. 

A més agraesc, també ho ha dit el Sr. Alorda, que el Partit
Popular s’ha acostat un poquet i els del BLOC també s’ha
acostat un poquet, les postures no són tan radicals, amb
nosaltres consens total i absolut i els del BLOC res de consens
i fer-ho...  

Per tant, ens hem d’alegrar que sobre aquest tema ens
haguem acostat un poc per part de tots. Per tant, es tracta de
Serra de Tramuntana Reserva de la Biosfera, sí i que tenguem
una cosa més a Mallorca que no sigui tan sols sol i platja per
poder explicar i mostrar als que vénen de fora. 

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. La podem donar aprovada per
assentiment. Gràcies.

No havent més punts a tractar s’aixeca la sessió. 

Vull recordar que dia 18 no hi ha comissió, la setmana que
ve, i que el dia 25 en principi hi haurà preguntes, però encara no
ho tenim lligat del tot. Sra Cabrer, quedaran preguntes seves,
però encara no ho sabem segur.

Gràcies.
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