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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaríem si es produeixen
substitucions.

I. Compareixença RGE núm. 898/10, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller de Medi
Ambient i Mobilitat, per tal d'informar sobre l'inici del
procediment d'elaboració del Pla d'ordenació dels recursos
naturals de S'Albufera de Mallorca.

Passam a continuació al primer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a la Compareixença RGE núm. 898/10 del
conseller de Medi Ambient i Mobilitat, solAlicitada pel Govern
de les Illes Balears, per tal d’informar sobre l’inici del
procediment d’elaboració del Pla d’ordenació dels recursos
naturals de l’Albufera de Mallorca. 

Assisteix l’Hble. Sr. Gabriel Vicens i Mir, conseller de Medi
Ambient i Mobilitat, acompanyat per la Sra. Joana Campomar
i Orell, secretària general, pel Sr. Vicenç Vidal i Matas, director
general de Biodiversitat, pel Sr. Francesc Aguiló i Capellà,
gerent d’Espais de Natura, i pel Sr. Guillem Rosselló i Alzina,
gerent d’IBANAT.

Té la paraula el Sr. Gabriel Vicens i Mir per fer la fixació de
posició oral sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Com saben vostès, el Consell de Govern de dia 26 de febrer de
2010 va prendre l’acord d’iniciar el procediment d’elaboració
d’un pla d’ordenació de recursos naturals, allò que anomenam
un PORN, de l’Albufera de Mallorca. Atès que aquest PORN
inclou, entre d’altres, evidentment terrenys de Son Bosc, de
l’antiga depuradora de llacunatge i zones dunars i ateses algunes
informacions que han aparegut posteriorment contràries a aquest
PORN i que són com a mínim equivocades o incompletes, he
considerat necessari com a conseller de Medi Ambient i
Mobilitat solAlicitar aquesta compareixença en comissió, per tal
d’informar amb la màxima responsabilitat i rigor sobre aquest
tema.

El PORN que s’ha iniciat comprèn, a més dels terrenys de
l’actual Parc de l’Albufera, noves zones de platja i dunes
litorals, part de la finca de Son Bosc i les llacunes de l’antiga
depuradora de Can Picafort, com he dit abans. Aquesta
delimitació ve fonamentada, entre altres documents, per
l’informe de solAlicitud d’ampliació del parc natural efectuat per
la direcció actual del parc, en data de 23 de febrer de 2010 i cal
remarcar també quant a coherència, diria jo, ja que aquest
informe coincideix amb la mateixa necessitat de protecció que
l’efectuat per la direcció del parc dia 6 de març de 2003, tot i
tractar-se de direccions i persones diferents i evidentment temps
diferents.

Si em permeten, em centraré en la problemàtica dels
terrenys de Son Bosc, ja que són aquests l’objecte de la
desinformació i la controvèrsia, al meu parer injustificada. Son
Bosc va ser declarat parc natural pel Decret 52/2003, a l’empara
de la legislació ambiental i amb la documentació i argumentació
tècnica i científica pertinent en aquell moment. El Consell de
Govern de 30 de gener del 2004, a l’anterior legislatura, va
anulAlar el decret per raons estrictament formals, mitjançant
acord de Consell de Govern. Era aquella època en què el
Govern de l’exministre de Medi Ambient, Sr. Matas, es
dedicava a retallar superfícies de parcs naturals arreu de les Illes
Balears, concretament es va retallar de forma molt seriosa el
Parc de Llevant, es va reduir en més d’un 90%; també el Parc de
Cala d’Hort d’Eivissa que va ser eliminat del tot; i ara li tocava
el torn a l’Albufera de Mallorca. L’acord del Consell de Govern
va ser la retroacció del procediment per raons formals, no de
contingut, i retornar a realitzar el tràmit d’audiència a les
persones interessades per continuar amb la tramitació del
procediment, cosa que sorprenentment no es va dur a terme per
part de la Conselleria de Medi Ambient entre el 2004 i el 2007,
és a dir, durant gairebé tota la legislatura, incomplint l’acord del
Consell de Govern.

La zona de Son Bosc és un espai natural que està, com saben
vostès, confrontant amb l’Albufera i de la qual ecològicament
forma part. Aquesta zona té un enorme valor ambiental com a
ecosistema i uns valors florístics i faunístics també molt elevats,
indiscutibles des del punt de vista científic. Té un elevadíssim
valor ecològic per moltes raons, però si em permeten just els
citaré les més rellevants.

En primer lloc perquè comprèn tres dels hàbitats de l’annex
1 de la Directiva 92/43, d’hàbitats, europea que comprèn dunes
marítimes, comprèn dunes en gespa i de plantes anuals i també
l’hàbitat de dunes fixades amb vegetació herbàcia, aquest darrer
hàbitat és un hàbitat prioritari. Té també una molt elevada
diversitat florística, amb més d’un centenar d’espècies
dominants i amb una riquesa orquidiòfila incomparable, no just
de l’extremadament rara orquídia de prat, que crec que ja és ben
coneguda, sinó d’una gran varietat d’espècies d’orquídies, que
vull recordar que totes elles són incloses en el catàleg d’espècies
vegetals amenaçades, pel Decret 24 de 1992.

Part de la finca de Son Bosc és una de les zones amb més
diversitat d’invertebrats de Mallorca, concretament d’insectes.
Algunes de les espècies presents són endèmiques, altres tenen
una distribució mundial molt restringida, just en aquesta zona,
i fins i tot algunes s’estan estudiant com a noves espècies. 

Faunísticament la zona té un valor també molt considerable,
a més de ser zona de cria de diverses espècies d’ocells
importants, cal destacar molt especialment una de les poques
zones de cria de l’abellarol i una zona vital i d’extraordinària
importància per a l’alimentació específica del falcó marí. Totes
dues espècies estan catalogades com d’interès especial en el
Catàleg nacional d’espècies amenaçades, el Decret 390/1990 i
també estan incloses en la Directiva d’Habitats de la Unió
Europea, així com també en el Conveni de Berna. Això vull
recordar que també exigeix a l’administració l’adopció de
mesures necessàries per mantenir les poblacions a un nivell
adequat.
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D’altra banda he dit que té un valor científic indiscutible.
Aquí procuraré no allargar-me perquè són moltíssimes les
associacions internacionals, locals o també estatals que han
manifestat de manera clara, de manera molt específica i amb
gran preocupació el seu futur. A tall de resum els diré que els
valors que abans els he esmentat són reconeguts de manera clara
i inqüestionable pel TAIB, pel Grup de Biodiversitat de
l’Albufera, grup àmpliament reconegut, multidisciplinar, de
científics del Regne Unit, Espanya i altres parts d’Europa;
també per l’IMEDEA, l’Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats, com saben vostès, és un centre mixt de recerca entre
el CESIC i la Universitat de les Illes Balears; també per la
mateixa Universitat de les Illes Balears; per Planta Europa, una
xarxa internacional d’organitzacions científiques independents
governamentals i no governamentals que treballen per a la
protecció de la vegetació important a Europa; rigoroses i
conegudes entitats ecologistes, ADENA, WWF, GOB,
Wetlands International, organització científica que també té el
suport de molts de governs i ONG de tot el món, que es dedica
a l’estudi, manteniment i restauració de zones humides; cal
destacar sobretot la Unió Mundial per a la Conservació de la
Natura, la IUCN, que és la xarxa internacional més gran i antiga
del món, uneix a més de mil organitzacions i 11.000 científics
de més de 160 països; també la SEO BirdLife, la Societat
Espanyola d’Ornitologia que forma part de l’organització
BirdLife Internacional; i autoritats científiques com Richard
Bateman, un dels botànics més prestigiosos del món i un dels
majors experts de les orquídies que creixen a l’Albufera. 

La darrera mostra de suport va ser el passat dia 20 d’abril de
2010, una carta del RSPB, la Reial Societat per a la Protecció
dels Ocells, adreçada al president Antich i a mi mateix, que
felicita l’inici del PORN i mostra el seu rebuig i preocupació
per a la possible destrucció de la zona de Son Bosc si es fes un
camp de golf. La RSPB és una coneguda ONG ornitològica del
Regne Unit, amb més d’un milió de socis i reconeguda
internacionalment.

Però com és evident, també els tècnics i experts de la
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat han determinat la
importància i la gran diversitat de la zona de Son Bosc. Vull
destacar en aquest sentit els informes del director del Parc
Natural de l’Albufera l’any 2003, quan es va declarar la zona de
Son Bosc parc natural; també l’informe del director actual,
persones diferents com he dit abans, del Parc Natural de
l’Albufera, que ha fet ara mateix, l’any 2010, un informe
solAlicitant incloure la zona de Son Bosc en el parc natural; el
posicionament també indiscutible de la Junta Rectora del Parc
Natural de l’Albufera; els informes dels agents de medi
ambient, alguns d’ells han estat reiterats el 2010 o els informes
del Servei de Planificació de la Direcció General de
Biodiversitat. 

A tall de mostra per la seva claredat, m’agradaria llegir-los
-són alguns minuts- algun punt de l’informe del Servei de
Protecció d’Espècies sobre la possible afecció de les espècies
per la construcció d’un camp de golf a la Platja de Muro, de dia
18 de juliol de 2005 i que jo entenc que és l’informe que es va
fer i que avaluava les possibles repercussions sobre aquesta
zona. 

Diu textualment: “que tot i els greus impactes que ha sofert
la zona de Son Bosc, ja siguin residus o extracció d’arenes, els
correspon el major índex de biodiversitat de tota l’Albufera,
molt superior al de la majoria de zones incloses fins i tot dins el
parc natural”. Seguidament aquest informe descriu amb molta
claredat els valors de fauna, de flora que té la zona, la
importància dels hàbitats presents, molts d’ells d’interès d’acord
amb les directives europees i destaca també els valors ecològics
i de biodiversitat globals que té la zona de Son Bosc. Diu
textualment: “...que per tot l’esmentat i pel que fa a la protecció
d’espècies, cal informar desfavorablement el projecte de
construcció del golf de la Platja de Muro. Tot i disposar d’un
acord favorable de la Comissió Balear de Medi Ambient, de 15
d’abril del 99, el projecte no valora suficientment els valors
ambientals, ja sigui d’hàbitats o d’espècies de l’àrea, afectant de
forma greu el conjunt d’espècies de flora i fauna que s’hi
troben. Així mateix la construcció del camp de golf també
afecta indirectament la resta d’hàbitats propers, inclosos dins
l’actual Parc Natural de l’Albufera”. 

Aquestes són paraules textuals d’informes fets pels tècnics
de la Conselleria de Medi Ambient i, per tant, senyores i
senyors diputats, jo crec que aquesta és molt breument la realitat
del nostre patrimoni, del nostre patrimoni natural, jo diria que
del nostre patrimoni natural més preuat. És per això que quan el
Govern, a petició de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
ha iniciat un PORN a l’Albufera, es veu obligat per
responsabilitat i en base a la nombrosa i indiscutible
documentació científica existent -com dic-, es veu obligat a
incloure els terrenys de Son Bosc, també els terrenys de l’antiga
depuradora de llacunatge i també terrenys de les noves zones
dunars. El PORN i els estudis que es faran amb aquest pla
d’ordenació de recursos naturals determinaran si aquests
terrenys s’han de protegir, si s’han d’incloure dins el parc
natural o bé fins i tot si necessiten una altra figura de protecció
superior o més específica. 

Mentrestant però, senyores i senyors diputats, seria una greu
equivocació, jo diria que totalment imperdonable, permetre
l’alteració i la destrucció irreversible d’aquestes zones.
Menystenir o ignorar l’existència i els valors ambientals dels
nostres espais naturals més rellevants jo crec que ens remetria
a les pitjors polítiques ambientals i territorials que s’han generat
a les nostres illes. Jo crec que seria seguir amb aquelles
polítiques que especulaven sobre el territori, aquelles polítiques
que han destruït el nostre litoral i precisament aquelles
polítiques que van en contra de totes les recomanacions
mundials, tant en turisme com en sostenibilitat del territori que
s’estan fent i en tota la planificació ambiental que hi ha avui en
dia a Europa.

Per tant, senyores i senyors, crec que està més que justificat
haver iniciat un PORN en aquesta zona, a tota la zona del Parc
Natural de l’Albufera, haver inclòs aquestes ampliacions i a
partir d’aquests estudis i atenent aquest règim de cautela que hi
ha ara mateix, esperar que es vegi la seva resolució.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes,
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar? Podem
continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeixen les intervencions dels grups parlamentaris de
menor a major. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula... Té deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
No és aquest el moment, entenc jo, de fer el debat de fons sobre
la qüestió, ja que hem tengut i tendrem altres oportunitats i
discrepam d’algunes afirmacions que fa el conseller, correspon
però en aquest moment -entenc- fer preguntes i observacions, i
des d’Unió Mallorquina només voldríem fer una pregunta o una
observació.

El conseller a la seva exposició s’ha referit al contingut d’un
informe del Servei de Protecció d’Espècies de l’any 2005, i és
evident que després de l’any 2005 han passat coses, entre altres
coses que han passat és que s’ha aprovat un pla de conservació
de l’orquídia. I això ha obligat a modificar el projecte del camp
de golf i això ha generat que es prevegi una zona de 100.000
metres quadrats de protecció d’aquesta espècie. Per tant, la
nostra pregunta és molt simple, després d’aquests canvis i
després d’aquest pla de protecció de l’orquídia, s’ha procedit a
fer un nou informe per part del Servei de Protecció d’Espècies
que determini els possibles impactes d’aquest camp golf, atès
aquest canvi que s’ha produït, fruit d’una tasca de la Conselleria
de Medi Ambient?

També volíem constatar que en un moment determinat, no
sé si les informacions són errònies o no, a un moment
determinat se’ns va explicar que el PORN intentava entrar en
l’anàlisi de tota la zona de l’Albufera, però veim que el
conseller únicament centra la seva atenció sobre Son Bosc, o
almanco així ha estat la seva intervenció aquí. Per tant, quan ve
el conseller a explicar el PORN de l’Albufera pensàvem que
explicaria el PORN de l’Albufera, però no, només ha dedicat el
seu temps a parlar de Son Bosc, amb la qual cosa es reforça la
idea que teníem,  que tot aquest PORN es fa per aturar un camp
de golf, no perquè es vulgui fer una anàlisi, un estudi, una
actualització de tota la normativa de l’Albufera i dels seus
voltants.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds intervé el diputat Sr. Llauger per un
temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. En primer lloc donar la benvinguda al
conseller i a tot el seu equip i agrair-li aquesta compareixença
a petició pròpia, aquesta voluntat de donar la seva versió i les
seves explicacions sobre un tema que ha estat controvertit, que
és controvertit i, a més, que ja ha estat motiu de debat en aquest
parlament amb motiu de la presa en consideració d’una
proposició de llei i que serà motiu de més debat quan hi hagi la
tramitació d’aquesta proposició de llei i també amb una
proposició no de llei que, si no m’equivoc, tenim demà mateix.
En qualsevol cas, al marge que hi hagi aquests altres debats,
nosaltres volíem aprofitar aquesta ocasió per fer la nostra
valoració davant el conseller i davant del seu equip. 

En primer lloc voldria destacar que la nostra valoració és de
felicitació clara per aquesta decisió d’iniciar aquesta tramitació
d’un PORN que comporta la protecció de l’àrea de Son Bosc;
comporta més coses, comporta també l’inici d’un procediment
que definirà els valors naturals i les fórmules de protecció per
a tot l’espai de l’Albufera, però és evident que també suposa la
protecció d’un espai d’importants valors i que estava sent
amenaçat o sobre el qual hi havia una clara amenaça
d’urbanització. Nosaltres pensam que aquesta decisió és una
bona mostra de compromís amb la protecció del medi ambient,
és una mostra de coratge també; i respecte els valors
mediambientals poca cosa hi podem afegir a allò que ja ha dit
el conseller i que ja va dir amb motiu de la presa en
consideració d’aquella proposició de llei.

El conseller s’ha referit àmpliament al testimoni de diverses
organitzacions de molt de prestigi conservacionista i de molt de
prestigi científic i, per tant no fa falta insistir sobre aquest fet,
és el cas no només d’organitzacions ecologistes i científiques
locals com el GOB o IMEDEA, sinó organitzacions
internacionals, com la Unió Internacional de Conservació de la
Naturalesa, com Wetlands International i darrerament amb
aquesta carta que ha rebut el Govern per part de la prestigiosa
Royal Society for the Protection of Birds del Regne Unit, que a
més és una carta que hem conegut i que conté un element
interessant, que és el de realçar els valors naturals de l’àrea,
però a més du al Govern a reflexions importants sobre l’interès
turístic també de la preservació d’aquest espai perquè en aquesta
carta -l’hem poguda llegir- recorda la Royal Society, que és una
entitat amb molts de membres que vénen de vacances a
Mallorca i amb molts de membres que també aprecien els valors
naturals amb la qual cosa de passada ens obliguen a aquesta
reflexió d’allò que és més interessant des del punt de vista
turístic, perquè moltes vegades el gran argument a favor del
camp de golf ha estat aquest interès turístic, però des del nostre
punt de vista a aquesta oferta de camp de golf, que és una
oferta... per a la qual ja hi ha equipaments a Mallorca, s’hi pot
contraposar l’interès ornitològic que també mou un sector
important i creixent del mercat turístic i fins i tot el valor
purament de contemplació natural que pot tenir fins i tot
atractius específics en l’espectacle dels falcons marins caçant
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insectes per a la seva alimentació o en la floració de les
orquídies.

Apreciam d’una manera molt especial que aquest inici de
tramitació del PORN tengui també un element de tornar les
coses on les havia posat la Conselleria de Medi Ambient de
l’època del Pacte de Progrés l’any 2003. L’any 2003 ja s’havia
ampliat l’àmbit del PORN incloent-hi l’àrea de Son Bosc i allò
que es fa ara simplement és tornar les coses a aquell moment i
per tant, desfer la política de desprotecció que hi havia hagut en
els anys d’enmig, del Govern Matas. Per tant, pensam que allò
que es fa és recuperar la sensatesa, recuperar el seny, recuperar
la sensibilitat per a la protecció d’aquest espai.

Crec que és important també recordar aquesta qüestió que el
que es fa amb aquesta decisió és tornar la protecció de l’espai de
l’Albufera a l’estat en què es trobava l’any 2003 perquè també
s’invoca amb freqüència el concepte de la seguretat jurídica. La
seguretat jurídica hi ha de ser lògicament per a tots els actors i
per a tots els agents econòmics, hi ha de ser també  per a la
protecció del territori, per a la protecció de les àrees naturals,
per a la protecció dels valors naturals. En aquest sentit pensam
que és una acció de recuperació de la coherència amb l’actuació
en defensa dels valors naturals d’aquesta zona.

Entenem, de la seva intervenció i d’allò que hem conegut
d’aquesta actuació, que allò que es fa és iniciar un pla
d’ordenació, definir un àmbit, iniciar un pla d’ordenació. Per
tant, és un moment d’inici d’estudi i a partir d’aquí vendrà la
definició dels valors ambientals i la definició de fórmules de
protecció per a cadascuna de les zones. En aquest moment
lògicament no es pot predeterminar quin serà el resultat final,
però podem pensar que, vists tots aquests informes que parlen
dels valors ambientals de Son Bosc, és del tot lògic i del tot
esperable que en resulti una proposta de protecció que
salvaguardi de manera definitiva aquest espai de la destrucció.

És veritat -i ja ho he dit al començament- que aquest no serà
el darrer debat, que hi haurà altres debats, singularment una
proposició de llei, també n’hi ha una no de llei, però n’hi ha una
de llei, que podrien tenir efectes sobre la redacció efectiva
d’aquesta àrea. Aquest no és el moment, però m’agradaria que
aquest debat d’avui servís per... una altra ocasió més de reflexió
i per fer que al final prevalgui el seny, prevalgui el sentit
d’estimació al nostre territori, al nostre paisatge, als nostres
valors naturals i en definitiva al nostre país. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista
intervé el diputat Sr. Boned per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument, en primer lloc vull
agrair les explicacions al Sr. Conseller i vull dir que està clar
que no és la primera vegada que tenim l’oportunitat de parlar
d’aquest fet, sobretot darrerament, i vull realçar que la notícia
d’actualitat no ha estat, desafortunadament, tant important el fet
de l’inici d’aquest PORN com la vinculació amb altres
propostes, altres projectes que d’alguna manera han mediatitzat
aquest PORN.

No se li escapa a ningú que aquest PORN de l’Albufera està
directament vinculat a la polèmica suscitada entorn a la proposta
de golf a Son Bosc perquè part d’aquests terrenys que estan
inclosos dins aquest àmbit del PORN són també els mateixos
que es proposen per executar el projecte de camp de golf. Per
tant, és clar que... entenem que les explicacions que ens dóna el
conseller avui són un complement de les que ell mateix ja va
oferir també en ocasió d’un altre debat parlamentari i que
complementen les ofertes en aquell moment.

Poca cosa més a realçar, totes aquelles informacions que ens
ha ofert, els informes que s’han relacionat, aquestes entitats que
es prenen la seva preocupació per al futur d’aquest entorn
haurien de servir per complementar un argument que des del
nostre punt de vista ja han posat sobre la taula en alguna altra
ocasió i és que si bé han posat a vegades la necessitat de fer
front a infraestructures per donar més rellevància a la nostra
principal indústria, que és el turisme, i quan hem parlat en
concret d’aquesta infraestructura de golf s’ha fet referència a
això, m’agradaria que una vegada escoltats tots aquests
informes o el que tengui l’oportunitat de llegir-los
detingudament també es passàs a tenir en consideració que els
valors ambientals que aquest espai ofereix també poden ser
això, un valor afegit a la nostra principal indústria que és el
turisme, no necessàriament ha de ser un obstacle per a aquesta
indústria, sinó que perfectament pot ser un complement. L’únic
és que hem de tenir la voluntat de començar a considerar el
territori i els espais d’especial interès natural com un valor més
de l’oferta als nostres visitants i no com un obstacle.

Gràcies en tot cas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular intervé
el diputat Sr. Huguet per un temps de deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, alts càrrecs bones tardes a tots, senyores i senyors. 

Sr. Conseller, jo, per saber si vostè és i serà un bon conseller
he d’esperar que acabi el seu mandat, però de la seva explicació
quasi, quasi puc intuir que és un poc biòleg, és a dir, ens ha fet
una explicació on ha realçat sobretot els valors mediambientals
o com a mínim ha relacionat bé un conjunt d’informes,
d’opinions, etc., mediambientals, però estic convençut, per això
és vostè conseller, que això no basta per prendre decisions al
Consell de Govern. És a dir, no basta explicar les coses, s’han
de motivar.



594 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 40 / 12 de maig del 2010 

 

La meva primera pregunta: els informes prevists a la
legislació, a la LECO, a l’article 9 crec, respecte de... crec que
diu, perquè després s’ha copiat molt exacte a l’acord de Consell
de Govern, “un estudi complet de valors ambientals, etnològics
i d’altre tipus” per prendre l’acord d’inici. Diu “complet”, la
norma l’acord de Consell de Govern ha eliminat la paraula
“complet”. Em pot explicar si està justificada aquesta
eliminació o vostè creu que l’informe que tenien i del qual
disposaven els membres del Consell de Govern a l’hora de
prendre aquest acord era complet?

En segon lloc, esperam aquest document perquè juntament
amb altres els va demanar un company meu de grup i no l’han
rebut, ni informes jurídics ni tècnics ni d’altre tipus, però sí que
hem tingut a l’abast aquest estudi de caracterització i valoració
ambiental de la zona de l’Albufera de Mallorca inclòs en el
procediment d’inici. És aquest o n’hi ha més de documents?,
perquè aquest òbviament es refereix al que vostè ha explicat i
també dóna importància al suport de la protecció que fan el Sr.
Bateman, el GOB, el director del parc, tots per cert, tres, quatre,
dos dies fins i tot abans de l’acord de Consell de Govern. 

Em vol explicar per què? És a dir, ha estat de motu proprio?,
ha estat que n’han parlat i s’hi han mostrat disposats? És a dir,
aquesta coincidència dins una setmana abans de tots aquests
suports que vostè ha mencionat a què respon? És a dir, estam en
política, Sr. Conseller, i li he de demanar políticament que em
digui per què en aquests moments s’ha produït això.

També li he demanar, per què en cap moment no hi ha un
informe en relació amb el que és un expedient de 12 anys que,
home!, si ho he dir amb les paraules del Projecte de llei del sòl
que vostè i el Govern han presentat a aquesta cambra, diré que
aquests senyors varen adquirir unes facultats, crec que algun
dret i a més avalat per alguna sentència i a més avalat per algun
acord, així idò, hi ha o no hi ha a l’acord de Consell de Govern
un informe que relati aquestes circumstàncies i els possibles
drets o no drets d’aquesta llicència atorgada després d’una
tramitació -repetesc- de 12 anys, la relació de la qual em duria
molts més enllà del deu minuts dels quals dispòs com a màxim
per intervenir?

També m’agradaria conèixer si hi ha un informe en relació
amb la resolució del conseller antecessor seu de dia 22 d’agost
del 2009 que aprova un pla de conservació de l’orquídia i que
a més diu que amb aquest pla fa compatible l’ús previst amb la
llicència aquesta que va donar l’Ajuntament de Muro i tota la
conservació de bona part d’una de les espècies més valorades,
més relacionades, més estudiades, etc. Supòs que la resolució
del conseller, vostè sap que el Govern sempre... les persones no
són les mateixes, però el Govern és el mateix, és el Govern de
les Illes Balears, és el consell de Medi Ambient i el president
que va presidir -m’imagín- el Consell de Govern on es va
aprovar l’inici és el mateix president que fa un any va dir que el
camp de golf, idò, ho complia tot i per tant, ell no tenia res a dir.

M’agradaria, Sr. Conseller,... si s’ha basat tot en aquesta
espècie de narració que ens ha fet aquí dels valors ambientals de
la finca sense especificar molt bé -ho ha dit un portaveu abans
que jo- el conjunt, sinó sobretot de Son Bosc. També
m’agradaria saber i conèixer si aquestes valoracions i aquests
informes o aquests estudis estan particularitzats per a cadascun
dels espais que es volen ampliar o és com he llegit a aquest
informe que hi ha aquí, per cert no el firma ningú, per què ningú
no firma aquest informe? Hi ha algú que l’hagi firmat?, hi ha un
document... no, no, aquest és fotocòpia acarada, són fotocòpies,
però estan certificades pel secretari del Consell de Govern i
estan acarades i no el firma ningú. M’agradaria saber si el
document d’estudi que va donar peu a aquest acord d’inici al
Consell de Govern estava firmat i si això és una fotocòpia d’un
document similar..., en fi, crec que és un detall important el que
li deman perquè parlam de qüestions de seguretat jurídica.

Aquesta és la qüestió. Vostè, li ho recordaré un poc de
memòria, però ben segur que ho té present, a l’exposició de
motius al projecte de llei, de la Llei del sòl, quan parla al títol
VII, parla que, aquest que tracta de les llicències, se li han fet
uns matisos i unes precisions per garantir millor la seguretat
jurídica. 

Aquesta pregunta, Sr. Conseller, no té a veure amb
l’expedient, té a veure amb la seva opinió: què opina vostè
respecte de la seguretat jurídica en aquesta comunitat i respecte
de la llicència i de l’acord d’inici del PORN? M’agradaria saber
si s’ha consultat als afectats, si s’ha notificat als afectats aquesta
nova situació del seu llarguíssim expedient, en definitiva com
afecta les persones, però un poquet més enllà, Sr. Conseller,
com afecta a la credibilitat del Govern de les Illes Balears. No
em referesc a vostè ni tan sols al Consell de Govern actual ni tan
sols al Sr. Antich. Sap que la confiança es basa en la seguretat
o com a mínim en les perspectives que no hi ha inseguretat.

Ha valorat o té una opinió personal respecte de com pot
afectar açò no ja a inversors estrangers...?, és que aquí hi ha tots
els hotelers d’aquella zona que es varen ajuntar per fer una
inversió i per aconseguir un projecte que millorés i els fes
competitius respecte del turisme que volen atreure, i ho van fer
de manera que els tècnic van assegurar per escrit que açò era
compatible, és a dir, aquest turisme d’observadors d’aus, que a
Menorca també n’hi van, anglesos sobretot, ells, els documents,
la valoració d’impactes, etc., la minimització dels impactes,
sembla que asseguraven que açò era compatible, un turisme i
l’altre eren compatibles. Ells, crec que ho varen fer amb aquesta
intenció, difícilment puc veure un interès, paraules que m’han
semblat molt fortes per part seva i d’algun altre portaveu
d’especulació, de destrucció, m’agradaria que m’ho digués. 

Vostè, Sr. Conseller, creu que els promotors d’aquest camp
de golf de Son Baco ho fan amb ànim destructor?, perdó de Son
Bosc, gràcies, gràcies, Sr. Llauger, per l’observació. Ho fan amb
ànim destructor? Ho fan amb ànim especulador? Contesti’m a
això... o contesti’ls, a ells.

En definitiva, em preocupa, Sr. Conseller, la protecció dels
valors naturals de les Illes, dels valors patrimonials, etc. Sap que
segurament, com a conseller de Mobilitat, algunes actuacions
d’infraestructures..., bé, ports, l’hem passat a una altra
conselleria, però és igual, tot el que són infraestructures
públiques, m’és igual si per xarxes hídriques, si és per xarxa de
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transport de persones, ports, carreteres, xarxes de tren, etc.,
difícilment a qualsevol punt de les nostres illes, de les quatre
illes principals, però també de les adjacents, deixarien de trobar
valors mediambientals i espècies si poséssim els tècnics
qualificats a analitzar-ho i a valorar per cada metre cúbic quina
és la biodiversitat que s’hi troba. Per tant, crec que n’hi ha per
tot - crec que n’hi ha per tot. Ara bé, també crec que és
responsabilitat del que governa ponderar tots els valors que es
veuen afectats amb les seves decisions.

Ja acab, Sr. Presidenta, per tant, m’agradaria molt, Sr.
Conseller, que, a més de ser conseller de Medi Ambient ho és
d’altres àrees, però sobretot és membre d’un govern que el que
ha d’aconseguir és no només un objectiu particularitzat i
singularitzat o sectorial, sinó un conjunt per al benestar de tots.

Valorarà com afecta això l’economia d’aquests promotors,
la competitivitat, els llocs de treball, la possibilitat de ser
competitius? Ho valorarà també? Ho han incorporat a
l’expedient?

Gràcies, Sra. Presidenta, per la seva amabilitat quant al
temps que he utilitzat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. 

L’Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i Mobilitat pot
contestar globalment totes les preguntes, observacions
formulades o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, pot contestar-les globalment ara. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies. Començam, moltes gràcies per les seves
aportacions als diferents representants dels grups polítics. 

Vegem, com que veig que m’han fet qüestions molt
concretes intentaré contestar les qüestions concretes i les
valoracions més personals, ja està bé que a un li demanin
valoracions personals, això sempre és molt saludable.

En primer lloc, li vull dir al Sr. Melià que, em fa una
pregunta concreta de si el pla de conservació de l’orquídia,
aquesta zona de protecció que es va fer el 2005, a veure si
posteriorment ha tengut, per allò que he entès, altres tipus
d’informes, no és així? Doncs, sí efectivament, n’ha tengut. És
a dir, bé vostè es referia, per començar, vostè es referia a
l’informe del 2005 concretament i a partir del 2005 sí
efectivament que hi ha hagut molts altres informes, per
exemple, li puc dir que hi ha els informes dels agents de medi
ambient adreçats a la Direcció General de Biodiversitat

concretament del juliol del 2008, es varen reiterar després,
posteriorment, el febrer del 2010; l’informe del director del
propi Parc Natural, també els informes del Servei de
Planificació de la Direcció General de Biodiversitat, del 22 de
febrer del 2010 també; també l’informe tècnic del director del
Parc Natural de l’Albufera sobre valors ambientals etnològics
i altres tipus de l’inici del procediment d’elaboració del PORN
de l’Albufera, 23 de febrer del 2010; l’informe del Servei de
Planificació de la Direcció General de Biodiversitat sobre la
importància de la zona de Son Bosc per a la conservació del
falcó marí, 25 de febrer del 2010; i també els informes del
Servei de Planificació de la Direcció General de Biodiversitat
sobre la facció del projecte del camp de golf del bosc, del tros
de Son Bosc de Muro, en els valors ambientals de l’Albufera i
la consecució dels objectius del PORN en tramitació de 15 de
març del 2010.

Tot això són informes fets posteriorment al 2005 que posen
sempre de manifest la gran importància d’aquesta zona per
molts diversos motius, molts d’ells són els que hem mencionat:
per la riquesa orquidiòfila, per la riquesa faunística, per la
riquesa com a ecosistema i fins i tot una cosa que a vegades és
més mala d’explicar, per la capacitat de no permetre que es
perdin determinats hàbitats que quasi a vegades són més
importants que no les espècies perquè al cap i a la fi si no hi ha
els hàbitats no es poden conservar les espècies.

Crec que això, la seva pregunta es contesta molt fàcilment
si em permet una diferenciació, vostè em parla d’un pla de
conservació d’una orquídia que és l’orquídia de prat de la qual
la Conselleria de Medi Ambient va fer un pla de protecció,
discutible perquè fins i tot el mateix director del Parc de
l’Albufera reconeix que això no salvaria aquesta espècie, bé, és
discutible, però que es va fer per a aquesta espècie. Jo no aniria
a aquest reduccionisme, és a dir, jo intent transmetre que si s’ha
fet un PORN per a aquesta zona no parlam just de l’orquídia de
prat, que és molt important l’orquídia de prat, efectivament ho
és, però és que hi ha quaranta mil coses més i crec que les he dit
ben clarament tant a nivell de fauna, concretament de fauna jo
destacaria i ho torn a destacar el tema de l’abellarol, el tema del
falcó marí, són espècies protegides, són espècies catalogades
amenaçades, després tota la quantitat d’orquídies, que no just és
l’orquídia de prat, i que se situen a tota la zona de Son Bosc; les
més de cent espècies dominants de flora moltes d’elles
interessants; l’alta diversitat d’insectes i d’invertebrats que hi ha
que tots els estudis tècnics que s’han fet determinen que és molt
més alta que no dins el Parc Natural de l’Albufera, etc.

Com dic, el més important de tot al meu entendre, no sé si
és ja la meva desviació de biòleg, és l’hàbitat, que l’hàbitat es
perdrà. Per tant, això no té res a veure amb un pla de protecció
de l’orquídia, que hi és, que evidentment hi és, sinó que té a
veure amb no perdre una zona que té uns valors ambientals, que
té uns valors naturalístics, que té uns valors faunístics, florístics
i fins i tot etnològics tan importants que queden totalment i
clarament mencionats a tots aquests informes i a la preocupació
de tots aquests organismes internacionals. Crec que amb això li
contest perfectament a la seva pregunta.
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Per altra part el Sr. Llauger em comenta la protecció.
Efectivament el tornar a l’estat del 2003, jo crec que fins i tot
més i tot, jo diria del 2003 fins ara s’han descobert moltes altres
coses, per exemple li puc citar que allà mateix hi ha espècies
que fins i tot poden ser noves espècies, algunes espècies de
dípters, permetin-me no entrar dins els detalls, però bé, hi podria
entrar quan vostès vulguin. A part d’això vostè diu que
efectivament el PORN, i és així i això m’agradaria destacar-ho,
és un estudi que permetrà posteriorment fer la protecció si cal
i la delimitació del que cal protegir. Ara bé, també així com diu
vostè i hi estic perfectament d’acord, és evident que el Parc
Natural de l’Albufera, és a dir, tota la zona de l’Albufera, no ja
el Parc Natural, tota la zona Son Bosc inclòs, és una zona de les
més estudiades de les Illes Balears, és una zona sobre la qual hi
ha una documentació exhaustiva, és una zona ja no des del 88
que es va declarar el Parc Natural l’Albufera sinó de molt abans
que moltes d’aquestes espècies, molts d’aquests hàbitats, etc.,
estaven perfectament estudiats i la reivindicació és històrica.
Em puc remetre a les reivindicacions que es feien els anys
setanta d’aquest parc.

Per tant, evidentment hem d’esperar que el PORN ens digui
què és el que s’ha de protegir i amb quina delimitació. Ara bé,
he de reconèixer que efectivament hi ha moltes dades ja per
pensar, no ja amb aquest PORN sinó dades ja del 2003 i d’abans
del 2003 per pensar que aquesta zona té una importància
ecològica molt gran i que per tant la seva destrucció seria, com
dic, imperdonable. A més, no solament això sinó que no
descartam que hi hagi noves figures de protecció més
específiques i tot per alguns d’aquests valors que he destacat
anteriorment.

Pel que fa a la intervenció del Sr. Boned, efectivament jo
crec que posa la nota en el fet que el turisme ha de tenir uns
paràmetres evidentment a partir d’ara i durant els anys i els
primers anys del segle XXI molt diferents als que hagi pogut
tenir fins ara, i jo afegiria una cosa, efectivament el turisme per
a mi té tres potes avui en dia és la seva garantia i el seu futur
que són per una part la qualitat, per altra la singularitat de la
destinació i amb això hi entren moltes coses, i per altra part el
respecte al medi ambient, les qüestions ambientals, les qüestions
de preservació del paisatge, de preservació del medi natural i tot
el que va lligat a aquestes qüestions.

Per altra part al Sr. Diputat del Partit Popular li he de dir que
els valors ambientals jo crec que són, permeti’m, són
inqüestionables i li record que jo som el conseller de Medi
Ambient i de Mobilitat, no el conseller d’una altra cosa, i
evidentment pertany a un govern, però aquí em pertoca, perquè
la compareixença és per explicar un PORN, per què es fa un
PORN, em pertoca evidentment dir els valors que té una zona
per realment fer un PORN, una altra cosa és que pugui opinar
d’altres coses que evidentment no hi ha cap problema, però
aquest és l’objectiu, per tant, no l’hem d’oblidar, a aquest
objectiu, no faig una compareixença per un camp de golf faig
una compareixença perquè hi ha una zona, que és la zona de
Son Bosc, que és la que ha tengut la controvèrsia, i amb això li
torn a contestar al Sr. Melià que em diu que el PORN és just per
allò, no, ni molt manco, el PORN és per a tot el Parc Natural,
però que evidentment no voldrà vostè que li compti les
peculiaritats i els grans avantatges ambientals que té el Parc
Natural de l’Albufera, que ja estan més que clars.

El que passa és que el Parc Natural de l’Albufera fins ara ha
tengut dos PRUG no ha tengut mai cap PORN i per tant ara
s’hauria pogut fer un PORN d’aquestes noves àrees, però és
molt més adequat fer-ho de tot, tot i que no neg, i a posta he
adreçat la meva intervenció a això, que com he començat la
meva intervenció algunes informacions, al meu entendre més
desinformacions que informacions, es refereixen a aquesta
controvèrsia que pugui haver-hi respecte d’aquesta zona
concreta i a posta he centrat l’exposició en això, però si vol la
podem centrar a qualsevol dels metres quadrats que pugui tenir
el Parc Natural de l’Albufera.

Per les preguntes que em fa el Sr. Diputat del Partit Popular,
la primera pregunta em diu si està motivat el PORN.
Evidentment aquest PORN que s’ha presentat s’ha presentat
com és el procediment com marca la LECO, està totalment
motivat, com vostè ha mencionat hi ha un primer informe,
diguem un dossier, i a partir d’aquí la documentació que cita
aquest mateix dossier, si fa el favor de llegir-se’l veurà que en
cita moltíssima, doncs és realment exhaustiva. És a dir, la
documentació de la zona de l’Albufera, com li dic, és
impressionant des del punt de vista científic i des del punt de
vista tècnic. Que no està signat? Això és una cosa que dur la
Conselleria de Medi Ambient i que l’original de l’expedient està
signat evidentment pels tècnics respectius. És a dir, si té cap
problema amb això doncs no es preocupi que li feim arribar.

La segona pregunta, que n’ha fet unes quantes, em comenta
si hi ha més documentació, crec que ja li he contestat, la
documentació de l’Albufera és exhaustiva des del punt de vista
tècnic extern del govern i de la conselleria, però també intern,
és a dir, la documentació que tenim de l’Albufera, des de la
conselleria, dels tècnics de la conselleria és, com dic, molt
exhaustiva. 

La pregunta dels suports, de si els suports s’han fet en unes
determinades dates o no, miri, això no és així, de totes formes
n’hi coment alguns, és a dir, el primer informe del TAIB és de
novembre del 2007, el de l’IMEDEA i el de la Universitat és del
2008, el de Planta Europa és de novembre del 2007, el del GOB
de molt abans, el d’ADENA de 10 de gener del 2008, el de
Welva Internacional del 2008; per tant, crec jo que són dades
bastant enfora de quan s’ha fet el PORN que és del 2010.
Evidentment que durant el 2010 n’hi ha més? Home!, és ben
normal perquè no és per res, però com haurà vist vostè ha creat
una certa alarma internacional i quan es crea una alarma és
evident que alguns organismes que sempre han treballat en la
qüestió del medi ambient emetin no solament informes sinó
cartes adreçades amb una preocupació molt elevada sobre
aquest aspecte.
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Em parla vostè de la seguretat jurídica i em demana l’opinió
i ja que em demana l’opinió m’agradaria ser més ampli. Miri,
vostè em diu si la credibilitat, si la seguretat jurídica, si la
confiança que tenen els ciutadans ..., jo crec que precisament
aquí està, és a dir, jo crec que els ciutadans a l’hora de fer coses
tendran confiança quan en aquesta terra deixi d’haver-hi -i vostè
diu que són paraules fortes, però més forts són els resultats-,
quan en aquesta terra deixi d’haver-hi especulació, deixi
d’haver-hi corrupció associada sempre a l’ús del territori i deixi
d’haver-hi -diguem- aquest ús del territori artificiós i fins i tot
malintencionat que s’ha produït a vegades i que tots sabem els
seus resultats. Això és el que mina, no va en contra, sinó que jo
diria que mina la seguretat jurídica i precisament estic d’acord
amb vostè que fa falta confiança i aquesta confiança vendrà
quan les coses es facin pel seu propi valor, per les normes, no es
botin les normes d’aquesta manera com s’ha produït a la nostra
terra, cosa que ens ha fet famosos lamentablement a tot l’Estat.

Em demana vostè una valoració econòmica, miri, es podria
fer una valoració econòmica, podríem parlar de camps de golf,
no és el meu objectiu com veu avui vostè parlar de camps de
golf, ara bé si hem de parlar de valoració econòmica per un
camp de golf jo li diré que això no salvarà l’economia de les
Illes Balears, entre d’altres coses perquè Mallorca sap vostè que
té vint-i-tres camps de golf amb unes ocupacions mitjanes entre
el 40, a vegades, i el 50%, el 60%, que a pocs quilòmetres
d’aquesta zona hi ha un camp de golf inaugurat el 2003 -crec-
o el 2001, molt recent; hi ha un altre camp de golf a Pollença i
en principi no deriva una valoració econòmica negativa.

Vostè em demana també quin efecte pot tenir això sobre la
credibilitat, sobre el turisme, doncs en pot tenir molta, però
molta si es fa el camp de golf perquè efectivament hi ha hagut
una alarma internacional i jo crec que queda ben demostrada
amb tots aquests organismes, totes les cartes i tots els
advertiments que s’han fet a nivell internacional, a nivell de
Mallorca i a nivell estatal, doncs efectivament si a Mallorca, a
més de ser famosa desgraciadament pels darrers episodis també
ho ha de tornar a ser per ser una zona on s’eliminin, on es
destrueixin els valors ambientals i el patrimoni ambiental no
just dels mallorquins sinó de tota la humanitat perquè parlam
d’espècies catalogades i d’espècies en perill, doncs efectivament
seria una cosa molt negativa.

Per altra part, miri, jo dels darrers comentaris que ha fet
vostè a mi em sap greu, però not una certa frivolitat en la
qüestió del patrimoni natural. És a dir, vostè em parla de quan
es fan ports o es fan aeroports, bé, per començar dir-li que si es
fessin ports, aeroports i moltes infraestructures es fessin ara,
evidentment i gràcies a déu la legislació ambiental ha
evolucionat moltíssim i a tota Europa les qüestions ambientals
són molt importants fins i tot les qüestions ambientals passen
per sobre de llicències i d’autoritzacions determinades, i això
amb una jurisprudència que li puc assegurar que és ben extensa.

Ara bé, això per una banda, això no lleva, ja dic i perdoni
l’expressió, però aquesta certa frivolitat perquè el que crec que
no pot ser a les altures que ens trobam, a més amb una societat
moderna, madura i que pretén corregir un poc el model
territorial que ha tengut, el que no pot ser de cap de les maneres
és pensar que es poden fer infraestructures i perdre aquest
patrimoni natural, perquè hi ha una cosa molt clara amb això, si
es fa un camp de golf allà en aquesta zona, en aquesta zona

concreta del PORN, una altra cosa és que es faci a una altra
zona, però en aquesta zona concreta del PORN, el problema és
que no sigui compatible o deixi de ser, el problema és que es
destrueix, és a dir, no és com una zona que s’hagi de protegir i
que si no es protegeix ara es protegirà més endavant, no, és que
aquí posam una catifa verda de plaguicides i herbicides que
destrueix la zona, que destrueix l’hàbitat i és un hàbitat
prioritari, és un hàbitat prioritari a tota Europa. A posta aquesta
certa frivolitat en aquest sentit, perdoni, però crec que no està a
l’alçada d’un país modern, d’una societat moderna com és la
que tenim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica el Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Supòs que m’he explicat
malament, però la meva pregunta, la meva primera pregunta era
més concreta, i la meva primera pregunta -intentaré formular-la
amb claredat- és si hi ha un informe del Servei de Protecció
d’Espècies evacuat entre agost del 2009 i el 26 de febrer del
2010. Aquesta és la meva primera pregunta. 

La meva segona pregunta o observació, vostè diu que és
discutible el pla de protecció de l’orquídia, es veu que només és
discutible tot allò que no fan vostès perquè quan ho fan vostès
tot és inqüestionable i indiscutible, però quan ho fan els altres
tot és discutible. El PORN, vostè ho ha dit i jo ho repassaré en
el Diari de Sessions ha dit que era per a aquesta zona de Son
Bosc, és a dir, és un PORN ad hoc per a aquesta zona de Son
Bosc i en la seva intervenció així ho ha reiterat perquè només
s’ha referit a aquesta zona i vostè dirà que no ens ha de venir a
explicar els valors de l’Albufera, però si vostè fa un PORN de
l’Albufera el que hauria d’explicar són els valors de l’Albufera
i de tot l’àmbit d’aquest PORN, això és el que jo esper quan
vostè fa PORN, però si només explica de l’àrea de Son Bosc i
diu que el PORN s’ha fet per a aquesta zona deduesc que s’ha
fet ad hoc especialment per impedir una inversió turística.

Crec que tots els hotelers i tot el sector turístic de la zona
nord de Mallorca estaran contents de la seva filosofia turística
i d’anar ells tan equivocats, es veu que ells no saben res del seu
negoci i de la seva creació de riquesa i vostè els ha descobert el
camí de la veritat. No sé si això d’especuladors, corruptes i d’ús
malintencionat del sòl i que es boten les normes persones que
s’han passat dotze anys tramitant papers i que han obtingut
sentències favorables, anava per ells o era una reflexió a l’aire
que no sé per qui anava, però m’agradaria que m’ho explicàs.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Aquesta segona intervenció serà molt
breu només per fer un parell d’apunts més que res de coses que
han sortit en el debat. Hi ha una qüestió que ha estat molt
present en el debat que són les implicacions que tengui fer el
camp de golf o deixar de fer el camp de golf respecte del valor
turístic d’aquesta àrea, i la nostra posició és que allò que li pot
donar valor a aquesta àrea és precisament aquest espai natural.
Naturalment amb relació al que deia el portaveu anterior, els
promotors hi poden dir la seva, només faltaria, ells tenen les
seves opinions i són opinions qualificades, però també és veritat
que no són només ells tots sols sinó el conjunt de la població, en
aquest cas representat per les seves institucions els que han de
prendre decisions sobre qüestions que afecten la protecció del
medi ambient, la protecció del territori i també política turística
i què és allò que pugui donar valor turístic a aquesta zona.

En aquest sentit pensam que valorar aquesta zona protegint
amb una correcta protecció de l’espai natural és una opció més
de futur, una opció més de valor, és una opció també més
diferent d’allò que pot trobar un visitant en altres zones
turístiques, que no la construcció d’un camp de golf que com a
dit el conseller ja n’hi ha d’altres a Mallorca de rendibilitat no
extraordinària i ja n’hi ha també molt a prop de l’àrea de Son
Bosc. 

Ens ha agradat aquesta frase que ha dit en la primera
intervenció i que ha repetit en aquesta segona perquè és una
frase que també repetim contínuament, que és que Son Bosc
forma part de l’Albufera i quan deim que forma part de
l’Albufera ho feim amb la consciència que si no forma part dels
límits estrictes de la definició del Parc Natural és perquè hi va
haver un acte de desprotecció per part del govern anterior, però
que hi ha format part legalment i el que és inqüestionable és que
forma part de l’àmbit ecològic i de l’hàbitat de l’Albufera i que
participa dels seus valors de flora, de fauna i naturals en general.

També m’agradaria afegir un comentari respecte de si aquest
és un PORN especialment adreçat de manera ad hoc a impedir
aquest camp de golf. Jo crec que aquest és un PORN per al
conjunt de l’Albufera, perquè l’Albufera s’ho mereix i perquè
S’Albufera bé s’ho val, i aquest és el valor principal d’aquest
PORN. Però també és evident que aquesta tramitació del
PORN, aquest inici de tramitació del PORN en aquest moment
té un valor com a protecció d’aquest espai enfront d’una
amenaça urbanística que li pesava de manera imminent, i això
per a nosaltres el fa encara més favorable i li dóna valor, i no és
una cosa en sentit contrari, que el qüestioni, sinó precisament,
com dic, que el fa més important i més destacable.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista..., no
vol intervenir. Pel Grup Parlamentari Popular, Sr. Huguet té la
paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, només una observació
en relació a les manifestacions fetes del Decret 52/2003; s’ha dit
aquí que ja era una previsió d’una ampliació del PORN. No, era
un decret per ampliar la delimitació del que era la declaració de
parc, i a més a més la previsió d’un pla d’ús i gestió. Punt. 

Sr. Conseller, no m’ha contestat, no m’ha contestat. Vostè
no serà un bon conseller, ni tan sols un bon polític. Donar des de
la seva postura de conseller de Medi Ambient, i punt, lliçons
d’explotació turística als hotelers de Mallorca!, troba que vostè
serà un bon polític amb aquesta opció? Dir a un diputat que va
participar, essent del govern del PP en el Consell de Menorca la
tercera legislatura, 2001-2005, en la declaració del primer parc
natural i la declaració de Menorca Reserva de la Biosfera, que
sap perfectament l’avaluació d’impacte ambiental que és
obligatòria per a qualsevol infraestructura, que açò és una
frivolitat?, que hi ha biodiversitat a l’hora de fer qualsevol
infraestructura, açò és frivolitat? Creure’s que és l’únic que
impulsa polítiques que no són ni especuladores ni destructives
en totes les Balears? Sr. Conseller!, aterri, aterri. 

El que hi ha de bo i de flac és de la ciutadania d’aquestes
illes, i sempre hi veurà de bo i de flac, però vostè és aquí no per
donar lliçons, vostè és aquí per fer de conseller, membre d’un
govern. I que no vam estar fins al 96 sense Conselleria de Medi
Ambient i es van fer també les declaracions d’espais naturals...?
Bé, quantes coses es van fer sense Conselleria de Medi
Ambient! No és important ser conseller ni que hi hagi
Conselleria de Medi Ambient, allò important són les polítiques
que permetin a aquesta comunitat ser el que vol ser, política
social, econòmicament i en cohesió social, i pareix que, a vostè,
açò li “riflanflinfla”, Sr. Conseller. A vostè el que li importa és
ser conseller de Medi Ambient i donar-nos lliçons no només de
medi ambient sinó també de com s’ha de fer turisme, etc. 

Sigui rigorós, se li ha demanat per activa i per passiva:
qualque document més per motivar l’inici de l’expedient que
aquest document que jo veig aquí? Hi ha un document jurídic?
Hi ha un document jurídic o un informe jurídic on es digui a
més què passa amb la llicència i amb la tramitació d’aquest
parc?, per a la zona d’ampliació que vostè proposa amb la
proposta que va fer al Consell de Govern? Contesti’m açò.
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Nosaltres ho sabem, perdó, nosaltres no ho sabem. La
sensació que tenim de la reiteració del GOB, de la reiteració
dels agents de Medi Ambient, de l’escrit del biòleg anglès, del
botànic... (...), sí, anglès, que totes coincideixen en el 18, 22, 23,
és a dir, una setmana abans, la sensació que ens dóna és que
s’han posat d’acord per fer-ho. Açò no pot motivar una proposta
d’un conseller i un acord de Consell de Govern. Açò està molt
bé, són valors que segurament el que diuen és cert, jo no és açò
el que discutesc, jo el que discutesc és el valor jurídic, la
seguretat jurídica d’una proposta d’un acord de Consell de
Govern, la motivació, que les explicacions no són motivacions,
i açò jo crec que ho entén, jo crec que açò qualsevol que estigui
a un consell de govern ho entén, perquè al Govern no s’hi va a
aprendre, s’hi va a ensenyar, Sr. Conseller, i vostès pareix que
amb les respostes no vol contestar el que se li demana. 

Per què?, per què li deman? No per criticar-lo, no per anar
en contra de vostè, no per anar en contra del Govern; perquè la
imatge, bona i dolenta, d’aquesta comunitat també passa per la
seguretat jurídica, i la imatge que vostè diu que tindran alguns,
molts, segurament, de la valoració que es fa de declarar el
PORN i ampliació de (...), n’hi haurà uns altres, molts també,
que la veuran amb preocupació, i els que tenguin capital per
invertir aquí, d’aquí i de fora d’aquí, quina opinió tendran?
Vostè ho hauria de saber, el Consell de Govern ho hauria de
saber. No pot prendre decisions que afecten el benestar,
l’economia, l’ocupació i els valors ambientals prescindint d’una
d’aquestes qüestions. Però és que vostè només en defensa una;
és açò el posicionament que li deman.

Vostè ha comparegut aquí perquè ha volgut, i a sobre vol
venir a donar-nos lliçons. Vostè és aquí perquè el controlem a
iniciativa seva. Intentam controlar-lo i ens explica..., com ho ha
dit?, com ho ha dit? No sé si ho he apuntat, tan sols, però bé,
alguna cosa com frivolitat o alguna cosa així. Sr. Conseller, ni
tan sols és respectuós, ni tan sols és respectuós. Amb el
Parlament, no amb aquest diputat, no és una qüestió personal,
Sr. Conseller.

Per tant pensi en l’economia, pensi en el futur d’aquestes
illes, digui si està no motivat amb els documents que toca
legalment, o si açò és una moguda perquè anaven a començar
unes obres, que és el que molta gent pensa i ens ha fet arribar,
i vostè ha mogut peces per declarar açò sense tenir ni
documentació, ni motivació, ni informe jurídic, i simplement
informes d’estona, que segurament són bons, i unes cartes i uns
moviments de suport. Açò és la sensació, i així no es pot fer la
política, de cap casta, no només la mediambiental, tampoc
l’econòmica, tampoc la laboral, etc. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc contestaré al Sr.
Melià. Vostè em demana una cosa molt concreta, si el Servei de
Protecció d’Espècies entre el 2004 i el 2009... El Servei de
Protecció d’Espècies ja va fer un informe. Ni el Servei de
Protecció d’Espècies ni la conselleria es dediquen a canviar els
informes. Aquest informe el 2005 estava totalment, diguem,

detallat i conformat sobre l’objecte que havia de ser, i en
principi no tenim per què canviar-lo. El que sí li puc dir és que
se n’han fet molts d’altres perquè, ja dic, no es parla
concretament ara de les orquídies sinó de moltes altres coses,
però evidentment aquest informe continua essent vàlid, això li
ho puc assegurar, Sr. Melià.

I li torn dir, maldament vostè s’entesti a voler fer veure que
estam parlant de Son Bosc, si estam parlant de Son Bosc és
perquè es critica el tema de Son Bosc. El tema de tota la
documentació de l’Albufera en aquest informe que es va
presentar, en aquesta documentació que es va presentar, hi ha
tot l’estudi que servirà per iniciar el PORN, no ja de Son Bosc
sinó també d’aquestes zones noves que s’intenten ampliar al
parc, i també, per suposat, de tota l’Albufera. Si vostè comprova
la documentació així ho veurà. Per tant això d’intentar fer veure
que es fa això ad hoc per Son Bosc, no, no és així. Però és que
també, maldament fos així, ja li dic que a Son Bosc hi ha una
preocupació molt important perquè és una zona molt sensible.
Per tant en principi a posta estam parlant de Son Bosc.

Després, miri, permeti’m ser molt contundent amb això.
Quan he estat parlant d’especulació, de corrupció, etc., etc.,
estàvem parlant d’allò que el Sr. Diputat m’estava parlant de
seguretat jurídica. No he parlat en absolut d’això i no intenti
vostè fer veure que parlam d’aquestes qüestions amb uns
promotors que estan fent uns projectes que són perfectament
vàlids, que són uns projectes empresarials, que tenen tot el dret
de fer-los i que no es critica en absolut aquest tema. Per tant no
m’intenti fer confondre unes paraules amb unes altres, perquè,
per favor, ja som tots grandets en aquest sentit.

Després, per una part, mirin, jo no intent donar lliçons de
turisme a ningú, en faltaria d’altre; senzillament vostè em
demanava unes opinions, s’ha parlat de turisme i jo crec, crec jo
mateix, però no perquè jo ho cregui sinó perquè està fonamentat
a qualsevol carta europea de turisme sostenible que, com he dit,
els tres pilars del turisme ara bàsicament són qualitat per una
banda, identificació de les destinacions turístiques per l’altra, i
com no pot ser d’altra manera respecte al medi ambient, però no
ara, sinó fa molts d’anys, i ningú no està intentant donar lliçons
a ningú, en absolut, perquè entre altres coses ja li he dit que jo
som el conseller de Medi Ambient i no el conseller de Turisme.
Per tant vostè em demana que m’expressi d’altres coses com a
govern, m’exprés i després resulta que vostè em diu que don
lliçons, però no senyor, en absolut.

Per altra part després vostè em parla del tema aquest, una
altra vegada, de la seguretat jurídica. Miri, ja li he dit què és el
que dóna seguretat jurídica. De totes formes el camp de golf de
Son Bosc, perquè és això que vostè m’està demanant, ve des del
98, em sembla que és, és a dir, més de 12 anys. Durant aquests
12 anys en aquesta zona no solament es coneixien els valors
ambients, perquè ja li dic que es coneixien de fa molta estona,
sinó que a més a més els propietaris d’aquesta zona han de saber
que ja va ser parc natural durant un any, gairebé un any, i que
després s’ha fet tota una sèrie d’informes, i que després s’ha fet
tota una sèrie d’estudis, etc., etc. Per tant vostè em parla de
seguretat jurídica, miri, i on és la seguretat jurídica quan es
demana l’interès general i l’interès general adverteix que quan
es doni la llicència s’haurà de fer, per exemple, amb la
normativa que hi ha actualment?, perquè avui en dia amb la
normativa actual vostè sap perfectament que aquest camp de
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golf no es podria fer, perquè les directrius d’ordenació territorial
així ho prohibeixen, clarament, i a més a més perquè hi ha una
llei de mesures urgents que va ser, diguem, aprovada en aquest
parlament, també amb els vots d’Unió Mallorquina, que no
solament prohibeix l’oferta complementària sinó que també
deixa ben clar que hi ha uns criteris d’inoportunitat per fer un
camp de golf, i entre ells els recursos naturals, i crec que queda
demostradíssim que els recursos naturals de la zona de Son
Bosc -és que jo no sé com dir-ho-, aquests recursos naturals
queda molt demostrat que són realment per tenir en compte. Per
tant la seguretat jurídica, vostè aquí em fa una cosa de la
seguretat jurídica i, miri, jo crec que els propietaris tenen molt
clar allà on feien un camp de golf o allà on havien fet un camp
de golf, que no el varen fer en 12 anys, per cert. Per tant jo crec
que és una cosa que ha de tenir en compte.

Després, quant a la imatge de la comunitat, bé, la imatge que
volem donar a aquest país. Miri, jo crec que la imatge que hem
de donar precisament és una imatge que no hem de fer una
camp de golf damunt una de les zones que científicament diuen
que té més biodiversitat quasi quasi de Mallorca. Imagini’s
vostè fer un camp de golf a una zona que és de les més riques
en biodiversitat, precisament a més a més jo crec que elegiríem
l’any més adequat, és a dir, el 2010 és l’any de la biodiversitat,
meravellós!, seria una cosa meravellosa, és a dir, allà on hi ha
més biodiversitat de Mallorca, perquè no ho dic jo, ho diuen els
científics i ho diuen els tècnics de la conselleria, resulta que hi
farem un camp de golf. Supòs que serà per anar a estudiar
allà..., no ho sé, alguna cosa natural, també, al camp de golf. La
veritat és que ja dic que és una cosa que crec que queda molt
clara.

Si parl de frivolitat, frivolitat és una paraula perfectament
respectuosa. El que crec, i ho continuu mantenint, és que vostè
m’ha fet al final, diguem, uns paralAlelismes, com volent dir que
s’han de fer infraestructures i no s’han de mirar els costos
ambientals, que avui en dia són inacceptables, i a posta li he dit
que té una certa frivolitat amb això, ara, amb tot el respecte del
món. Miri, jo li parl d’una manera molt tranquilAla i molt
respectuosa, i no em veurà mai aixecar el to de veu, això li ho
puc assegurar. Per tant, que quedi ben clar, no intenti ara fer que
li he fet..., no, ni li don lliçons ni li estic parlant de manera poc
respectuosa, senzillament li estic donant..., he demanat aquesta
compareixença perquè hi ha una zona que està en perill, una
zona que no es tracta -i que és molt important el que he dit
abans- una zona que no es tracta de protegir ara o més endavant,
sinó que probablement si es fa aquest camp de golf es destruirà
aquesta zona, i per tant aquesta és una qüestió crec molt
important, i que seria una autèntica irresponsabilitat des d’un
conseller de Medi Ambient i des d’un govern, entenc jo, no
deixar-ho ben clar i no intentar estudiar aquest tema, i que quedi
ben clar que el PORN és un estudi com per després poder-lo
protegir.

Després em parla vostè de la documentació. Miri, la
documentació que es du per fer el PORN té tots els informes
jurídics i tècnics que ha de menester qualsevol acord que va al
Consell de Govern, i és tan completa com li he dit, perquè
aquesta documentació remet a tota una altra documentació més
ampla. De totes formes, i per acabar, li diré una cosa: aquesta
documentació és infinitament, infinitament més ampla que la
que varen utilitzar vostès per eliminar el mateix parc natural el
2003. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. I abans de passar al segon punt de
l’ordre del dia volem donar les gràcies al conseller i als seus
acompanyants per haver vengut a la Comissió d’Ordenació del
Territori. 

(Remor de veus)

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 15361/09,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, pel qual se
solAlicita que la Comissió d'Ordenació Territorial adopti
l'acord de recaptar la presència del president de l'Autoritat
Portuària, Sr. Francesc Triay i Llopis, per tal d'informar
sobre la continuïtat de la concessió atorgada al Club Nàutic
d'Eivissa.

A continuació passam al segon i darrer punt de l’ordre del
dia d’avui, consistent en el debat i la votació de l’escrit RGE
núm. 15361/09, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual se solAlicita que aquesta comissió adopti
l’acord de recaptar la presència del Sr. Francesc Triay i Llopis,
president de l’Autoritat Portuària, per tal de celebrar una sessió
informativa en relació amb la continuïtat de la concessió
atorgada al Club Nàutic d’Eivissa.

Desitja intervenir algun grup? Torn d’intervencions de
menor a major.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats...

(Conversa inaudible)

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

En aquest cas, Sra. Presidenta, nosaltres no intervenim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, té la paraula.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, efectivament hi ha una petició
de compareixença a proposta del Grup Popular, i crec que no
estranyarà a ningú si dic que en realitat, del punt del qual es
proposa parlar, no hi ha gaire discrepància entre els diferents
grups polítics. Estam tots d’acord amb la necessitat de resoldre
una situació, estam tots d’acord, i no ho dic jo avui, ho ha
expressat el meu partit, els diferents representants del meu partit
que estan a les institucions més interessades a resoldre aqueixa
situació, i m’estic referint en aquest cas a l’Ajuntament
d’Eivissa i al Consell Insular d’Eivissa, tots han expressat la
seva proposta perquè el club nàutic continuï essent el club
nàutic i no passi a ser un port esportiu privat més, i he de dir
que crec que ningú no se li escapa tampoc, sobretot als que
coneixen quina és la feina que s’està fent en aquest tema, que
aquestes administracions a què m’he referit i tots els
responsables que d’alguna manera tenen capacitat, per
proximitat o per coneixements, de reclamar de l’Autoritat
Portuària i de qui faci falta que la millor solució per a aquest
club nàutic és la seva permanència com a tal per la importància
social que té, no escapa a ningú i, repetesc, no estic dient res
nou.

Una altra cosa és que intentem utilitzar aquest espai
parlamentari per, potser, intentar fer-se ressò o participar
d’alguna manera d’una qüestió que no sé si el Grup Popular pot
entendre que no hi participa suficientment, i entén que aqueixa
és la dinàmica o la sistemàtica a seguir per tenir, potser, més
presència. Jo crec que la compareixença del Sr. Triay en aquest
parlament, llevat del que es pugui aportar a simple títol
informatiu, poca cosa més té de pràctic a l’hora de resoldre la
situació de la qual estam parlant. 

Jo crec que el que hauríem de fer tots, uns i altres, en lloc
d’intentar buscar un protagonisme crec jo que innecessari, és fer
tot allò que estigui en les nostres mans perquè la situació se
solucioni tal com tots desitjam, i dic molt clarament que per part
del nostre grup, del nostre partit i dels responsables
institucionals a les diferents administracions implicades, això
s’està fent, res més, treballant. I el portaveu del Grup Popular
supòs que ha sentit aquests representants institucionals en més
d’una ocasió fer referència en discursos importants a l’àmbit
local, fer referència a aquest mateix problema i a la necessitat
de solucionar-ho i expressar la seva disponibilitat a treballar en
aquesta línia. No trobaran cap oposició perquè des d’aquests
fòrums i des d’aquestes instàncies es treballi, repetesc, en
aquesta línia, ara bé, crec que fer actes de cara a la galeria que
des del punt de vista pràctic poca cosa poden aportar, són
simplement això, actes de cara a la galeria. Hauríem d’intentar
tots treballar una mica més i tal vegada no buscar aquest
protagonisme que des del nostre punt de vista s’intenta amb
aquesta petició, que repetesc, poca cosa aportarà des del punt de
vista pràctic per resoldre la situació.

Dit això, valorar també que la nostra postura respecte
d’aquest tema i respecte de la feina que s’ha fet des de
l’Autoritat Portuària és i ha estat crítica, no ens hem dedicat pel
simple fet que la persona que dirigeix aquest organisme sigui un
afiliat del nostre partit, a eludir el problema, ni donar-li la raó
sistemàticament, tots els que s’han preocupat d’aquest problema
saben que quan hem hagut de ser crítics, ho hem estat i ho

seguirem sent perquè la nostra voluntat és que aquesta situació
se solucioni, com uns i altres desitjam.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari Popular
el Sr. Jerez té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. De tots
és certament conegut que la reforma i reordenació del port de la
ciutat d’Eivissa també, afecta d’una manera molt especial i
sensible una part important de la ciutat, certament queda afectat
un club social simbòlic i emblemàtic, el club nàutic, fundat
l’any 1925 que haurà de renovar la concessió administrativa de
la que és en aquest moment creditora, per continuar funcionant
després d’haver esgotat el termini de 40 anys concedit als seus
concessionaris. 

La legislació vigent en aquest moment obliga que l’Autoritat
Portuària de Balears, propietària de les instalAlacions, obri un
concurs públic al qual hi puguin optar tots els inversors que
vulguin. Aquest fet ha causat certa preocupació als actuals
explotadors de la concessió que, és cert, han aconseguit
nombrosos èxits a nivell social, a nivell esportiu i reconegudes
distincions institucionals com la Medalla d’Or de la ciutat
d’Eivissa. Tot i això, els socis amb amarraments al club estan
fins i tot disposats a finançar el cost d’una important reforma
integral d’aquest indret per un valor total de 3 milions d’euros,
si es procuren garanties que els permetin continuar gestionant
aquesta instalAlació. Els concessionaris manifesten i alAleguen en
aquest sentit que la llei, precisament la llei, fa possible una
pròrroga de la concessió durant 20 anys més, sempre que hi hagi
una reforma d’aquestes instalAlacions. 

No obstant això, les paraules del mateix president del Club
Nàutic en relació a la pròrroga d’aquesta concessió, indiquen la
incertesa sobre el futur d’aquest club, que és una incertesa
absoluta. Deia el Sr. Julián Vilás, “nos dicen que todo se
solucionará, pero con el antecedente de Mahón, -cal recordar
que Maó va renovar la seva concessió i va passar a mans d’una
empresa privada-, no podemos estar tranquilos”. I a continuació
afegia: “el club es de todos los ibicencos y está abierto a todo
el que le guste el mar. Nuestra función es social y los precios
muy bajos”. Jo crec que no s’ha de tenir por que el Sr. Triay
comparegui davant aquesta comissió per tal d’informar els
diputats. Crec que és una pràctica democràtica extremadament
saludable i crec que és especialment recomanable.

Davant d’aquesta situació i contrastat amb suficiència el fi
social que desenvolupa aquest club, entenem que es fa necessari
que també sigui el Parlament de les Illes Balears el que
requereixi aquesta persona, el president de l’Autoritat Portuària,
el Sr. Francesc Triay, per tal de celebrar una sessió informativa
que aclareixi qualsevol dubte que qualsevol diputat pugui tenir
en relació amb la pròrroga de la concessió del Club Nàutic
d’Eivissa.

Moltes gràcies, Sr. President.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Molt breument Sra. Presidenta. Simplement per recordar i
dir que amb el que ens ha llegit el portaveu del Grup Popular hi
estam pràcticament d’acord en un cent per cent, i ell ho sap, no
és res de nou. Però el que també és cert, i supòs que el portaveu
del Grup Popular ho sap, cadascú té un àmbit competencial que
li correspon i l’Autoritat Portuària de les Illes Balears, l’espai
dels ports és competència estatal i aquí deuen les explicacions
(...) No vol dir que a títol informatiu no es puguin donar
explicacions allà on correspon i si s’han de donar aquí, també
es poden donar. Igual que es poden donar a qualsevol altre
indret, es poden donar en el Consell d’Eivissa, ajuntament o en
el Congrés dels Diputats, és indiferent. Ara bé, el Parlament pot
escoltar, però en realitat qui té la competència per decidir
finalment no serà aquest parlament, desafortunadament. Per
tant, això m’agradaria que quedés clar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Sr. Jerez té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument per contestar al Sr.
Boned. Miri, Sr. Boned, no són ànsies de protagonisme ni molt
menys, és la meva feina. Jo som aquí per treballar i fer el que
crec que he de fer. Per tant, ànsies de protagonisme, les justes
o cap. Per tant, deixi’m vostè fer la meva feina i no tengui por
que el Sr. Triay vengui aquí a donar explicacions o que almanco
que ens aclareixi els dubtes que vostè i jo puguem tenir, tal
vegada jo tengui algun dubte en aquest sentit. Li record que no
és qüestió de negar l’àmbit d’actuació del Sr. Triay, que és
efectivament el de les Illes Balears, sinó tengui vostè ben
present que qui nomena precisament el Sr. Triay és el Govern
de les Illes Balears. Per tant, alguna competència tendrà el Sr.
Triay sobre d’aquest territori i alguna competència tendrem
nosaltres per reclamar la seva presència en aquest parlament
quan l’àmbit de la seva actuació és precisament el nostre
territori.

Per tant, poca cosa més tenc per afegir, Sr. Boned. Sotmeti’s
a la decisió d’aquesta comissió, accepti que el Sr. Triay
comparegui davant d’aquesta comissió i no tengui por de res,
maldament sigui un afiliat, com ha dit vostè, del seu partit.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez.

Passam a la votació de l’escrit RGE núm. 15361/09, relatiu
a la recaptació de la presència del Sr. Francesc Triay i Llopis,
president de l’Autoritat Portuària davant aquesta comissió, per
tal de celebrar una sessió informativa en relació amb la
continuïtat de la concessió atorgada al Club Nàutic d’Eivissa.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

9.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

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