
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ORDENACIÓ TERRITORIAL

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 354-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2011 Núm. 54
 

Presidència
de l'Honorable Sra. Aina Crespí i Prunés

Sessió celebrada dia 2 de febrer del 2011 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COMPAREIXENCES:

1) RGE núm. 4474/10, solAlicitada pel Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller de Medi Ambient i Mobilitat, per tal d'informar
sobre les mesures mediambientals i de restauració que pensa realitzar la conselleria a la zona afectada per l'incendi de Benirràs al terme
municipal de Sant Joan de Labritja. 794

2) RGE núm. 4553/10, solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, de l'Hble. Conseller de Medi Ambient i Mobilitat, per tal d'informar sobre les actuacions de l'Agència de l'Aigua al passeig per
a vianants de Portocolom. 802



794 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 54 / 2 de febrer del 2011 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Bones tardes. Catalina Palau substitueix Virtudes Marí.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa, Joan Boned i Roig.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

Bones tardes, presidenta. Isabel Llinàs substitueix José
María Rodríguez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Marián Suárez substitueix Josep Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

1) Compareixença RGE núm. 4474/10, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller de Medi
Ambient i Mobilitat, per tal d'informar sobre les mesures
mediambientals i de restauració que pensa realitzar la
conselleria a la zona afectada per l'incendi de Benirràs al
terme municipal de Sant Joan de Labritja.

Passam a continuació al primer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a compareixença RGE núm. 4474/10, del
conseller de Medi Ambient i Mobilitat, solAlicitada pel Govern
de les Illes Balears per tal d’informar sobre les mesures
mediambientals i de restauració que pensa realitzar la
conselleria a la zona afectada per l’incendi de Benirràs, al terme
municipal de Sant Joan de Labritja.

Assisteix l’Hble. Conseller Sr. Gabriel Vicens i Mir,
acompanyat per la Sra. Joana Campomar, secretària general; el
Sr. Guillem Rosselló, gerent de l’IBANAT, i el Sr. Mariano
Morey, director executiu d’ABAQUA.

Té la paraula el Sr. Conseller per a fixació de posicions
sense limitació de temps. Gràcies.

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

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyores i senyors
diputats, molt bona tarda. Com saben vostès el dia 22 d’agost
passat es va esdevenir un incendi a la zona de Benirràs, en el
terme municipal del Sant Joan de Labritja, i vaig demanar com
a conseller de Medi Ambient una compareixença per tal
d’informar sobre les mesures ambientals i les mesures de
restauració que s’han planificat des de la conselleria i que
s’estan implantant de manera progressiva.

L’incendi de Benirràs, com saben, es va produir, com he dit,
dia 22; es va controlar dia 25, devers les 18, i l’incendi es va
donar també definitivament per extingit dia 2 de setembre.
Aquest incendi va ocasionar per primera vegada a les Illes
Balears una declaració de nivell 2 del Pla especial
d’emergències davant incendis forestals, més conegut com
IFOBAL, i la causa de declaració d’aquest nivell 2, per dir-ho
d’una manera resumida, va ser en primer lloc el perill que hi
havia envers les persones, unes 1.500 persones que quedaren
aïllades a la cala de Benirràs; la presència també de nombrosos
habitatges, al voltant de 33 habitatges que varen haver de ser
desallotjats, i també la ràpida extensió i la magnitud que va
assolir el foc.

La immediata actuació dels professionals de l’IBANAT,
dels agents de Medi Ambient, dels bombers i dels diferents
serveis d’emergència en primera instància i, per altra banda,
l’àmplia operativa terrestre i aèria que es va organitzar
posteriorment, doncs això va permetre estabilitzar l’incendi en
48 hores i controlar-lo en 72, sense haver de lamentar cap dany
personal i amb els mínims danys als béns com ara cases i
edificacions. Per tant abans de continuar no vull deixar de
destacar, tot i que s’ha reiterat ja altres vegades, la bona resposta
d’actuació i coordinació que hi va haver dels serveis d’extinció
d’incendis del Govern de les Illes Balears, del Consell d’Eivissa
i també del Govern estatal, i dels serveis generals d’emergència,
com no pot ser d’altra manera, que en situacions tan adverses,
tant pel que fa a la tipologia de l’incendi, la meteorologia,
l’aglomeració de persones, la geomorfologia del terreny i també
la presència d’altres incendis simultanis a Mallorca, doncs amb
tots aquests condicionants no vull deixar de destacar que aquests
cossos de seguretat i d’extinció d’incendis el que varen fer va
ser aconseguir amb èxit protegir i garantir la seguretat de
nombroses persones i de cases i edificacions.

No obstant això, i això és el tema d’avui, l’incendi va afectar
unes 370 hectàrees de superfície arbrada de pinar d’important
valor natural, de vegetació baixa de garriga i també d’algunes
hectàrees agràries, la qual cosa va determinar que el Servei de
gestió forestal i protecció del sòl de la Direcció General de
Biodiversitat elaboràs el passat mes d’octubre un pla de
restauració ecològica de l’àrea incendiada. Aquest pla de
restauració ecològica estableix una sèrie de zonificacions
d’actuació en funció del tipus de vegetació, del pendent o de
l’orientació i d’altres factors, i en aquestes zones es van
proposant diferents mesures i diferents actuacions que es
calendaritzen fins a un període de tres anys. 

La primera fase del pla de restauració, que ja s’ha iniciat,
evidentment, fa uns mesos, s’està executant a bon ritme, té un
pressupost de 824.000 euros, dels quals cal destacar que
250.000 corresponen a la Fundació La Caixa. El pressupost total
del pla és un pressupost molt ambiciós que pot arribar a ser, en
cas que calgui desenvolupar-lo totalment, de 2,4 milions
d’euros. Seguidament, si els pareix, els faré referència al
programa d’actuacions i detallaré les mesures que s’han duit a
terme fins ara en data de mes de gener.
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En primer lloc el que es va fer, com tota actuació primera
que es fa després d’un incendi, són actuacions referents a la
seguretat de les persones i dels béns. El pla preveu construir
faixes de seguretat eliminant de forma urgent els arbres que han
caigut o els arbres que estan en risc de caiguda per a la
preservació tant de vials, com de línies elèctriques, com
d’entorns urbans. També es realitzarà el manteniment de les
faixes de defensa d’incendis que ja existien. Es preveu actuar en
una superfície de 79 hectàrees. Aquestes obres han estat
executades principalment per IBANAT excepte en aquelles
zones on estaven projectades altres actuacions, i els puc dir que
està previst que a principis de febrer se sumi també a aquestes
actuacions una empresa local que aportarà un tractor amb
estelladora de càrrega manual i motoserristes que acabaran
d’executar el camí que va cap al Caló de l’Illa i les faixes al
voltant dels habitatges situats al Cap Blanc. En total ara mateix
s’han executat ja 4.670 metres lineals de faixes amb una
superfície total de 9,34 hectàrees.

Pel que fa al segon apartat del pla, que és la lluita contra els
fenòmens erosius i els processos de desertització, aquest apartat
considera en primer lloc dues actuacions. Per una banda,
l’eliminació de la fusta cremada, la qual cosa dificultaria la
regeneració de les plantes emergents, i evidentment també
podria crear focus de possibles infeccions de plagues; la
vegetació calcinada es desbrossarà per facilitar que rebroti, i les
restes seran eliminades per trituració. Per altra banda també el
que es fa és considerar les actuacions de correcció dels
fenòmens erosius, és a dir, a les zones de fort pendent els arbres
tallats es disposaran en paralAlel a les corbes de nivell tot
formant el que s’anomenen cordons de contenció, i també caldrà
construir dics de contenció, si és el cas, en els llits de les
torrenteres. 

En aquest apartat es du a terme tota una sèrie d’actuacions.
En primer lloc, l’eliminació d’arbres cremats en peu mitjançant
una retroaranya amb capçal i estellador; aquesta actuació està
destinada a l’eliminació de la pineda jove afectada per diàmetres
inferiors a 15 centímetres procedent de la regeneració d’altres
incendis forestals i que està a zones i pendents elevats i que per
tant serien de molt difícil accés. Mitjançant aquesta actuació
està previst realitzar un total de 15 hectàrees en el present
contracte i està a punt de firmar ja un altre contracte per fer més
hectàrees; pròximament es firmarà i estaríem parlant de 20
hectàrees més a la zona del Caló de l’Illa.

Un segon punt seria l’eliminació d’arbres cremats mitjançant
el tall i l’estellat amb estelladora sobre autocarregador forestal.
A l’espera que arribi l’autocarregador el que s’ha fet ja és el
tombat de 13 hectàrees de pineda a la zona del Cap Blanc,
també, i està previst realitzar 28 hectàrees mitjançant aquest
sistema. Per altra part també es fa la tomada, l’esbrancament i
la tallada d’arbres ja cremats; amb aquesta actuació s’ha
contractat una brigada de vuit motoserristes que pretén tallar la
vegetació cremada a la zona de Punta Xarraca i a la zona d’Es
Canaret, de manera que posteriorment puguin actuar les
brigades finançades per l’Obra Social de La Caixa per executar
les obres d’eliminació de residus i també per fer les actuacions
de contenció de l’erosió que he dit abans. La superfície total a
executar d’aquesta manera és de 49 hectàrees, de les quals 31 ja
estan fetes a dia d’avui.

Per altra part també hi ha l’eliminació de la vegetació
cremada i la construcció de terrasses per a la contenció de
l’erosió del sòl. A la vall que desemboca a la platja de Benirràs
l’IBANAT du a terme aquestes tasques de restauració de la zona
mitjançant la tallada de vegetació cremada i l’eliminació de
residus, i també la construcció d’aquestes terrasses amb els
troncs colAlocats perpendicularment a la línia de màxim pendent.
Això es fa a una de les zones on té més impacte visual, i de
moment s’han executat ja 5,2 hectàrees de les 21 hectàrees que
s’estima que es poden realitzar a través dels mitjans propis
d’IBANAT. Aquestes obres se situen, com dic, al vessant de
ponent, que és la zona, diguem, que tendria més elevat impacte
paisatgístic des de la carretera d’accés a la cala.

Quant al punt tercer del pla, que és la regeneració de la
vegetació, com és evident en aquest apartat del pla es farà una
valoració i el seguiment de la regeneració natural de la zona. En
principi el potenciar de regeneració és alt, és positiu. En els
casos que s’hagin de fer accions de reforestació en entorns
prioritaris o bé en el cas que el regenerat natural no sigui
suficient, però just en aquests casos, es farà amb plantes també
del Centre Forestal de les Illes Balears, que com saben té un
banc de llavors, concretament un banc de llavors de 2.500.000
llavors de diverses espècies forestals de l’illa d’Eivissa, i per
tant si es fes aquesta reforestació es faria sempre amb planta
forestal autòctona. Tot i que és molt prest per avaluar la
regeneració natural -just acaben de passar cinc mesos-, sí poden
dir ja que s’observa que a les zones on habitava la pineda,
diguem, més madura la regeneració natural és ja visible, i per
aquest motiu no es preveuen tasques de repoblació, ja que els
pins adults han donat al sòl un banc suficient de llavors viables.
També s’observa a aquestes zones el rebrot de mates i de
matolls de diferents espècies arbustives. No obstant això, a les
zones habitades per pineda jove, que moltes vegades havien
tengut incendis anteriors i possiblement la causa, per tant, és la
recurrència, la regeneració natural de pi, d’arbusts i de matolls
s’està produint però no de manera tan notable. Per tant caldrà
esperar per avaluar el seu desenvolupament i veure si s’hauran
de fer mesures de reforç si aquestes són necessàries.

El punt número 4 del pla, que és el restabliment d’hàbitats
i de poblacions, aquest apartat és molt prest per iniciar
actuacions en aquest sentit, tot i que s’ha de dir que es fa la
previsió de deixar cada 100 metres, concretament, savines
cremades perquè puguin servir de talaies a ocells que a la
vegada puguin afavorir també la dispersió de llavors. De totes
formes les actuacions quant a restabliment d’hàbitats i de
poblacions de fauna, doncs en principi això s’anirà fent quan ja
la regeneració ha començat.

Pel que fa a les actuacions de sanitat forestal, el darrer punt
del pla, per no allargar-nos molt, aquestes es faran destinades
sempre al bon estat fitosanitari de la massa forestal. Com és
evident després d’un incendi, a causa de la presència d’un elevat
nombre d’arbres que s’han afeblit per l’acció del foc,
principalment en el perímetre de l’incendi hi ha el risc que
comporta que una gran quantitat d’insectes paràsits, perforadors
sobretot, puguin afectar aquestes masses forestals provinents de
masses forestals confrontades. Això el que es fa és exercir un
control d’aquestes possibles zones afectes; està previst
començar ja les actuacions de control d’aquestes poblacions de
paràsits mitjançant la colAlocació de punts esquer que serveixin
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d’atraients i reguladors d’aquestes poblacions. Aquestes
actuacions es faran amb mitjans propis de l’IBANAT.

Per tant com veuen vostès s’està fent un pla ambiciós de
restauració. Jo crec que tan sols cinc mesos després de l’incendi
de Benirràs el Govern ha estat capaç d’estudiar, evidentment, i
d’elaborar i organitzar aquest pla de restauració de la zona
afectada. Ja fa mesos que s’hi està actuant amb mitjans propis,
és a dir, IBANAT, agents de Medi Ambient, però també s’han
fet ja les primeres contractacions -ja fa mesos que s’estan fent
i s’està actuant- les primers contractacions externes de
maquinària especialitzada i també de recursos humans de reforç,
i s’estan executant a molt bon ritme, d’acord amb el calendari
previst i amb les mesures i actuacions oportunes i pertinents a
les primeres fases postincendi, perquè el que queda clar és que
després d’un incendi s’han de fer les actuacions però sempre
respecte a les fases, diguem, que són adequades a cada moment.

Per tant, i per acabar aquesta primera exposició, els puc
assegurar d’aquesta manera que aquest pla de restauració de
Benirràs i l’execució corresponent que s’està fent, progressiva,
durant aquests propers anys serà un dels plans més ambiciosos
que s’ha duit a terme no ja a l’illa d’Eivissa sinó a les Illes
Balears quant a una zona cremada per un incendi forestal.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Ara procediria la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts perquè els diferents grups preparessin preguntes.
Volen la suspensió?, no? Podem continuar.

Idò per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. En primer
lloc, pel Grup Parlamentari Mixt, Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i senyors
diputats. Simplement farem una breu intervenció per comentar
o fer tres reflexions sobre l’exposició que ha fet el Sr. Conseller.
En primer lloc vull, lògicament, agrair la compareixença
voluntària del Sr. Conseller i també la presència del seu equip.

Quan es va produir l’incendi a Benirràs es va produir aquí,
bé, després a la Cambra, una sèrie de compareixences amb
relació a com s’havia resolt, com s’havia afrontat aquesta
emergència de nivell 2. Nosaltres en totes les ocasions que hem
parlat sobre aquest tema, tan a comissió com al plenari, hem
volgut destacar la bona i eficaç gestió que es va dur a terme en
l’extinció de l’incendi, i no només agraïm la bona feina feta per
tots els cossos que hi varen participar sinó també la bona
coordinació que es va produir entre les diferents institucions.
També coincidim amb el Sr. Conseller que la conseqüència més
important d’això va ser que els danys sobre les persones i sobre
els seus béns varen ser mínims, i l’extinció de l’incendi va ser
ràpida i es va impedir que es cremassin més de les 370 hectàrees
que efectivament nosaltres coincidim en el seu alt valor natural.

Pel que fa a la compareixença d’avui, nosaltres simplement
voldríem destacar dos trets importants d’aquest pla de
restauració ecològica. En primer lloc, la immediatesa amb què
es va actuar; a més recordo perfectament que la presentació
d’aquest pla es va fer a Eivissa i es va fer en presència també de
les diferents institucions que estan implicades en aquesta
qüestió, en presència de l’Ajuntament de Sant Joan, municipi en
què està la zona, com de persones o càrrecs del consell insular.
Per tant immediatesa, també coordinació i colAlaboració entre
les institucions implicades i, pel que podem saber avui, aquest
pla de restauració s’està duent a terme d’una manera eficaç i a
un bon ritme.

Nosaltres sobre les qüestions tècniques no intervindrem,
pensam que és la conselleria que ha d’establir quins són els
criteris tècnics per dur a terme aquest pla de restauració
ecològica i per tant estam plenament d’acord, i sí que ens
agradaria, simplement és una qüestió tècnica però que ja hem
comentat també en alguna ocasió, i és la importància que té
sobretot a mitjà termini, i nosaltres som partidaris d’això, que la
part de regeneració natural tingui el major protagonisme
possible en comptes d’anar a la reforestació, i sobre això li hem
de dir que, bé, té el nostre suport en tota la concepció del pla,
però en aquesta qüestió concreta sí que volíem incidir-hi.

Per tant, i ja per acabar, simplement desitjam que aquest pla
vagi endavant, que es continuï duent a terme amb la mateixa
eficàcia que s’ha dut fins ara, i que tant de bo que no s’hagi de
tornar a fer cap pla de reforestació, per molt ambiciós i molt bo
que sigui, a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds el Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, també
voldria fer una intervenció breu, també per agrair al conseller
que hagi volgut fer aquesta compareixença a iniciativa pròpia.
És una compareixença sobre un tema que ja s’havia tocat en
aquest parlament i que també teníem la impressió que s’havia
tocat d’una manera molt parcial. Ja tant en el plenari com en
aquesta comissió se n’havia parlat, en aquesta comissió havíem
tengut la compareixença de la consellera d’Interior, però a la
compareixença de la consellera d’Interior bàsicament es va
parlar de les tasques d’extinció i de l’actuació que hi va haver
immediata en el moment de l’incendi. Nosaltres ja en aquella
ocasió vàrem també valorar, com ha fet la portaveu d’Eivissa
pel Canvi, que les tasques d’extinció havien estat correctes i ben
coordinades i havien estat ràpides, i en aquella ocasió la nostra
sorpresa va ser que per part de l’oposició tot el tema del qual es
feia debat era la qüestió de la presència o no presència de la
consellera, com si això fos..., la presència física en aquell
moment com si això fos la gran qüestió d’aquell incendi.
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Ara estam a una altra compareixença diferent, sobre la
qüestió específica de la restauració, que nosaltres compartim
que és una feina molt important i que és una feina no tan visible,
i que no té tant de ressò mediàtic i no té tanta importància sobre
els mitjans com és el moment de l’incendi i l’extinció, una feina
que s’ha de fer quan aquell tema ja no és actualitat però quan la
zona requereix aquesta restauració.

Nosaltres hem escoltat les seves explicacions. Per a nosaltres
han estat una espècie de classe sobre el que és la restauració
d’una àrea natural després d’un incendi. Ha estat una descripció
molt detallada d’actuacions fetes, entenem, segons el saber
científic i tècnic que ha pogut tenir la conselleria i, per tant, no
hi tenim res a dir. En qualsevol cas tenim el convenciment que
les actuacions han estat correctes i expressam el desig que la
salut ecològica de Benirràs en surti el més beneficiada possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. I ara per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Costa té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com han fet els altres portaveus
dels grups parlamentaris, agraïm la vostra presència, conseller,
i la dels qui l’acompanyen. I agraïm una mica l’explicació
donada, que sempre l’hem entès com una actuació de govern en
el seu conjunt, des de l’inici del problema fins al final i la seva
segmentació sempre és un error d’estratègia política que jo crec
que s’ha incorregut per part dels grups que avui són a l’oposició
aquesta legislatura.

Ja els altres portaveus han fet una breu anàlisi del que havia
passat en una fase, que no és l’objecte d’aquesta compareixença,
de l’extinció, però sí per la remor política que alguns varen
voler fer, arran de castanyoles i violes, també s’ha d’utilitzar el
torn perquè probablement alguns el vulguin utilitzar. 

Crec que en primer lloc és lògic afirmar que probablement
és l’actuació dins l’àmbit de les Illes Balears més important i
modèlica que s’ha fet en actuacions d’extinció per part d’un
govern democràtic en aquestes illes. Una actuació de
coordinació institucional de totes les administracions públiques.
Tan sols hi ha hagut crítiques, interessades i vetllades, i
únicament amb un interès partidista, entès el partidisme d’una
forma espúria i sectària.

Crec que la referència d’actuació des de l’extinció és una
pràctica a tenir, la part de l’Estat crec que va ser essencial i una
demostració de com es feia, i l’actuació de vostè crec que va ser
modèlica. A més, els que coneixem el món de l’extinció, per
responsabilitats que haguem pogut tenir, sabem que quan a dues
illes, amb la mar enmig, hi ha un problema és veritat que segur
que vostè va rebre més telefonades de les que fins i tot pot
contestar, i li ho dic amb un to absolutament colAloquial. Per
tant, jo crec que això és molt important, saber que es va fer i,
crec que també és just dir-ho en aquesta compareixença, que
s’estava actuant a dos incendis importants, un a l’illa d’Eivissa,
però un altre que era igualment important, tal vegada de menor
envergadura, però per als qui el patien igual, a l’illa de
Mallorca.

Per tant, jo pens que es va tenir un comportament de
responsabilitat política, actuant des del poder polític a cada una
de les illes i sense veure ni colors, ni qüestions, sinó responent
a una problemàtica allà on s’havien d’extingir un incendi al
nord de l’illa de Mallorca i un incendi que hi havia a l’illa
d’Eivissa.

Però tornant allà on som, tenim un incendi que afectava llocs
tan estimats, tan emblemàtics i de tan alt valor paisatgístic com
és la zona de Benirràs, que té llocs tan entranyables, tan fràgils
des d’una perspectiva mediambiental com és la zona d’Es
Caneret, per exemple que vostè ha esmentat. 

Per tant, ja entraré en el pla de recuperació que ha plantejat
vostè, en faré poc esment i li faré una afirmació totalment
reflexiva i llançada amb preu ajornat. D’aquí a 15 anys ja en
parlarem, o els que hi siguin, ho en el sentit que Eivissa o les
Illes Balears no han patit només aquest incendi. Eivissa va tenir
un incendi molt important al costat de la ciutat d’Eivissa, que va
ser l’incendi de Cas Mut. Per tant, els encerts i els errors avui es
veuen. El que vostè ha dit aquí, de vegades els que no estan a la
part tècnica d’aquesta problemàtica, l’erosió, el no sé què i tal,
avui només aterrar a Eivissa, els que no són eivissencs, ho
poden veure. No hi va haver una política de regeneració d’un
espai probablement importantíssim a Eivissa. No és un retret a
cap govern, és un retret al segle passat.

Per tant, el vot de confiança en les polítiques i en dir actuem
damunt una zona d’alta fragilitat mediambiental. Jo no
m’atreviré... i avui no consider necessari dir quin és l’informe
tècnic o el projecte per dur a terme les actuacions que s’han
realitzat. Jo crec que en termes polítics vostè ja ho ha explicat
i em mereixen tot el respecte i li dic una altra cosa, el total
suport del Grup Socialista en el plantejament de recuperació que
vostè ha realitzat. 

Per tant, sàpiga que té el nostre suport, però també
l’afirmació que si hi ha hagut errors, no els veurem avui, i això
no ho pot afirmar ningú, es veuran a llarg termini. Però també
pens que vostès des de la conselleria, des del Govern de les Illes
Balears, amb el suport dels tècnics, han fet un projecte de
regeneració perquè vegem Benirràs i Es Caneret tal com era
abans.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Per part del Grup Parlamentari Popular
la Sra. Palau té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, agraïm avui
la seva compareixença aquí per explicar aquest projecte i també
la presència dels alts càrrecs de la conselleria que l’han
acompanyat. Agraïm també l’interès que el Govern balear
inicialment està mostrant per recuperar i palAliar els efectes tan
negatius que va tenir l’incendi de Benirràs el passat mes d’agost
a Eivissa. De l’incendi en si i de la seva extinció jo avui tampoc
no en parlaré, crec que és un tema que ha estat aquí debatut i el
Grup Parlamentari Popular ja ha explicat quina era la seva
opinió respecte d’aquesta qüestió. Avui ens toca mirar el futur
i cercar solucions.

El pla de restauració ecològica de Benirràs que vostès han
elaborat, suposam que amb criteris estrictament tècnics, i això
d’entrada ens sembla correcte. Jo no li discutiré qüestions o
decisions que pensam que han pres els tècnics i els experts en la
matèria, però sí li voldria plantejar altres consideracions. 

Partint de la base que aquest incendi va ser una catàstrofe
mediambiental molt greu, per la superfície afectada, que va ser
molt important, i també pel valor natural i mediambiental que
era molt considerable. També va ser una desgràcia per a tots
aquells veïnats i persones afectades que viuen en aquella zona
i que en aquells moments varen passar molta por i angoixa, però
que ara cada matí quan s’aixequen i miren per la finestra o
surten de ca seva, han de veure el seu entorn destruït i
carbonitzat. Per això pensam que la recuperació d’aquest indret
ha de ser una prioritat per al seu govern, que la seva conselleria
i també les persones que venguin després de les properes
eleccions d’aquesta comunitat, han de continuar amb aquesta
responsabilitat. 

També creim que aquesta prioritat requereix voluntat
política, però principalment requereix de recursos econòmics,
un bon finançament és necessari. Vostè ens ha parlat d’unes
actuacions que ja s’havien dut a terme aquests darrers mesos, ha
parlat d’uns 800.000 i escaig euros que ja se gastaven, però diu
que el projecte en si té un pressupost total d’uns 2.400.000 euros
i ens agradaria saber de quina manera estan compromesos
aquests sous en els pressuposts. A més, en el cas d’anormalitat
que tenim, enguany, que tenim els pressuposts prorrogats, i ens
agradaria saber on es troben en el pressupost prorrogat del 2011
aquesta quantitat que es preveu gastar l’any 2011. I també quina
previsió tenen de cara al futur i saber si aquest pla..., vostè ha
parlat de fases, d’etapes, d’actuacions, però no de la durada en
el temps que pot tenir aquest pla de recuperació.

També ens agradaria saber si hi ha altres entitats privades,
sabem que la Fundació La Caixa ja hi ha fet una aportació,
suposam que han signat un conveni amb el Govern de 240.000
euros, però voldríem saber si hi ha alguna altra entitat, del tipus
que sigui, que hagi mostrat interès per colAlaborar en la
recuperació de Benirràs.

També li demanam que a l’hora de planificar les actuacions
i d’executar-les es tengui en compte l’opinió de l’Ajuntament de
Sant Joan de Labritja i també dels veïnats de la zona afectada.
Sabem, efectivament, que ja s’ha establert un contacte amb ells,
que vostès s’hi han reunit, això és positiu, però li demanam que
aquest vincle es mantengui al llarg de totes aquestes tasques,
amb l’ajuntament i amb els veïnats, que siguin permanentment
informats i consultats sobre tot allò que el Govern hagi de fer
damunt les seves finques. 

Ells estan molt disgustats per l’incendi, per les seves
conseqüències i tenen molt bona disposició a colAlaborar amb
vostès en tot allò que considerin que sigui positiu per a la zona
i per recuperar el paisatge de Benirràs. Per tant, vostès ni han
d’oblidar aquesta voluntat de diàleg que s’ha iniciat i pensam
que -com dic- aquest vincle amb ells s’ha de mantenir i han de
continuar informant-los de tot allò que sigui oportú.

I per acabar demanam també al Govern un tema molt
important, tal vegada el més important de tots, que és la
prevenció. Totes les institucions que tenguin competències en
prevenció han d’estar coordinades i s’ha de treballar no només
per recuperar Benirràs, sinó també per a totes aquelles zones de
Balears que tenen un gran valor mediambiental, que es troben
amb la mateixa situació de risc que es trobava Benirràs abans de
dia 22 d’agost, i tal vegada seria interessant fer una gestió
integral dels boscos, netejar-los, podar-los, arreglar camins, fer
tallafocs, perquè protegir, ho hem dit moltes vegades, no
significa només prohibir i després oblidar-nos i abandonar
completament aquests espais boscosos a la seva sort. Cada any
que passa els riscs de cremar-se van augmentat perquè la
vegetació si no es cuida, es vigila i es controla creix. Per tant,
els riscos si no se’n té cura, són cada vegada més grans. 

Fins i tot si aquestes tasques es fessin tal com s’han de fer,
les de prevenció i control dels boscos, a la llarga ens sortiria
més barat que no haver de pagar, com ara, les despeses d’un
incendi tan important, la seva extinció, més després les despeses
que ens ha de costar aquest pla de recuperació.

Per tant, és molt important la prevenció si volem evitar que
en un futur s’hagin de fer nous plans de restauració ecològica i
pagar-los, com el que vostè presenta avui aquí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. I ara per contestar les preguntes i
observacions té la paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies als diferents portaveus
per les seves aportacions. Just contestar algunes coses i algunes
de les qüestions que s’han plantejat. 

A la Sra. Suárez li diria que estic totalment d’acord amb el
tema de la regeneració natural. Avui en dia s’actua de tal
manera que sempre l’objectiu és fer la regeneració natural i no
una regeneració forçada, entre altres coses perquè sempre el
potencial és molt més alt, molt més elevat i per tant, els resultats
sempre són més positius. L’única cosa és que de vegades hi pot
haver alguns indrets prioritaris per la seva importància
ecològica, que en principi sembla que no és el cas, o bé algunes
zones que per pèrdua de sòl, sigui després difícil poder establir
que aquesta regeneració natural es faci, i en tot cas això és el
que s’ha d’avaluar. I si fos necessari es fan -com dic- però de
manera molt més puntual temes de reforestació. Tot i així, hem
de tenir present que aquesta reforestació es faria amb plantes
autòctones de llavors estretes de la mateixa illa d’Eivissa. Per
tant, això també és important indicar-ho. Efectivament, la línia
tècnica sempre és d’ajudar a la regeneració natural, que en
aquest cas sembla que el potencial en principi és positiu.

Per altra part comentava el Sr. Costa..., vull destacar algunes
coses que ell ha dit. Efectivament va ser un incendi molt perillós
per moltes coses, un primer nivell dos, però complicat en moltes
situacions, efectivament. I aquestes situacions eren la
meteorologia que hi havia, l’hora en què es va produir l’incendi,
el vespre o amb el vespre molt immediat, i per tant, els mitjans
aeris no poden actuar, l’orografia, etc., tot un seguit de
característiques que el complicaven moltíssim; també la
dispersió de cases i edificacions que hi ha en aquesta zona, que
primer s’ha de pensar tot d’una amb aquestes persones i les
edificacions, per tant, aquesta és la prioritat absoluta i que des
d’Emergències es va fer de manera exemplar. 

S’ha de corregir una cosa, la simultaneïtat efectivament es
va donar, però es va donar en dos casos, en el mateix moment
que hi havia l’incendi d’Eivissa, es varen produir dos incendis,
en principi provocats, a l’illa de Mallorca, molt complicats
també, a una hora molt propera, eren les 6 de l’horabaixa, i que
també varen ser extensos. El de Son Doblons va arribar a afectar
122 hectàrees i el de S’Albufera se va poder extingir molt aviat,
de 5,8 hectàrees, però que tenia un gran perill perquè gairebé ja
començava la fosca. Per tant, es varen haver de treure mitjans
que actuaven a Eivissa per venir aquí, efectivament, a posta
valoram moltíssim, sobretot, la dotació aèria que hi va haver per
part de l’Estat, els cinc Canadiers que varen actuar durant tot el
temps en aquest incendi.

Efectivament, els plans de recuperació s’avaluen
posteriorment. És a dir, a un incendi hi ha dues coses. Primer,
apagar-lo el més aviat possible, però sobretot després fer un pla
d’actuació ràpid, i s’ha destacat aquí. El mes d’octubre la
direcció general i el Servei Forestal ja tenia fet un pla de
recuperació que es va millorar i que és molt important actuar-hi
aviat. La regeneració depèn que no hi hagi erosió i que no hi
hagi malalties, i el fet de no haver-hi malalties fitosanitàries i el
fet que no hi hagi erosió depèn del fet que s’actuï aviat, llevant
tota la fusta cremada i fent les terrasses que calguin perquè
l’erosió no elimini el sòl. Per tant, és molt important actuar-hi

aviat. I tenim proves, no just a Eivissa, sinó també a altres
bandes, on hi ha hagut incendis importants i aquest sòl s’ha
perdut. De fet, a moltes zones del Llevant de Mallorca es pot
veure aquest mateix fet, la pèrdua de sòl ha fet que la
reforestació després sigui molt complicada. 

Per tant, jo aquí m’agradaria fer una reflexió quant a
l’extinció. El model urbanístic que hi ha en aquestes illes s’ha
de tenir sempre molt en compte perquè aquesta gran quantitat
d’interfase que hi ha entre el model urbà i la zona forestal a
determinades zones crea uns índexs de perillositat molt elevats
i a posta el Govern darrerament està fent molta feina en
qüestions de prevenció en aquest sentit.

Pel que fa a la Sra. Diputada del Partit Popular, li he de
comentar que, efectivament, els criteris són tècnics, com diu
vostè, confiam en els tècnics, i crec que s’ha de dir que els
tècnics d’aquí tenen prou experiència amb aquestes coses i cada
vegada la dotació és més important i cada vegada es dediquen
més, no ja a apagar l’incendi, sinó a les mesures que es
produeixen posteriorment. Tenim per exemple casos de
Menorca on darrerament s’ha fet una reforestació important i
n’és un exemple.

Va ser una catàstrofe mediambiental, tot incendi ho és i
evidentment com més extensió més gran i evidentment com més
forestal és també, no quant a espècies protegides, perquè no és
el cas, però sí quant a extensió i massa forestal. Per tant, sí és
una catàstrofe i és una catàstrofe lamentable i un desastre
sobretot per a aquelles persones que habitaven allà, això és ben
clar. Però vull tornar a manifestar la satisfacció del Govern
perquè a una catàstrofe que hagués pogut acabar molt malament
es va actuar d’una manera molt ràpida, molt bé coordinada com
perquè no hi hagués cap tipus de danys personals i que de les
trenta-tres cases, edificacions que hi ha, just dos porxos es varen
veure afectats lleugerament. Per tant, crec que s’ha de destacar
perquè s’ha d’agrair la bona acció que varen tots els mitjans que
varen actuar.

Que és una prioritat per al Govern? Sí, li ho puc assegurar,
és una prioritat. Jo crec que el fet d’aquesta inversió que es fa i
el fet d’aquest pla i el fet de tenir-ho ja bastant avançat i els
doblers que ja s’han gastat demostren que el Govern actua amb
prioritat amb aquest tipus d’incendis, de fet, no té paralAlel amb
cap altre incendi que hi hagut gran aquí a les Illes Balears on
s’hagin dedicat tants de recursos i que hagi estat un incendi a
més d’aquest volum que s’hi hagin dedicat tants de recursos i
que s’hagi fet tan bona feina, almanco fins ara, en el tema de
restauració. 

La durada és molt relativa, és a dir, la durada dependrà de la
regeneració. Un pla d’actuació, en principi, està sobre els tres
anys, però evidentment pot ser més llarga, a posta és molt difícil
veure la inversió que s’hi farà, pot ser molt llarga si es complica
en el sentit  que l’erosió fa, i això dependrà de la meteorologia
que faci durant aquests mesos, però si es complica i la
regeneració no és possible, en aquest cas s’haurà de fer
moltíssima de feina i en canvi si la regeneració és positiva, que
això és el que per ara és, doncs en principi no caldrà estar-hi
tant de temps i tampoc no caldrà dedicar-hi tanta inversió.
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Per altra part, estic content que digui vostè que ha estat en
contacte mitjançant reunions amb l’ajuntament i amb els veïns,
efectivament fins ara ha estat així, i també s’han fet reunions
amb el consell insular, jo crec que tothom posa el seu gra
d’arena en aquest tema, i es mantendran evidentment aquests
vincles. Prova de la colAlaboració que hi ha, que s’ha viscut amb
els propietaris és que des de l’IBANAT té totes les signatures de
permisos i autoritzacions, que evidentment són terrenys privats,
per poder actuar dins aquests terrenys, per poder fer totes les
feines que s’hi fan.

Pel que fa a la prevenció  estic totalment d’acord amb vostè,
de fet des de la Conselleria de Medi Ambient el que feim
bàsicament és posar la nota sobre la prevenció, de fet li podria
explicar la gran quantitat de coses que es fan en prevenció, però
en principi li dic ràpidament el treball de desboscament i
disminució de combustible es fa, és a dir, es fan una gran
quantitat de tallafocs i de faixes. Per exemple, l’any 2010 es
feien 278 hectàrees de faixes de defensa i de tallafocs i es
pensen realitzar també durant el 2011, aquestes xifres mai no
s’havien fetes. La instalAlació del punt de vigilància, de torres,
de llocs de vigilància a totes les Illes són molt nombrosos i el
manteniment hi ha afegit un 98.8 d’aigua a dipòsits que s’estan
instalAlant i que sobretot es fa feina a l’època d’hivern, quan
totes les tasques de prevenció es duen a terme.

També es fa l’elaboració d’informes relatius als APR
d’incendis, les cremes a les àrees forestals, el control, l’actuació
permanent de recursos forestals, les actuacions, les campanyes,
etc., però, a més, es fa un sistema pilot, per exemple a
l’Ajuntament de Calvià s’ha fet molt, feim feina precisament en
aquelles urbanitzacions o en aquelles zones on hi ha moltes
edificacions aïllades immerses dins masses forestals importants
que és on, primera,  es produeixen molts de conats d’incendis,
i segona, si es produeix un conat i aquest conat es transforma en
incendi és quan realment perilla molt la població i les cases i,
per tant, és quan els incendis després tenen una complicació
molt important. Per tant, totalment d’acord que en aquest tema
s’ha de treballar moltíssim, mai no és suficient i evidentment
sempre dependrà dels recursos que es poden produir. 

Quant a inversió ja li he dit que en principi la inversió és de
800.000 euros, evidentment s’haurà de fer segons es tengui
aquesta necessitat i quant a entitats, en principi, hi ha la
Fundació La Caixa que sí ha fet una aportació molt important i
que en principi aquesta sí és notòria. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica i els grups que han
intervengut, el Grup Mixt? No vol intervenir. El BLOC?
Tampoc. El PSOE? Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Sí, molt breument, simplement per agrair les explicacions
realitzades i només voldria realitzar dues puntualitzacions. 

Regeneració natural sí, però qualsevol tipus de recuperació
després d’un incendi necessita l’actuació artificial perquè les
plantes que tenen un component depredadors, per exemple com
el pi, no suposin una destrucció del terreny agrari. Aquest és un
aspecte important, evidentment hi va haver una destrucció de la
massa forestal en un percentatge altíssim, però també és veritat
que hi va haver una destrucció d’arbres com figueres, garrovers
i tot això i no es pot deixar en mans de la natura que determini
quin és el futur d’aquests terrenys, el que era agrari ha de ser
agrari i el que ha de ser massa forestal o massa pinar ha de ser
massa pinar. A més, la massa pinar té un altre problema, que
això els que ho coneixem ja sabem què ha passat en altres
indrets d’incendis, que és el desastre de la mala utilització del
concepte de recuperació natural, que és a Cas Mut, creixement
de pins que no són pins ni són res, en un metre en neixen deu.

Per tant, d’acord amb un concepte de recuperació natural
que necessita una definició d’aquest concepte, és a dir, de
retornar al que era amb les actuacions artificials de recursos
humans i mitjans que es necessitin per a això, però no deixar-ho
a la mà de Déu que algú podria entendre això per recuperació
natural. Crec que m’he explicat en allò que es el concepte.
Evidentment no parl de fer allò que va fer en Fraga quan hi va
haver un incendi important a Galícia d’omplir-ho d’eucaliptus
que era una planta que no tenia res a veure amb el paisatge
gallec, no, parl que l’agrari és agrari, el forestal és forestal i que
tot passi com si no hi hagués hagut incendi. 

Vostè ha fet una reflexió i és una reflexió que pens -valgui
l’expressió- que en entorns progressistes moltes vegades ens
plantejam, què feim amb tanta massa forestal que tenim? Vostè
ha plantejat mesures com el tallafocs, etc., jo pens que en
realitat s’hauria de saber reprendre amb valentia, i crec que ho
ha de liderar vostè o el qui sigui conseller de Medi Ambient en
un futur govern, allò que s’ha de fer amb la massa forestal a les
Illes Balears perquè si no passa el que ha passat a Benirràs i a
altres indrets de les Illes Balears i molt especialment a l’illa
d’Eivissa: creixement en la natura de massa forestal que un dia
arribarà des de Ses Salines, des del sud d’Eivissa fins als
Amunts d’Eivissa que són al nord, faig aquesta explicació per
als que no ho coneixen. Per tant, això també necessita una
actuació artificial humana per fer política mediambiental. 

Vostè ha dit una part amb la qual estic totalment d’acord, els
tallafocs, etc., però probablement hauríem de ser capaços
d’assimilar el debat mediambiental amb polítiques energètiques
alternatives. Pens que aquest és un altre debat que hem de ser
capaços de tenir. Evidentment som al final de legislatura i li
valgui a vostè com a reflexió, però amb tanta massa forestal que
tenim no tenim polítiques energètiques, per exemple, de
biomassa, i aquesta pens que és una reflexió important. Jo no he
volgut entrar a parlar d’un incendi ni de CO2 què suposa ni totes
aquestes qüestions que podria ser un debat mediambiental que
podríem tenir i tal. Per tant, hem de ser capaços, no a Eivissa
sinó al conjunt de les Illes Balears que té una massa forestal
importantíssima i en creixement, de dir què volem fer amb el
medi forestal i permeti’m que li digui que és insuficient només
parlar de tallafocs.
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Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Popular la Sra.
Palau, té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només vull agrair la presència del
conseller, una vegada més, per aquestes explicacions que ens ha
fet, desitjam i esperam que aquest pla de recuperació de
Benirràs es dugui a terme amb efectivitat i es regeneri la zona
el millor possible i l’abans possible i com que no em veig
capacitada per donar una lliçó magistral, com ha fet el Sr. Costa,
aquí acabaré la meva intervenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies. Si m’ho permeten, encara que siguin cinc
minuts, com que això de les lliçons magistrals m’agrada, i no
consider evidentment que hagi fet una (...), però crec que
aquestes reflexions són molt positives. 

Miri, en primer lloc dir-li que estic totalment d’acord amb
vostè i si m’he explicat malament abans deman disculpes. La
regeneració natural no vol dir no intervenció artificial, ni molt
manco, són dos termes totalment diferents, és a dir, a un incendi
el que s’ha de fer és donar suport a la regeneració natural, però
evidentment amb intervenció humana, de recursos i de
maquinària perquè si no efectivament un incendi, al cap i a la fi,
no és més que un trencament sobre la successió ecològica com
pugui ser qualsevol trencament d’una successió ecològica d’un
ecosistema. Per tant, a partir d’aquí es rejoveneix l’ecosistema
i es crea una evolució. A aquesta evolució se li ha de donar
suport perquè si no evidentment es pot crear una situació, per
exemple, de biomassa d’una gran quantitat de biomassa, no el
primer any, però si el tercer, quart o cinquè any, molt jove que
podria generar per exemple un altre incendi.

I també s’ha de controlar efectivament amb moltíssimes
coses, de sanitat vegetal, de control del tipus de vegetació que
hi creix, etc. Per tant, totalment d’acord, la regeneració no vol
dir que no hi hagi intervenció, el que passa és que a vegades, i
sobretot fa uns anys, fa bastants d’anys, hi havia el concepte que
quan hi havia un incendi sempre s’havia de repoblar i fer
reforestació quan realment fa estona que això està superat i allò
que es fa és intentar que la regeneració natural sigui possible,
però això vol dir afavorir el rebrot, afavorir la germinació
natural i conduir, diguem, aquesta successió ecològica que
d’alguna manera es torna a fer cap a un ecosistema més madur.

Pel que fa a les reflexions que feia vostè amb el tema
forestal, la prevenció contra els incendis, les faixes, els dipòsits,
tots els mitjans que he explicat i que hi podria estar molt de
temps, són totalment necessaris, ara bé, efectivament vostè toca
una altra cosa que és molt important i és que les masses
forestals a les Illes Balears creixen, creixen per dos motius,
bàsicament un, l’agricultura es deixa a moltíssimes finques i la
massa forestal en comptes del que alguns podem pensar, creix
i evidentment creix sense que hi hagi intervencions com podia
haver-hi fa un temps sobre aquesta massa forestal. Per tant,
s’han d’impulsar moltes coses, primera, un suport a
l’agricultura, crec que aquest és ben necessària, segon,
aconseguir que hi hagi una certa gestió sostenible dels boscos,
és a dir, efectivament la biomassa pot ser un recurs, tot i que
això s’ha d’estudiar, i crec que és una de les coses en les quals
s’han fet estudis, falta la passa endavant de fer-ho, hem de fer-
ho més que res perquè massa forestal n’hi ha molta, però el
problema de la massa forestal és que replegar-la i dur-la cap a
un lloc on pugui haver-hi aprofitament energètic aquí hi ha el
factor clau, i això té uns costs molt importants, però bé, costs
que cada dia se superen més i que, per tant, estic d’acord que
s’hi ha de fer molta feina i crec que qualque dia s’arribarà
realment a tenir un profit d’això. Per tant, efectivament és una
de les coses que s’han de fer.

I la prevenció, quan parlam de prevenció en principi sembla
que pensam en més avions i en més material, en més faixes, en
més tallafocs, jo crec que no és el concepte aquest de la
península de grans tallafocs, això és una illa que té un territori
molt petit amb una qualitat paisatgística molt important, per
tant, aquesta no és la solució, parlam de faixes molt concretes,
faixes de la interfase d’urbà a forestal i per altra part,
efectivament, jo crec més que les mesures van en la direcció que
apunta vostè, és a dir, intentar que aquesta massa forestal estigui
més continguda i estigui més ben gestionada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

2) Compareixença RGE núm. 4553/10, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Ordenació
Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de
l'Hble. Conseller de Medi Ambient i Mobilitat, per tal
d'informar sobre les actuacions de l'Agència Balear de
l'Aigua al passeig per a vianants de Portocolom.

Acabat el primer punt de l’ordre del dia d’avui passaríem al
segon punt de l’ordre del dia relatiu a la Compareixença RGE
núm. 4553/10, del conseller de Medi Ambient i Mobilitat,
solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió
d’Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
per tal d’informar sobre les actuacions de l’Agència Balear de
l’Aigua al passeig de vianants de Portocolom. Té la paraula el
Sr. Vicens per fer l’exposició oral sense limitació de temps.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, aquesta és
una compareixença que demana el Grup Parlamentari Popular
per donar la màxima informació, entenc jo, sobre les futures
actuacions que l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental ha de fer front a la vorera o en el front marítim de
Portocolom. Aquesta petició és molt específica, d’informació
molt específica que fa referència a quines actuacions s’han de
fer i, per tant, dic això perquè seré breu en l’exposició, en tot
cas estic a la seva disposició per si s’ha d’ampliar algun tipus
d’informació o s’ha de comentar algun altre aspecte.

Bé, en primer lloc vull recordar que, d’acord amb la
documentació que hem pogut consultar a la conselleria i també
a l’Agència Balear de l’Aigua, és clar que és el tema remodelat
de l’adequació del front marítim litoral de Portocolom, és un
tema que ve d’enrere i que pel que sembla s’ha endarrerit
moltíssim, tant és així que s’ha endarrerit en aquesta legislatura
com també a l’anterior legislatura, parlam d’un conveni que el
seu origen està en el 2004. Per tant, com és evident, per la
documentació que hem pogut consultar ve d’enrere, com dic, a
més a més, tant és així que fins i tot en la seva execució, des
d’un punt de vista competencial, hi ha errors de plantejament
d’execució quant a les empreses públiques que han de fer o han
de dur a lloc aquestes execucions. Aquest fet actualment
repercuteix a l’àmbit competencial no ja de dues empreses
públiques sinó també de dues conselleries.

En principi, d’acord amb la documentació consultada, es va
fer una divisió del projecte, del projecte que ja no pas a
comentar perquè tots saben que aquest projecte es va consensuar
durant tota una legislatura i es va fer un esforç i és evident que
aquest projecte està molt treballat i molt ben dissenyat, però sí
dic que durant el 2009 concretament es va fer una divisió, un
projecte, del projecte en fases o zones de tal manera que la
remodelació d’aquest front marítim de Portocolom correspon
ara mateix, segons aquesta divisió, majoritàriament a l’àmbit de
Ports de les Illes Balears que depèn, com saben vostès, de la
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, més que res perquè
les actuacions que es fan a quasi tota la seva superfície o la seva
delimitació pertanyen a la zona portuària i, per tant, s’han
d’executar directament per aquest organisme.

Per tant, d’acord amb la documentació i per contestar ja
concretament a les actuacions que s’hi han de fer, la separació
que es va fer competencial fa que els trams 1, 2, 3 i 4 del
projecte, que bàsicament fa referència a la part dreta del mateix
port, del front litoral, s’hauria de dur a través de Ports de les
Illes Balears i correspon únicament a ABAQUA, ara mateix, les
fases 5 i 6. Les fases 5 i 6 o les zones 5 i 6 que ha d’executar
ABAQUA comprenen les actuacions del projecte contemplades
a la carretera del Far fins a la platja de s’Arenal petit. Per tant,
independentment de les actuacions que sembla que estan en
tramitació i s’iniciaran des de la Conselleria d’Habitatge i Obres
Públiques, que tenc entès que hi farà unes determinades
actuacions per valor, crec recordar, de dos milions d’euros, i que
estan en marxa, la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
durà a terme les següents actuacions, primera, s’ha encomanat
als serveis tècnics d’ABAQUA la redacció del projecte
corresponent a aquestes zones 5 i 6 del projecte de remodelat
d’adequació del front marítim de Portocolom, per una banda, i

també es modificarà el conveni de colAlaboració entre la
comunitat autònoma de les Illes Balears i ABAQUA d’octubre
del 2006 perquè ABAQUA pugui demanar la part corresponent
del crèdit autoritzat aleshores en funció d’aquesta distribució
competencial realitzada el 2009.

Per tant, senyores i senyors diputats, i contestant
específicament al motiu d’aquesta compareixença aquestes són
les actuacions que o bé ja ha duit a terme ABAQUA i que està
redactant o bé que durà a terme amb la modificació d’aquest
conveni.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

Volen ara la suspensió de la sessió? No, continuam idò. Per
tal de formular preguntes o observacions tot seguit procedeix la
intervenció dels grups parlamentaris, intervé en primer lloc el
Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller i membres
i alts càrrecs de la seva conselleria que assisteixen avui aquí, la
veritat, Sr. Conseller, ja no sé de què hem de parlar quan parlam
del passeig o front litoral de Portocolom. 

La seva compareixença aquí es deu que dia 15 de setembre
del 2010 va comparèixer el Sr. Carbonero, company seu
conseller, i ens va explicar, quan vàrem demanar la
compareixença del passeig per als vianants de Portocolom, la
part que ell executaria. Curiosament tot varen ser sorpreses i es
va comprometre que executaria -com bé vostè avui ha dit aquí-
un projecte d’uns 2 milions d’euros que abasta la zona del que
diríem és el club nàutic de Portocolom més la part de la Capella;
de 2 milions d’euros de recursos propis de la mateixa
conselleria o de Ports, de l’empresa, i que, de la resta, no en
sabia absolutament res. 

Ens va dir que si volíem saber què s’havia de fer al front
litoral de Portocolom vengués vostè i ens ho explicàs. És clar,
quan pensam només en aquesta legislatura perquè vostè aquí ha
dit que hi ha un endarreriment molt gros, però també ha dit que
la passada legislatura es va fer molta de feina per consensuar el
projecte. Per tant, l’endarreriment ve d’aquesta legislatura. La
passada legislatura es va haver d’acabar de redactar el projecte,
es va haver de consensuar i es va negociar tot, tot, tot el
projecte.
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El 2008, 6 de novembre del 2008, aquí on vostè s’asseu,
s’asseia el Sr. Grimalt i va dir tal qual a la presentació del
pressuposts: “i la licitació i execució del passeig de Portocolom
i de Can Picafort amb un pressupost pendent d’executar d’uns
13 milions d’euros”, era per a l’any 2009. El de Can Picafort ja
està inaugurat i, del de Portocolom no sabem ni per on hi anam.

Què passa al Govern del Sr. Antich per no executar el
passeig de Portocolom? Quina discriminació hi ha cap als
ciutadans de Felanitx i de Portocolom perquè, de  8 milions
d’euros, no en sapiguem res? Perquè resulta que el Sr.
Carbonero ve aquí i parla que executarà 2 milions d’euros de
recursos propis de Ports, però és que vostè, dins l’Agència
Balear de l’Aigua, en té 8. On són? Què n’ha fet? Encara em
parla que ha encarregat la redacció del projecte definitiu de les
zones 5 i 6, que són les que li corresponen a vostè. Les zones 5
i 6 són de les més grosses de Portocolom, la carretera és molt
grossa, però és que tot el passeig, de punta a punta, arregla un
problema que estava negociat amb l’Agència Balear de l’Aigua,
que és el problema de clavegueram i aigües brutes. Per tant, a
tot el passeig haurà de dir la seva, a tot el passeig, no només era
fer la cara neta, era fer la cara neta de damunt i la cara neta des
de davall que és el que sempre vostès han demanat des del seu
partit, que el més important era arreglar la part de baix.

Sr. Conseller, han estat totalment paralitzats, però si va estar
paralitzat fins al febrer de l’any passat quan varen cessar el
conseller d’Unió Mallorquina pitjor està l’Agència Balear de
l’Aigua des que vostès gestionen, que no han fet absolutament
res. No fan absolutament res, Sr. Conseller. Cobren un sou
públic per no gestionar. Amb el passeig de Portocolom ho tenim
ben demostrat perquè ni per fer- ni per fer- l’Ajuntament de
Felanitx no ha rebut cap notificació oficial de l’Agència Balear
de l’Aigua referent a aquest passeig de la seva conselleria. Amb
l’únic conseller que s’han reunit ha estat amb el Sr. Carbonero
i s’hi han reunit per mor del tema del club nàutic i han pactat.
L’equip redactor, Sr. Carles Oliver, Sr. Pere Bennàssar i Miquel
Àngel Vicens, de la seva conselleria els varen enviar a demanar
el primer mes que vostè hi va ser i des d’aquest dia no han
tornat saber res pus. Es varen cansar de telefonar a veure què
havien de fer i no han sabut res més. 

Sr. Conseller, què fa vostè? Cobren per no fer res, a això
també se li diu malversació de doblers perquè no és de justícia
el que fan. El que fan amb Portocolom és molt trist. Per què
s’han pogut inaugurar tots els passejos per a vianants excepte el
de Portocolom? On tenim els 8 milions d’euros que vostè té? Ho
va dir el Sr. Carbonero.

Què fan? Em parla que ara han de modificar el conveni amb
la cessió de crèdit que tenim feta del 2006. Per què fan comptes
modificar res més? Els ciutadans, si poc confiaven en la
política, menys hi confiaran. Resulta que tot el temps que hi ha
hagut les mateixes dues empreses públiques -Ports i l’Agència-
dins la mateixa conselleria, no hi havia problemes
competencials, des del moment que vareu treure fora un partit
polític i s’han separat les dues empreses públiques, Ports per al
PSOE, l’Agència per al BLOC, han començat els problemes
competencials. 

Quina culpa en tenim els ciutadans d’aquest municipi i
d’aquestes illes, d’aquests problemes competencials? Què ens
expliquen? Quan pensen executar aquest passeig per a vianants,
Sr. Conseller? Què pensa fer l’Agència Balear de l’Aigua?
Estam a dia 2 de febrer i molt probablement dia 23 de maig
vostè ja serà un conseller en funcions, què pensa fer en aquests
pocs mesos que li queden? Li ho deman per favor, doni una
explicació lògica als ciutadans de Felanitx perquè no se sentin
discriminats envers la seva política sectària cap a aquest
municipi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Passam ara al Grup Parlamentari Mixt,
no vol intervenir. Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem escoltat la intervenció del
conseller, hem escoltat també la intervenció del grup que havia
solAlicitat aquesta compareixença i tenim alguna sorpresa.
Nosaltres també varem estar aquí, a la compareixença del Sr.
Carbonero, fa alguns mesos i efectivament el Sr. Carbonero va
exposar la situació que hi havia alguna de les actuacions que
corresponien a Ports i algunes que corresponien a l’Agència
Balear de l’Aigua, però les va exposar com una qüestió que, per
la pròpia naturalesa d’unes actuacions i d’unes altres, algunes
les havia de fer una empresa pública i altres una altra. En cap
moment no ho va plantejar en termes de problemes de
competències o de conflictes com es vol donar a entendre.

En aquest sentit, crec que l’exposició d’aquesta divisió de
funcions o de competències o d’allò que correspon a una
instància o a una altra, la que va fer el Sr. Carbonero es
correspon amb la que ha fet avui el Sr. Vicens.

Respecte del projecte en si, compartim aquesta valoració
unànime que és un projecte que va dur una feina de consensuar
i efectivament durant la legislatura anterior es va fer bona feina,
però es va fer bona feina per part de tothom, perquè quan es
consensua una cosa, crec que són tots els actors que arriben a
aquest consens, tant l’Administració com les entitats que hi
varen participar, les plataformes veïnals, tots varen fer aquest
esforç per arribar a un consens que era del gust de tots i que en
principi tothom entén que és bo per a Portocolom, després hi ha
hagut uns retards per diferents motius, per motius que tenen a
veure amb els canvis que hi ha hagut de titulars de les
conselleries, però que també tenen a veure amb un seguiment
adequat del procés una vegada que hi ha hagut un canvi de
conselleria que s’ha volgut mirar bé el projecte i també - no en
enganem- per la disponibilitat pressupostària.

En qualsevol cas, Sr. Conseller, valoram el consens i
valoram la feina que es va fer en aquell moment, donam per
bones les seves explicacions, naturalment, i en qualsevol cas
demanaríem que la retòrica de la malversació sobretot ara que
no hi ha premsa ni hi ha càmeres tampoc en un tema com aquest
no, no... està com a fora de lloc i no té res a veure amb el que
avui estam... Hi ha coses que estan sobre la premsa aquests dies
que serien molt més adequades per explicar-li aquestes paraules
que no aquesta qüestió, que crec ve ben explicada amb el que ha
dit el conseller.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Garcias té la paraula.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, en primer lloc vull
agrair la presència del conseller i del seu equip per donar
compliment a la petició que va fer el Partit Popular com a
conseqüència de la compareixença -com ha dit la Sra. Soler- del
conseller d’Obres Públiques per explicar aquesta qüestió i vull
dir una obvietat en aquest país: el més clar és l’embull i el Partit
Popular ens té molt acostumats que el més clar sigui l’embull.

Dic això perquè és molt fàcil venir aquí i exposar que tot
això estava aclarit i tot estava per fer i tot estava pressupostat i
hi havia els doblers i no sé quantes coses més i l’altra és la
realitat de les coses. La realitat d’avui, la realitat d’aquesta
legislatura, no és ni de prop la realitat de la legislatura anterior,
molt bé s’ha explicat l’esforç de consens i la conclusió d’un
projecte adequat. Record com el Sr. Carbonero a la passada
comissió bé li ho va recordar a la Sra. Soler, que tanta sort que
no era un projecte d’aquells als quals estàvem acostumats de
passeig i de grans obres i que, per tant, el que hi havia previst es
duria a terme.

Per tant, crec que les explicacions, tant a aquella comissió
per part del Sr. Carbonero com a la d’avui per part del Sr.
Vicens, són clares en el sentit de quina és la situació d’aquest
projecte, quines són les fases i quina és l’execució d’aquesta
obra.

Jo, com a representant del Grup Parlamentari Socialista, li
vull agrair l’exposició i li vull donar suport com no pot ser
d’altra manera a la continuïtat d’aquesta gestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcias. Té ara la paraula el Sr. Conseller de
Medi Ambient per contestar les preguntes i observacions.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer, vull dir al representat
del BLOC i també al del Partit Socialista que evidentment, és a
dir, de la lectura que ha fet la Sra. Soler aquí, tenim dues coses
i de pas ja li ho comento a la Sra. Soler: o la comprensió lectora
de la Sra. Soler i de la resta de mortals que llegim el document
de compareixença, les actes de compareixença del Sr.
Carbonero, no és la mateixa o d’alguna manera s’intenta fer
veure una cosa que no existeix, però bé, a part d’això que jo
sàpiga..., la lectura de les actes que he vist el Sr. Carbonero el
que fa és exposar en positiu les coses. 

Com bé ha dit el representant del Grup Parlamentari
Socialista l’important és que destaca el gran esforç que es va fer
no ja de la institució, sinó de tots els veïns i entitats i
representants de Portocolom per poder consensuar un projecte
que va tenir un augment d’inversió molt important, perquè s’ha
de destacar que, amb el conveni amb Madrid, passam d’1,1
milió d’euros a 8,2 milions d’euros. Per tant, evidentment aquí
es varen fer unes millores substancials.

Per tant, aquesta feina és ben reconeguda, efectivament. Li
diré, Sr. Soler, que el projecte que va fer el seu govern o el
govern del seu partit, doncs evidentment era un projecte molt
impactant que va causar un rebuig impressionant i que d’alguna
manera es varen perdre quatre anys per això. Això és el primer
que li he de recordar perquè si el projecte s’hagués fet d’una
manera assenyada i no com se solien fer els projectes devers
aquella època, doncs en principi ja no hagués passat això i per
ventura aquest passeig ja existiria. Per tant, quan parla de
discriminació, em sembla realment fora de lloc.

El que sí trob totalment fora de lloc, Sra. Diputada, a part de
contestar-li tota una sèrie de coses que em planteja, però no ho
vull deixar és, primer, el to i segon, la consideració que fa vostè
de la feina que fa ABAQUA. No ve totalment a cap tipus de...
la compareixença d’un projecte concret que em plantegi que
ABAQUA no fa res i més que ABAQUA fa malversació de
doblers públics, per favor, no entrem en aquesta dinàmica de la
malversació dels doblers públics perquè podríem acabar molt
malament vostè i jo!, i molt llarg, seria molt llarg discutir-ho.

Per tant, quan parli, parli amb un poquet més de rigor o
almanco, si fa acusacions, les fonamenti.

Miri, aquí crec que vostè el que té és o una manca de
documentació o que no s’ha documentat suficientment. Vostè
parla -i ho vaig veure a la compareixença-, sembla que parla que
ABAQUA té 8 milions d’euros i que d’alguna manera aquests
8 milions d’euros és una partida que té ABAQUA i que té
guardats a algun lloc esperant fer alguna cosa. Això no és així
en absolut. Mai no hi hagut una partida de 8,4 milions d’euros
a ABAQUA. Senzillament el que es va fer és un conveni on la
comunitat autònoma autoritzava en aquell moment a ABAQUA
a poder fer un préstec si es desenvolupava això i aquest préstec
no es va demanar mai, no s’ha executat mai. Per tant, aquests
doblers, per començar, li quedi clar que no hi són, això és deute
que en tot cas es pot demanar quan es faci el desenvolupament
del projecte. 

Ho dic perquè, no sé si interessadament o per
desconeixement, vostè va repetint això i arribarà a creure-ho
vostè mateixa i això no és així. Això que li quedi clar.
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Després, per altra part, em parla de descoordinació i em
parla de si són competències ara entre dues conselleries... vostè
tal vegada no ha vist el problema on és. El problema està que
durant l’anterior legislatura un conseller de Medi Ambient del
seu partit el que va fer va ser adjudicar..., adjudicar no,
encomanar a una empresa pública un projecte que no podia fer
aquella empresa pública perquè després Ports, precisament, va
fer un informe desfavorable. 

Per tant, a partir d’aquí, un altre govern, concretament el Sr.
Grimalt, va fer la separació d’aquest projecte i a partir d’ara
ABAQUA farà la seva part amb les prioritats i els problemes
pressupostaris que hi ha actualment. Jo puc respondre des de fa
ni tan sols un any, no fa ni un any que estam a la Conselleria de
Medi Ambient, per tant jo responc del que hem fet nosaltres. Per
tant, d’inactivitat, en absolut. Feim el que toca i precisament el
problema ve d’abans. 

Per tant, en tot cas li ho hauria de comentar al Sr. Font, no
sé, per què no va demanar a la Sra. Cabrer si li semblava bé o no
fer allò?, perquè després resulta que de Ports es va fer un
informe sobre que no es podia fer. Per tant, crec que la
descoordinació en tot cas ve d’aquella època, no d’ara. 

Crec que la manera que té vostè de plantejar tot això és
equivocada, de tota manera en pla molt més positiu i sense
utilitzar el to i aquesta retòrica que em fa vostè aquí ara sense
que, la veritat, tregui cap a res parlar-ne, li diré que
discriminació dels habitants de Felanitx en absolut, en absolut,
a l’inrevés, és un projecte on es valora molt que hi hagi hagut un
consens, es lamenta que s’hagi hagut de menester un consens
perquè tant de bo no s’hagués hagut de menester i no
s’haguessin perdut ni quatre anys, ni els primers quatre anys i
segon, que el projecte es farà, però evidentment les empreses
que l’han de fer necessiten el projecte separat, que ja hi està,
això es va fer el 2009 pel meu predecessor, i a partir d’aquí les
dues empreses concretes faran el projecte i demanaran el préstec
corresponent a aquesta divisió que s’ha fet.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica té la paraula la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Jo, EGB, ho vaig aprovar, vaig aprovar el Batxillerat i
alguna cosa més he aprovat. Per tant, llegir, crec que en sé, crec.
Ara, ha vengut el conseller de Medi Ambient a posar en dubte
que jo pugui saber llegir o no. Jo li ho llegiré tal qual, supòs que
es mantendrà: “Són 8 milions d’euros que té ABAQUA i, com
vostè sap, ABAQUA no està en aquests moments adscrita a la
conselleria que dirigesc i per tant, comprenc que tengui algun
problema a discutir amb ABAQUA, però jo poques coses li puc
dir, si no..., no bé això va anar així i si volen en parlam, però en
definitiva jo no li puc dir a ABAQUA que faci una sèrie de
coses, però sí que ho puc dir a l’empresa que presidesc que és
Ports”, Sr. Carbonero, dia 15 de setembre del 2010, dóna per fet
que vostè té 8 milions d’euros i que ell segons què no li ho dirà.
Li ho llegesc tal qual.

Li vàrem demanar... dels 2 milions d’euros i va dir: “s’ha
redactat el projecte i té un pressupost no superior a 2 milions
d’euros que es detreuen del pressupost de Ports de les Illes
Balears, no d’aquells 8 milions d’euros d’ABAQUA”, ho torna
a repetir el Sr. Carbonero, és curiós, que jo ho ignori ja és molt,
però que ho ignori el seu company de Govern, també ja anam
malament, entre vostès, no es parlen, es veu, decididament no.

Li diré més. El Sr. Carbonero, com a Ports, com a empresa
de Ports, ahir va entrar el projecte d’execució de la seva part
dins l’Ajuntament de Felanitx, ahir; de la resta del projecte, no
en sabem absolutament res, Sr. Vicens. L’Agència Balear de
l’Aigua, li agradi o no li agradi, li continuaré mantenint i li
continuaré dient que vostès fa aproximadament un any que hi
són, està paralitzada. Està paralitzada. 

A dia d’avui -i no és d’aquesta compareixença, és d’una
altra- la via connectora tocaria arribar a Manacor, l’aigua, no hi
ha arribat encara. L’aigua de Portocolom està en via de
solucionar-se i no s’ha solucionat. Podríem parlar d’obres de
depuradores, en parlarem, Sr. Conseller, he demanat moltes
compareixences seves per poder anar parlant de tot el que té
paralitzat a la seva agència que no és tema d’aquesta
compareixença. Per tant, no em rectificaré d’aquestes paraules.

A dia d’avui m’hi continuo mantenint i ho afirm i per tant,
li ho dic, que l’Agència Balear de l’Aigua és... paralitzada i, en
aquest cas del projecte de Portocolom, vostè fa un any
aproximadament que va entrar i entengui que, a un ciutadà de
Felanitx, de Portocolom o d’on vostè vulgui, li és igual si hi ha
el Sr. Vicens, si hi ha la Sra. Soler o si hi ha el Sr. Grimalt, el
que vol és veure el front litoral de Porto Colom arreglat, el
problema d’aigües brutes arreglat, el problema d’aigües netes
arreglat i el problema de les depuradores arreglat. L’any 2008
el Sr. Conseller Grimalt va dir que estava a punt de licitar-ho,
som al 2011 i han fet res d’aquest projecte, res! Sr. Conseller,
no han mogut una pedra. Per tant, entengui que això és
paralització. A nivell de carrer, la gent, ja li ho he dit, m’hi pos
a mi i tot, li és igual qui hi sigui, el problema és que des del
2002, som el 2011, i encara parlam d’aquest projecte, des del
2002, quan un grapat de ciutadans varen anar a preocupar-se al
Ministeri de Medi Ambient per aquest projecte.

L’any 2004 es va signar el conveni, del 2004 al 2011 quants
d’anys han passat? Vàrem estar quatre anys consensuant, quatre
anys. Efectivament, Tragsa va fer un projecte, el primer de tots
i quan va estar a exposició pública a Portocolom no va agradar
als ciutadans, es va tornar enrere el primer projecte i se’n va fer
un segon. I en el segon projecte es va cercar un paisatgista
felanitxer, un arquitecte felanitxer, que li diré més, l’actual
arquitecte, el Sr. Pere Bennàssar, que si ha llegit la
compareixença del Sr. Carbonero ho haurà vist, diu que fa 20
anys el Sr. Carbonero ja va anar com a arquitecte del ColAlegi
Professional d’Arquitectes a un jurat per elegir un passeig per
a vianants a Portocolom. I el guanyador de fa 20 anys va ser el
Sr. Bennàssar, avui el seu fill és el guanyador del projecte
actual. És a dir, ja fa 20 anys que a Portocolom parlam de
projectes!, però una vegada consensuat, parlat, tancat i que se
sap d’on s’han de treure els doblers, estam paralitzats. 
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Què pensa fer d’aquí al maig? Digui’m “no faré res”, haurà
estat honest, sincer. O digui’m “faig comptes fer molt”. Què fa
comptes fer d’aquí al maig? Què puc dir jo que farà vostè d’aquí
al maig? Jo li puc dir que el Sr. Carbonero, de dia 15 de
setembre que va comparèixer en aquesta comissió a avui, ha
entrat el projecte d’execució per realitzar la part que li
correspon de 2 milions d’euros. Ahir va entrar el projecte
d’execució. Per tant, alguna cosa veurem d’aquest tram, més la
ilAluminació que va prometre quan va venir aquí, de la seva
Agència Balear de l’Aigua què veurem d’avui a dia 22 de maig?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca? Grup Socialista? Idò té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gràcies. Vostè em llegeix la compareixença, però clar,
llegeixi-la tota. El Sr. Carbonero contesta això perquè vostè
repeteix una i una altra vegada, a posta li dic que vagi alerta que
s’ho arribarà a creure, que ABAQUA té 8 milions d’euros.
Evidentment el Sr. Carbonero no sap si ABAQUA té 8 milions
d’euros o no. El que sí deu saber segur Ports és que s’ha fet la
divisió de Portocolom, veu vostè, en aquest tram, i el que li
pertany a ABAQUA és tota aquesta zona d’aquí i tota l’altra
zona, com supòs que sap, pertany a Ports. El Sr. Carbonero ara
precisament com a Govern fa una actuació important, que és el
tram número 4 per començar, efectivament, amb un pressupost
de 2 milions d’euros en una època de restriccions
pressupostàries molt difícils i per tant, jo crec que és la prova
que aquest govern ha agafat el toro per les banyes i fa una
actuació a Portocolom. 

Si vostè el que pretén és separar, si ABAQUA fa o deixa de
fer. Miri, jo li he dit el que farà ABAQUA, vostè sap què farà
el Sr. Carbonero, i aquest govern farà precisament una cosa que
no va fer l’altre i és començar les coses, perquè vostè s’oblida
-i li ho torn dir- que si el Partit Popular hagués fet des del
principi de tot un projecte que hagués estat ben rebut, això ja
estaria fet. Això per començar. Això ho oblida vostè, però és el
primer error que hi va haver. Segon error que hi va haver, el
conseller de Medi Ambient del govern anterior va signar aquest
projecte d’una manera equivocada i Ports de les Illes Balears de
l’anterior legislatura va dir que això no es podia fer. Per tant,
aquest govern l’únic que ha fet ha estat aclarir les errades que va
fer l’anterior govern, és així o no? Per tant, el que s’està fent és
això.

Que em digui que hi ha una certa paralització. Miri, jo no li
puc contestar la paralització que hi ha hagut d’ABAQUA
d’aquests darrers tres anys, esper que no hagi estat així. El que
sí li puc contestar és que ara no està paralitzada, per tant, si
vostè s’entesta a dir que està paralitzada, doncs miri, ho
deixarem que és una paralització dinàmica. És que, Sra.
Diputada, m’he de posar un poc en aquest pla, ABAQUA està
fent moltes coses, i una altra cosa és que no hagi fet coses
concretes a Portocolom. Per exemple ABAQUA està fent el
tema de la canonada d’aigua d’abastament, que és una qüestió
molt important. Per tant, s’està duent a terme. Això que quedi
ben clar. Vostè em demana això i jo li contest això.

Ara bé, que li quedi ben clar que no hi ha 8 milions d’euros
a cap partida, que cap de les empreses, ni Ports de les Illes, ni
ABAQUA no tenen 8 milions d’euros. Per tant, això és un deute
que sí es pot demanar i es demanarà evidentment, amb
l’execució que calgui i amb el desenvolupament d’aquest
projecte. Hauria d’estar satisfeta, Sra. Diputada, que aquest
govern du a terme aquest projecte i comença amb una primera
fase i que concretament és el tram IV i que vostè mateixa
reconeix que s’està duent a terme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I una vegada esgotat l’ordre del dia, només queda agrair la
seva presència i la del seu equip. I no havent-hi més assumptes
per tractar s’aixeca la sessió.
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