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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la comissió i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí, Margalida Duran substitueix Misericordia Sugrañes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.1) Compareixença RGE núm. 1916/11, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, de l'Hble. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, per tal d'informar sobre les línies
d'actuació en matèria d'ordenació del territori.

2) Compareixença RGE núm. 1945/11, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per tal d'informar
sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d'acord amb
el programa polític del Govern.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, solAlicitada mitjançant els escrits RGE núm. 1916/11,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, per tal d’informar
sobre les línies d’actuació en matèria d’ordenació del territori,
i RGE núm. 1945/11, presentat pel Govern de les Illes Balears,
per tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de
Govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,
d’acord amb el programa polític del Govern. 

Hi assisteix el Sr. Gabriel Company i Bauzá, conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, acompanyat pel Sr.
Salvador Padrosa i Payeras, director general de Recursos
Hídrics; per la Sra. Neus Lliteras i Reche, directora general de
Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic; per la Sra.
María José Marco i Landazábal, directora general de Medi
Rural i Marí; pel Sr. Joan Mesquida i Sampol, director general
d’Ordenació del Territori; pel Sr. José Carlos Caballero i
Rubiato, president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears; pel Sr. José Ramón Orta i Rotger, director gerent dels
Serveis Ferroviaris de Mallorca; per la Sra. Olivia Mercedes
Cortés i Jones, cap de Gabinet; i pel Sr. Andrés Lasaga i
Fernández, cap de Premsa.

Té la paraula el Sr. Gabriel Company i Bauzá per a
l’exposició oral.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Molt bé. Moltes gràcies, presidenta. Bones tardes a tots.
Començaré idò a exposar-vos  direcció general per direcció
general un poquet el que és, el que es pensa fer des del Govern
en cada una d’aquestes direccions generals.

Començaré per la de Medi Natural, Canvi Climàtic i
Educació Ambiental i, com a primera cosa, volem actualitzar la
metodologia i la normativa en extinció d’incendis forestals, que
ha estat molt d’actualitat durant aquest estiu per desgràcia.
Volem aconseguir l’aprovació de la llei autonòmica de
muntanya i d’incendis i del Pla forestal de les Illes Balears.
Volem treballar en la redacció del quart pla general de defensa
d’incendis. Volem aconseguir una millor coordinació dels medis
disponibles tot i que crec que ens podem felicitar per aquesta
coordinació que hem tengut enguany. I també volem propiciar
la signatura de convenis amb ajuntaments per executar plans
d’autoprotecció d’urbanitzacions en zones d’alt risc. És
important que aquests perímetres de protecció ens donin la
seguretat necessària perquè els incendis no afectin les
urbanitzacions. Actuarem, també, al marge de les nostres
competències, de manera implacable contra els culpables dels
incendis, impulsarem campanyes de prevenció i conscienciació
i es realitzaran mesures preventives com la informació adient
sobre les cremes o l’ús de fumadors i la neteja dels boscos.
Finalment, farem feina rehabilitant les zones cremades.

Es durà terme un pla director de gestió normatiu per a espais
naturals, un pla amb estàndards homogenis de gestió que
permeti un consens entre els agents implicats i una dinamització
dels espais. De la mateixa manera haurem de redactar els plans
de gestió de llocs d’interès comunitari, els coneguts LIC, devers
120 aproximadament, sempre cercant l’optimització dels
recursos materials, personals i econòmics disponibles. 

La Serra de Tramuntana serà una prioritat, realitzarem les
actuacions necessàries perquè aquest paratge declarat com a
patrimoni de la humanitat sigui un territori amb valor protegit
sempre amb el consens dels propietaris. Optimitzarem la gestió
del centre d’interpretació de Ses Salines per convertir-ho en un
centre de referència de la interpretació dels fons marins.
Adherirem els parcs naturals, paratges i Parc nacional de
Cabrera a la Carta Europea de Turisme Sostenible. Amb relació
al Parc de Cabrera volem treballar en una millora de la seva
gestió optimitzant els recursos econòmics disponibles i
millorarem, també, la gestió de residus de les embarcacions i de
les visites programades. 

Revisarem el decret de la posidònia en el sentit de permetre
la compatibilitat del turisme amb la màxima protecció possible
de les praderies protegides de posidònia. Controlarem les
espècies invasores, continuarem amb els plans de recuperació
de flora i fauna autòctona i colAlaborarem amb els programes de
recuperació d’espècies en captivitat. 

Elaborarem un nou pla d’acció de lluita contra el canvi
climàtic revisant les estratègies a seguir per fer-la més
assequible i adaptada a la situació socioeconòmica actual sense
renunciar als objectius marcats pels protocols establerts. Volem
activar també polítiques de disminució dels gasos a efecte
hivernacle mitjançant un pla de reforestació i la mobilització del
potencial productiu de les muntanyes fomentant l’ús de la
biomassa com a recurs renovable productiu de la mateixa
manera que utilitzant les restes de neteja dels boscos, de poda,
de cultius llenyosos o de cultius energètics entre d’altres.
D’aquesta manera es podrien crear llocs de feina, es netejaran
els boscos i s’aconseguirà conservar el paisatge com a valor
natural i actiu turístic.
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En qüestió de residus ens hem d’adaptar a la nova llei estatal
que es va publicar ara fa poc a finals de juliol, en aquest
moments s’acaba d’analitzar per part dels nostres tècnics i el
que volem és dur a terme la restauració també dels abocadors
per reintegrar-los al seu entorn i crear una xarxa de deixalleries.
Volem impulsar les polítiques de recollida selectiva i reciclatge
fent que la gent conegui els resultats dels diferents processos de
reciclatge que es duen a terme. 

Finalment, pretenem revisar l’oferta educativa actual
optimitzant els recursos propis disponibles en coordinació amb
les entitats públiques i privades que també en realitzen
impulsant l’estratègia balear d’educació ambiental en tots els
seus àmbits. Volem crear oficines ambientals virtuals posant a
l’abast de tots els interessats la informació de què es disposa.
Cercarem en la formació contínua dels formadors que els valors
ambientals arribin a la majoria de persones d’aquesta comunitat
i implicarem la ciutadania fomentant la seva participació en la
gestió ambiental ja sigui en visites, programes, creació d’un
premi d’educació ambiental, etc.

Específicament parlant de la Comissió Balear de Medi
Ambient el que volem fer és treballar dins aquesta comissió per
aconseguir agilitar i reduir temps de cara a guanyar eficàcia a
l’hora d’evacuar informes, cosa que en aquests moments, com
tots sabeu i ja vaig comentar ahir, quan hem començat a
governar ens hem trobat uns 870 expedients pendents de
resoldre.

Passant a la Direcció General de Recursos Hídrics dir-vos
que la principal tasca que durem a terme almenys a curt i mig
termini serà la revisió del Pla hidrològic de les Illes Balears.
Volem fer una millor gestió de l’aigua, volem fer un
replantejament de les noves infraestructures prioritzant les
interconnexions que permetin una millor gestió, millorarem el
compliment dels objectius de la directiva marc quant a
sostenibilitat. Actuarem també en l’obtenció de recursos
econòmics que ens permetin, als municipis, reduir les pèrdues
de la xarxa, que aquest és un dels aspectes fonamentals també
recollit dins el Pla hidrològic i cercarem reduir el cost energètic
de les infraestructures, ja siguin potabilitzadores, depuradores,
bombeigs, etc. 

Impulsaren també, amb la renovació del conveni amb el
Govern central, un pla de conservació de torrents com a
corredors verds procurant la seva neteja periòdica en el moment
oportú i amb una correcta canalització. 

Durem a terme actuacions encaminades a solucionar la
contaminació d’aigües per nitrats que, com bé sabem, afecta tota
una sèrie d’aqüífers de la nostra comunitat. Volem modificar en
alguns aspectes els plans d’adob que tenim ara de cara a fer-los
més sostenibles. I, també volem que les plantes desnitrificadores
actuïn millor del que actuen fins ara, però sempre respectant els
cabdals d’aigua de reguiu per als pagesos i els ramaders.

Volem l’optimització també de recursos propis interns
reduint el que es coneixen com  externalitzacions que
encareixen els costos dels projectes. Enguany, per exemple,
l’any 2012, hi ha una previsió d’externalitzacions, per a l’any
que ve, perdó, de 780.000 euros. Per al 2013 n’hi ha una de
820.000 euros. L’externalització de projectes nosaltres creim
que es pot assumir en molts de casos des de la mateixa direcció
general. I, de fet, en el 2012 ja treballam per reduir d’aquells
780.000 euros aproximadament uns 320.000, amb la qual cosa
assumirem gran part de les feines inicialment previstes.

Cercarem l’aprofitament total de l’aigua depurada, com
sempre se sol dir de forma continuada i reiterada en els darrers
anys. Crec que hi ha molta feina encara per fer i això ho hem de
fer amb la implicació de les comunitats de regants. 

Quant a les dessaladores ens fa falta també fer-hi molta
feina. Ens hem trobat una sèrie de projectes que són certament
un tant estranys. Vull remarcar, per exemple, el projecte de la
dessaladora de Ciutadella a Menorca on pràcticament està a
punt de ser recepcionada per nosaltres, per la comunitat, que
costarà a partir de la recepció, uns 3 milions i mig d’euros i que
curiosament no està connectada amb Ciutadella, això són coses
que no ens poden passar dins la comunitat i menys en uns
moments com aquests.

Passant a la Direcció General d’Ordenació del Territori,
atesa la deficient regulació del sòl, la complexitat de la
tramitació del planejament urbanístic i l’arbitrarietat de la
regulació dels usos urbanístics en sòl rústic, volem promoure un
marc normatiu estable que confereixi confiança, seguretat
jurídica i que elimini dubtes als ciutadans, que massa en tenen,
i fent-ho sempre dins el marc d’un creixement contingut.
Crearem una llei del sòl que reculli les diferents normes, que
estigui adaptada a la normativa estatal i que respongui a les
demandes de creixement sostenible regulant especialment que
els sòls urbans no estiguin mancats de serveis imprescindibles
i perjudiquin els seus habitants. Es donarà agilitat a les
tramitacions dels plans urbanístics i a l’atorgament de llicències
amb la simplificació dels procediments, amb una millor
coordinació entre administracions i amb molta més informació
als promotors tant públics com privats.

Incrementarem les competències en els municipis amb sòl
urbà en aquells aspectes que suposen modificacions menors i
que no són estructurants, com ara, els canvis d’usos dotacionals
o els que suposin, per exemple, la promoció d’habitatges
protegits. També assistirem tècnicament als municipis amb
escassos recursos. Volem promoure la implementació de les
noves tecnologies en el planejament i en la gestió urbanística a
l’abast dels promotors públics i privats i volem optimitzar els
recursos existents com, per exemple, la informació territorial i
la cartografia de què disposa el Govern. Un augment de la
transparència, sense cap dubte, revertirà en una major confiança
de l’inversor i en una major participació ciutadana. 
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Finalment, també el que volem és entrar a revisar les DOT.
Amb més de dotze anys de vigència creim que ja és necessari
procedir a una revisió de les DOT ajustant els límits de
creixement a partir del criteri de ciutat compacta, prioritzant l’ús
del sòl urbanitzat vacant i la recuperació de sòls degradats, i
sempre garantint la suficiència dels serveis i les dotacions a la
població.

Quant a Arquitectura i Habitatge hem de dir que aquest
departament és bàsicament de foment per la qual cosa la falta de
pressupost ha incidit sensiblement a poder satisfer els
compromisos de l’administració en l’atorgament de les ajudes
que es gestionen, i actualment el deute és superior als 4 milions
d’euros en ajudes de diverses anualitats pendents de pagar. El
motiu de tancar en aquests moments dues línies ha estat
precisament l’esgotament del crèdit previst. Es reduiran
despeses corrents i s’eliminaran externalitzacions. Com ja hem
comentat abans el que volem fer és amb el personal que tenim
dins l’IBAVI fer o dur a terme moltes de les feines que a dia
d’avui s’externalitzen. 

Volem promoure un augment dels ingressos, sense cap
dubte, quant a fiances, lloguers i venda d’habitatges. Això vol
dir que no hem de tenir cap habitatge sense llogar i hem de
procurar vendre totes les que tenim. Impulsarem polítiques de
promoció dels lloguers i de la rehabilitació, i quedaran
condicionades, lògicament, a la disponibilitat pressupostària les
ajudes de rehabilitació de barris, eliminació de barreres
arquitectòniques i protecció del patrimoni històric. Per aquest
motiu haurem de cercar noves vies de finançament com la
inversió privada o fins i tot els ajuts europeus i estatals.

Des del departament d’Arquitectura, des del departament
tècnic, volem impulsar la colAlaboració amb les conselleries del
Govern per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques en els
edificis propietat de l’administració. Volem també colAlaborar
amb els ajuntaments per tot el que sigui la redacció de projectes,
la direcció facultativa d’obres, la valoració d’immobles, solars,
etc. I també des del departament tècnic, i respecte de la
tramitació de les reserves estratègiques de sòl, hem de dir que
hem creat grups de treball per cada una de les reserves
estratègiques de sòl seleccionades tant a Son Bordoy com a Son
Güells a Palma i tres a Calvià, amb participació dels tècnics dels
ajuntaments respectius i del consell insular de cara a impulsar
els procediments que ara tenim aturats des de fa ja una sèrie de
mesos. Els promotors també colAlaboraran amb els grups de
treball ja que són els primers interessats en donar velocitat i
rapidesa a la tramitació. També a mig termini volem redactar un
nou pla autonòmic d’habitatge i es colAlaborarà amb el Pla
nacional d’habitatge 2013-2017. 

En aquest departament també, com a tot el Govern, es pretén
una simplificació administrativa dels procediments impulsant la
tramitació electrònica dels expedients, de tots els que siguin
possibles. I després, també, estudiam la possibilitat que l’IBAVI
actuï com a oficina autonòmica de lloguer, actualment fa de
delegació de la Societat Pública de Lloguer que depèn del
Ministeri de Foment.

Quant a Transports, la Direcció General de Transports
treballarem en la redefinició i simplificació del departament de
Transports adaptant-lo a la realitat i a les necessitats actuals. De
fet, en aquest moment ja hi ha una auditoria interna que
establirà les estructures prescindibles o sobredimensionades
potenciant també les estructures operatives i vàlides. Volem
aconseguir una administració més eficient i equilibrada. I, des
d’una perspectiva estratègica, ens hem de començar a demanar
si existeixen empreses públiques amb competències duplicades,
que sembla que sí, o redundants. 

Hem de passar a ser molt més austers amb les despeses i
hem d’optimitzar recursos i, en aquests moments, desestimarem
projectes, que tal vegada estan en marxa, per motius purament
econòmics i, encara que sigui provisionalment, els haurem de
deixar aparcats sense renunciar-hi  en el futur quan la
conjuntura econòmica els faci viables.

Continuarem negociant el finançament dels projectes de
carreteres i transports en el marc del conveni amb el Govern
central. Es replantejarà el transport regular, eliminant o
redefinint les expedicions que comptin amb pràcticament cap
passatger o molts pocs i haurem d’atendre la petició del sector
també de cara a negociar unes concessions més equilibrades i
satisfactòries per a les dues parts. Es paralitzaran, de fet s’han
paralitzat de forma provisional, les inversions del tren, i no les
posarem en marxa sense saber primer com haurem d’afrontar els
elevats deutes amb els contractistes i proveïdors i també sense
haver analitzat de forma molt més acurada la seva rendibilitat.

Volem que Balears tengui la seva llei de mobilitat, una llei
que reflecteixi les polítiques generals de mobilitats dels pròxims
anys tant de transport de viatgers i mercaderies com del tren i
adaptada a la normativa vigent i a les singularitats de Balears.
Promovem i promourem la incorporació de l’EMT al Consorci
de Transports de Mallorca. Hem començat a parlar ja amb
l’ajuntament d’aquest aspecte i volem aconseguir una millor
coordinació de tots els transports públics i privats per arribar a
la targeta única. I això només ho feim per arribar a donar una
major satisfacció als passatgers i també per aconseguir
incrementar els passatgers del transport públic. Lluitarem contra
la competència deslleial i contra l’intrusisme que hi ha dins el
sector del transport per taxi amb un major control i també amb
major nombre d’inspeccions.  

I si no me n’he deixat cap crec que aquestes són totes les
direccions generals que ens faltava comentar perquè l’altre dia
ja vàrem comentar o ja vàrem analitzar el que faríem dins la
Direcció General de Medi Natural. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 3 / 28 de setembre del 2011 17

 

Bé, per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Jaume Carbonero, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies Sr.
Conseller, benvingut i benvingut el seu equip. Moltes gràcies
per venir, és un plaer poder comptar amb vostès en aquesta
compareixença. 

Sr. Conseller, jo li he de dir que en termes generals
l’explicació que vostè ha fet és una explicació que en moltes
qüestions es pot subscriure, per tant, és difícil entrar a discutir
temes que són obvietats. Però a mi m’agradaria que en alguns
pogués precisar una mica més, que hi poguéssim entrar una
mica més en detall. Tanmateix el temps que tenim assignat no
ens dóna per poder fer una intervenció molt llarga, però vostè té
tot el temps que vulgui, per tant, podrà donar les explicacions
que cregui oportunes.

Miri en referència al medi natural, a mi m’agradaria que
explicàs una mica més el tema de la Serra de Tramuntana. Quan
vostè diu que creu que hauria de ser un espai protegit, es
refereix a alguna figura de protecció que hi ha vigents a la
legislació que tenim? En definitiva, vostès pensen tramitar els
sectors límits de la Serra de Tramuntana com a parc natural
comptant, evidentment, amb el consens dels veïnats o es limiten
a dir que protegiran en la mesura del que sigui possible, etc.?

Què passarà amb la urbanització d’Es Guix? Vostè pensa
que aquesta urbanització és una urbanització factible dins
l’espai natural de la Serra de Tramuntana? Li donarà suport?

Sobre el tema del Parc nacional de Cabrera, ja està bé
millorar la seva gestió, realment fa falta, però hi ha una altra
qüestió que està pendent i que se’n va parlar a les darreries de
l’anterior legislatura i és l’ampliació dels límits del Parc
Nacional Maritimoterrestre de Cabrera. Jo li demanaria el seu
posicionament respecte de l’ampliació d’aquests límits, que ja
han estat objecte d’un informe tècnic, que han estat valorada pel
propi patronat del parc nacional. Per tant, m’agradaria saber si
vostè està disposat a impulsar-la i d’entrada dir-li que compti
amb el nostre suport per poder ampliar aquests límits.

De la mateixa manera i parlant de Cabrera i per proximitat,
m’agradaria saber la seva opinió respecte de la declaració com
a àrees marines protegides de les muntanyes submarines del
canal Mallorca-Eivissa. Les muntanyes es diuen Emile Baudot,
Ausiàs March i Ses Olives. M’agradaria saber la seva opinió,
perquè en relació amb aquest tema ja hi va haver no només un
treball, sinó un acord del Consell de Govern de l’anterior govern
i per tant pot rescatar aquest acord del Consell de Govern i si els
sembla bé, continuar impulsant la protecció d’aquests espais. És
una competència de Madrid, però aquí també tenim coses a dir.

El tema de la posidònia. Les praderies de posidònia
darrerament han viscut una polèmica que jo crec que s’ha tret
una mica de mare. Sr. Conseller, no m’ha agradat que un
conseller del Govern es referís directament a una persona amb
noms i llinatges, un biòleg de reconegut prestigi i que hi hagués
un enfrontament d’aquest tipus. Em sembla que era evitable
aquesta polèmica. Avui hem vist l’informe d’IMEDEA que
contradiu en certs aspectes l’informe del Govern, però és igual,
sembla que no hi ha tant de problema com semblava pel renou
que s’ha fet amb aquesta història.

En relació amb el canvi climàtic, els gasos d’efecte
hivernacle, és a dir, l’emissió de diòxid de carboni, vostè què
pensa d’Es Murterar?, què pensa de la central tèrmica d’Es
Murterar? Pensa que és possible establir una política de parcs
eòlics marins que puguin substituir a la llarga la generació
d’electricitat a les nostres illes?

Quant als recursos hídrics és veritat que les dessaladores
representen un problema que no està resolt, entre d’altres pel
seu gran cost i pel cost de manteniment que tendran, però no
només la de Ciutadella, també les altres impulsades no per
l’anterior govern, sinó per l’anterior de l’anterior. Per tant, aquí
tenim un problema greu perquè s’hauran de prendre decisions
en relació amb aquest tema.

Ordenació del territori. Llei del sòl, benvinguda. Li vull dir
una cosa que vostè ja la sap, la sap el seu director general, jo no
sé quantes se n’han fetes en aquesta comunitat, com a mínim i
que jo recordi, cinc, de lleis del sòl,  i no n’hi ha hagut cap que
hagi triomfat, que hagi arribat al final, sempre s’ha començat
amb bona voluntat, sempre hi ha hagut bones idees, lògicament
discrepàncies, però ja és ben hora..., som l’única comunitat
autònoma que..., però és que n’hi ha que ja en tenen tres, no
només som l’única, és que anam a la cua, però això tampoc no
crec que sigui un gran problema, si fos un gran problema ja
l’haguéssim resolt, és a dir, tenim legislació supletòria que
funciona relativament bé, però és veritat que ens mereixem una
llei del sòl. A l’anterior legislatura en aquest parlament es va
establir una comissió, una ponència per tal de redactar per
consens la llei del sòl. Jo li demanaria si pensa constituir una
ponència o pensa demanar que se constitueixi una ponència
perquè es pugui redactar per consens o pensa fer un projecte de
llei, dur-lo en el Consell de Govern perquè després es ves al
Parlament?

Revisar les directrius no només és necessari, sinó que és
obligatori. Les Directrius d’Ordenació Territorial, les DOT, la
Llei 6/99 té un marc de vigència, les seves previsions, per tant,
efectivament, hem de revisar el seu contingut. Em sembla que
en la línia que vostè ha dit de ciutat compacta i d’intervenir en
els percentatges de creixement, que ara són del 10 i del 12%,
són un percentatge de creixement molt elevats per la realitat que
estam vivint, doncs pensi que nosaltres hi estarem
completament d’acord i m’agradaria que poder participar en la
mesura en què vostè cregui convenient en aquesta tasca.

Temes d’arquitectura i habitatge, IBAVI, feines que
s’externalitzen, ja ho vàrem començar l’anterior legislatura,
completament d’acord. Promoció i rehabilitació també. Què
pensa fer amb la Llei de barris? Diu que no tendran possibilitat
de fer ajudes per als barris, però hi ha una llei, i a mi
m’agradaria saber si vostè pena continuar impulsant allò que
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està previst a la llei, deix a part les altres subvencions de
patrimoni i eliminació de barreres, però em referesc a la Llei de
barris. Pensa impulsar el contingut de la Llei de barris o no?

I li voldria dir que hi ha una llei que va redactar l’anterior
govern, que és la Llei d’accés a l’habitatge, que es va aprovar
per Consell de Govern, va entrar en el Parlament i va decaure el
seu contingut quan es va acabar la legislatura. Però és una llei
redactada, és una llei amb un contingut que jo crec que és
perfectament assumible per les diferents ideologies i per tant, és
una feina feta que es podria aprofitar. Li agrairia que s’ho miràs
i si creu que és interessant també l’impulsàs.

I pel que fa referència a les reserves estratègiques de Son
Bordoy, les altres de Palma, etc., jo ja li vaig dir quan vàrem fer
el canvi de carteres que de manera sorprenent les reserves
estratègiques de Palma tenien molta oposició i en canvi les de
Calvià anaven bé. Efectivament, jo pens que si vostè
aconsegueix desbloquejar les de Palma serà benvingut...-ja
acab-. Però li vull recordar una cosa, jo em sentiré obligat a
retreu-li, i ja li anuncii la posició que va tenir el Partit Popular
en relació amb aquestes reserves tant en el Parlament com a
l’Ajuntament de Palma.

Res més. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca intervé l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda
per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies Sr. Conseller i al seu equip
per aquesta compareixença. Jo crec que avui era obligat donar-
nos aquesta panoràmica, obligada, per altra part, amb el canvi
de govern. Crec que hi haurà una altra compareixença, supòs
que aviat, que serà la dels pressuposts on veurem més
concretades aquestes intencions que apunta el conseller, perquè
en alguns aspectes no cal que hi hagi recursos, en altres sí, en
altres l’expressió xifrada d’aquesta voluntat serà la que li donarà
o no credibilitat.

En qualsevol cas, jo també estic d’acord a grosso modo en
molts d’aspectes que s’han apuntat, hi pot haver coincidència,
no així en el transport públic. Crec que l’inici ha estat directe
contra la via de transport públic i jo la veritat és que li agraesc
el to que utilitza i les declaracions en foment que vol fomentar
el transport públic, però clar, anunciant pujades de tarifes,
eliminació de freqüències, llevar línies de tren, mentre que
s’apunta directament i emfàticament que les autopistes que
havien quedat..., per a aquestes, hi hagi els recursos que hi hagi
es faran, es faran, doncs em queda una descompensació respecte
de les prioritats, del missatge que envien. En aquest moment
triar un projecte d’inversió i fer-ne caure un altre, té com mai,
una importància cabdal de cap on vols anar. Per tant, aquí per
ventura és allà on hi ha el nostre punt de major discrepància,
però hi haurà altres moments per tractar-los.

Jo avui li voldria fer algunes preguntes sobre la seva
intervenció global. En tema de medi ambient ens ha apuntat
aquest tema dels incendis, vostè ha pensat, quan ha vist allà on
s’han produït, com s’han produït, alguna mena de mesura per
evitar canvis d’usos a zones cremades, alguna cosa que
desincentivi qualsevol velAleïtat de voler treure profit d’un sòl
cremat o creu que no va per aquí? Sap que hi ha molta legislació
en aquest sentit d’evitar canvis d’usos durant 30 anys a zones
cremades, per dir-ne un, aquí s’ha intentat..., sap que el Partit
Popular hi ha estat en contra, però li deman si vostè alguna
mesura d’aquestes la podria tenir present?

Sobre els espais naturals ens ha dit que d’alguna manera
s’havien d’ordenar els que ja hi havia, però jo li deman si fa
comptes crear-ne algun, les reserves marines que estan molt
apuntades, la Xarxa Natura 2000 si es podrà ampliar. Si dins la
Serra de Tramuntana més enllà d’aquestes paraules hi haurà
algun gest d’una zona clarament protegida segons els estàndards
internacionals i per tant, amb figures com són el parc o altres
figures, però estandarditzades de protecció o si ens cenyirem a
aquest limbe. Cabrera també s’ha demanat.

I jo li demanaré sobre una obsessió que sempre s’ha apuntat
des del Partit Popular, els doblers per a la custòdia de territori,
pel fons de conservació, sempre han estat insuficients, l’any
passat eren insuficients, els d’enguany eren insuficients, cada
any són ridículs, però quan el Partit Popular hi arribi hi haurà
una eclosió d’aquestes ajudes. Evidentment vostè podrà
consultar el Diari de Sessions quan vulgui, i sabem que és una
promesa que el Partit Popular, complidor de les promeses, ... li
deman, quina ampliació hi haurà d’aquests tipus d’estímuls o
ajudes per a la protecció.

Jo sobre el tema de la posidònia demanaria declinar aquesta
polèmica. Jo crec que avui l’IMEDEA..., el respecte pel
posicionament i rigor de l’IMEDEA està fora de tot dubte, haver
d’establir aquesta correcció sobre el fons de Formentera és
realment molt delicat. Jo crec que tot el que faci a favor de la
posidònia estarà bé. Quan ens ha dit que vol canviar la regulació
per..., m’ha semblat sentir, per fomentar o per permetre més
usos turístics ... li demanaré que m’ho expliqui, perquè, clar,
nosaltres el que volem és posar en valor aquesta gran riquesa
que tenim amb la posidònia, vostè ho deia ahir i són paraules
que subscric sobre la seva importància, per tant, ara aquesta
modificació de normes per fer-ho més compatible en usos
turístics m’ha quedat confusa, de vegades un escolta...

Sobre els residus ha dit que fomentarà el reciclatge, hi ha un
seguit de matèries que exactament tampoc el Govern no té les
competències en la matèria. Li demanaria com ho farà, si és que
donarà doblers als consells, si té iniciativa pròpia, si parla de
materials perillosos, ...

En restauració paisatgística, jo li demanaria si té qualque
mesura en els sòls degradats, sòls contaminats, espais urbans
que convendria que hi hagués algun tipus de reformes. Hi haurà
restauració paisatgística de tot ordre a les Illes Balears aquests
quatre anys? Vivim del turisme, vivim de la nostra façana, a
veure com ho veu.
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La Comissió Balear de Medi Ambient tot el que faci per
arreglar els taps serà ben vist. Jo crec que el Sr. Orfila ha fet el
que ha pogut el que ha pogut, (...) haver canviat fa poc, s’havia
agilitat, encara es pot millorar, jo som crític amb la normativa
vigent a nivell general sobre tota aquesta mena de tràmits, si se
pot garantir tot el que ha de permetre el tràmit ambiental d’una
altra manera, endavant. De totes maneres ens sorprèn que
d’ençà que hi ha estat, crec que s’han tramitat 25 expedients i
demanaria que faci una sola sessió. Jo tenc coneixement d’una
sessió amb 25. Si n’hi ha més, li deman que m’ho aclareixi. En
tot cas, el que facin, sempre i quan no sigui patint-ne la
preservació ambiental evidentment, aleshores ja seria trampa.

Sobre els recursos hídrics crec que la connexió de la
dessaladora d’Eivissa és un dels problemes, al nostre parer,
petits respecte dels que comportaran assumir les dessaladores,
tal i com es feren i amb els costos que representen les
dessaladores. Jo crec que ha estat un negoci foradat i un caramel
enverinat, el tema de les dessaladores. Si troba que un dels
problemes és la connexió..., resolgui’l, però crec que el
problema de l’aigua i del preu de l’aigua com a recurs escàs de
les polítiques heretades del Partit Popular crec que passarà
factura al ciutadà, al ciutadà normal. Jo crec que això ens ha de
preocupar. Per tant, els doblers que pugui aconseguir tant per a
depuradores com per a dessaladores des de l’Estat, ja que també
varen impulsar i ajudar en aquesta línia, ens hi trobaran.

Reduir pèrdua en xarxa, hi havia un suport als ajuntaments
i després va quedar més endavant dels consells. En aquest
moment realment vostè aportarà més doblers als ajuntaments en
aquest sentit? Exactament en què consistirà?

El tema dels torrents, endavant i tant de bo que hi pugui
haver una entesa amb l’Estat.

La Llei del sòl. Bé, jo discreparé del Sr. Carbonero, quant a
les bones intencions de tots els projectes que hi ha hagut. Jo crec
que si hi hagués hagut bones intencions fa molta estona que ja
tendríem Llei de sòl, hi hagut interès que hi hagués inseguretat
jurídica dels que la predicaven, li ho dic tal i com ho he viscut.
No hi ha interès en un codi urbanístic clar que tothom entengui
i vas a cercar si la del 76 és vigent, si la del 90, els reglaments
del 78, ... T’hi perds, però hi ha hagut interès polític que això
fos així, n’estic convençut i estic content com a mínim, i li don,
no sé, aquesta primera confiança de qui entra nou, per veure si
es notarà que hi ha ganes de fer una Llei del sòl, primer de tot,
i després que no sigui una provocació quant a alguns elements,
que hi pugui haver elements de consens.

La majoria dels textos són pràcticament tècnics i ens hi
podem posar d’acord. Sobre que facin moltes coses els
ajuntaments, d’acord, sempre que es revisin. Hi ha una cosa, per
exemple els usos dotacionals, vostè ho sap, com ara mirar que
hi hagi espais per a les escoles, que s’han aprovat planejament
generals, que hi ha anys i anys que hi ha ràtios esperant que hi
hagi usos dotacionals i quan s’ha de fer l’escola s’ha de fer un
interès general en el sòl rústic perquè el Pla General no ho
preveia. Crec que això ho poden donar als ajuntaments, però
quan hi ha perill els ajuntaments, si el que necessiten és una
casa de policia, deixa l’escola. I això li sap greu, però ho acaba
fent i entre tots hi ha d’haver aquesta pedagogia. Si tothom entra
ja en el rigor urbanístic, crec que ho hem de fer. En qualsevol

cas estam d’acord que moltes tramitacions les facin els
ajuntaments.

Li volia demanar una cosa que vostè no ha comentat, en
camins s’ha fet molta feina, en accessos a costa, en el tema de
les finques de Defensa, s’ha fet ara aquest conveni a Cap des
Pinar, però ha quedat el Puig Major, han quedat altres espais, hi
ha hagut una predisposició, aquest hi treballarà?

Amb les DOT, endavant. Ens ha agradat aquesta cosa del
(...). Una de les poquíssimes virtuts que pot tenir una crisi és
que no hi ha una allau..., ens entenem més amb el PP en els
temes de desenvolupament urbanístic perquè hi ha molta menys
pressió per dur-los a terme, allà on no ens entenem és que quan
arriba un promotor, amb independència de tot, lleis de sòl, plans
territorials, si arriba un promotor i diu ho vull fer aquí, se li
modifica la DOT, la Llei del sòl, el Pla territorial i tot el que
haguem pogut fer per ordenar un territori, tot se’n va en orris
darrera aquella promoció. Jo li demanaria que per molt que
convengui tot allò que tengui interès, sobretot de caràcter
industrial, de caràcter creador de riquesa, ho miri amb bons ulls,
però que sigui des d’una idea planificada i general.

I arribam...bé, hi ha tema de l’habitatge protegit, es va dir
que no s’havia fet res, vostè diu que hi ha molt d’habitatge
encara pendent de colAlocar, ahir se’ns deien les dues coses, que
s’havia fet molt d’habitatge i que encara no estava colAlocat,
també va dir un portaveu del Partit Popular que no s’havia fet
res de res, no sé si..., totes aquestes cases no hi eren abans, ara
hi són. Crec que és bo que dugui a terme, també, colAlocar-les i
també tot el parc immobiliari també en aquest moment no
ocupat que també el tenguin en compte.

Respecte a la llei de barris i en general amb els ajuntaments,
fa comptes ajudar els ajuntaments també a fer activitat tant en
habitatge com en barriades, en totes les línies que hi havia
d’ajuts per a millora urbana?

Arrib al final, Sra. Presidenta, amb el tema de transports, ja
li he dit que és on crec que menys ens entenem, no? Ha sortit
ara amb el tema de canvi climàtic, el tema de la contaminació
atmosfèrica, tant de bo puguem tancar Es Murterar, però
realment la contaminació atmosfèrica que afecta la nostra salut
és de transport terrestre, és de cotxes, necessitam una gran
empenta en transport públic. 

Aquestes mesures, parlar d’austeritat per tancar línies no ens
sembla correcte, l’animam i ens oferim a estar devora vostès
quant al que sigui la reivindicació en el compliment estricte del
conveni ferroviari, que la seva execució era per acabar dins
enguany i per ser-hi, però no que el lliurin tan alegrement
mentre el conveni de carreteres l’han duit fins a l’enfront.
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Per tant, tot el que són freqüències, línies, tirar endavant i
per descomptat, no deixar abandonada ara la línia Artà-Manacor
amb la situació que tenen tots els talussos i totes les obres
abandonades, crec que és una irresponsabilitat. L’animam, per
tant, a tirar endavant en aquest sentit i que l’aposta pel transport
públic sigui real.

Aquí crec que de moment és on hi ha més diferències...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Alorda, hauria d’anar acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab idò, perquè crec que bàsicament el que avui ens
interessa, més que polemitzar i fer..., ja ho farem amb les
propostes que farem des del nostre grup i les intervencions que
li demanarem. Avui més aviat és per fer-li les preguntes, a
vostè, per fer-nos una panoràmica de les seves intencions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Sra. Virtudes Marí i Ferrer per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, senyores i senyors
directors generals, secretari general, cap de gabinet, president de
la Comissió Balear de Medi Ambient, en primer lloc moltes
gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.

Sr. Conseller, en primer lloc el volem felicitar per
l’explicació clara i resumida donada en aquesta comissió de les
principals línies d’actuació de la seva conselleria. No entrarem
en detall en cadascuna d’elles, primer per manca de temps, però
també perquè creim que la seva explicació ha estat francament
clara i acurada.

En primer lloc, volem reconèixer i destacar especialment la
magnitud de la tasca que té encomanada vostè, Sr. Conseller, i
el seu equip. La seva conselleria és el millor exponent de la
nova política impulsada pel Sr. President, pel Sr. Bauzá, que
comença amb una administració reduïda i austera. No podem
oblidar que avui es gestionen des de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, les competències que
en la legislatura passada duien quatre conselleries amb quatre
secretaries generals amb els seus corresponents gabinets i
assessors i fins a dotze direccions generals. La Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori avui sols té sis
direccions generals, un gabinet de conseller i un secretari
general.

Per sortir de la crisi econòmica que patim és important
aquest exemple que es dóna des del Govern, per demanar
sacrificis el primer que els ha de fer és el Govern i per això, els
encoratjam a continuar en aquesta línia a pesar de les crítiques
rebudes.

En segon lloc, volem realçar el compromís que es desprèn
de les seves paraules a aconseguir la màxima eficàcia en la
gestió de l’Administració, racionalitzant tramitacions i
procediments. Justament les competències en ordenació del
territori i medi ambient a la seva conselleria fan especialment
necessari afrontar una modernització i agilitació del
procediments d’aprovació dels instruments de planejament i del
control ambiental.

L’agilitació dels procediments administratius a més de ser
un dret de tots els ciutadans és un deure per a l’Administració
i és un instrument essencial per a la recuperació econòmica de
les nostres illes.

Ha d’haver acabat el temps en què el Govern i les altres
administracions són el primer entrebanc en què es troben les
empreses, emprenedors i ciutadans per poder fer realitat els seus
projectes. En la situació actual necessitam aprofitar totes
aquelles iniciatives que complint la legalitat creïn nous llocs de
feina i impulsin la recuperació econòmica. Per això és urgent
eliminar entrebancs i afavorir la inversió, sense que això suposi
minvar cap garantia de l’estat de dret.

Aquest és un objectiu transversal que afecta totes les àrees
de la seva competència, però volem fer especial referència a la
Comissió Balear de Medi Ambient que vostè ja ha citat. La
situació en què ens hem trobat és realment preocupant, 870
expedients, alguns amb deu anys d’antiguitat, molts
probablement hauran de caducar perquè ha desaparegut l’interès
inicial del promotor. Si a això afegim que en molts de casos
s’incompleixen tramitacions internes, la politització de les
decisions tècniques i en definitiva la inseguretat jurídica i la
ineficàcia tenim un panorama que realment ens preocupa.

Alabam la voluntat de la conselleria de simplificar els
processos, exigir que els informes que s’emetin tenguin una
base tècnica i jurídica reglada i no subjectiva o ideològica,
establir els mecanismes de control intern per garantir la celeritat
dels procediments i que permetin al ciutadà conèixer
telemàticament com es troba la tramitació. En definitiva,
compartim el seu objectiu d’aconseguir que la Comissió Balear
de Medi Ambient no sigui un forat on s’atura tota l’economia de
les Illes Balears. Un exemple ha estat i es mencionava per part
dels meus companys que la primera reunió ja s’han desenrocat
25 expedients. Aquest és el camí, aquesta és la línia que s’ha de
seguir.

Una petita referència al que ha dit sobre el departament de
Medi Natural, permeti’m com a eivissenca que agraeixi la gran
feina feta per IBANAT en el darrer incendi, la seva
professionalitat i celeritat en la resposta va evitar mals majors
a l’illa d’Eivissa que du tretze mesos patint una important plaga
d’incendis i la raó, sota el nostre punt de vista, no és altra que
una deficient conservació de les nostres muntanyes, una errònia
o moltes vegades descuidada política forestal. 
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Ens alegra molt sentir que pensen redactar un pla forestal de
les Illes Balears que posi en valor un dels elements fonamentals
del nostre paisatge i de la nostra riquesa ambiental i permeti a
la vegada la restauració, millora i aprofitament dels nostres
boscos.

En recursos hídrics no podem sinó felicitar la iniciativa de
revisar el Pla hidrològic balear. El Govern anterior li va passar
com als mals estudiants, que varen voler aprovar estudiant la
darrera nit i això mai no surt bé. 

Poques setmanes abans del final de legislatura es va aprovar
provisionalment un pla hidrològic que ni tan sols coincidia amb
el que el mateix govern havia exposat al públic, la qual cosa ja
de per si resulta ilAlegal, però no és això el més greu, el més greu
és el seu contingut en si mateix, que creim que fa necessària una
reflexió profunda, acurada, pausada, amb participació de tots
perquè aquest pla hidrològic sigui una eina per millorar la
qualitat de vida dels nostres ciutadans i no un entrebanc més en
la nostra economia.

En ordenació del territori, crec que ens trobam davant un
dels altres objectius estratègics d’aquesta legislatura, objectiu,
per altra banda, crec que compartit per tots els grups polítics. El
que fa falta bàsicament són dues coses, baix el nostre punt de
vista: un marc normatiu estable, no pot ser que es produeixin els
constants canvis de normativa que hem patit els darrers anys
sense cap justificació i moltes vegades polítiques erràtiques que
avui esmenaven el que havíem aprovat feia uns mesos. Això no
ens condueix més que abocar-nos a plets i a futures
indemnitzacions per a la comunitat autònoma i, sens dubte, que
totes les possibles inversions que venguessin a Balears fugin i
se’n vagin a altres indrets.

Benvinguda sigui si finalment aconseguim l’aprovació de la
Llei del sòl, estam convençuts que així serà. Creim que és
especialment important la pròpia existència d’aquesta
conselleria amb una visió no només urbanística i d’ordenació
del territori, sinó també mediambiental i agrícola per entendre
el que són les nostres illes i com han de gestionar-se des
d’aquest punt de vista. Farem tota la feina que ens demanin des
del Parlament per aconseguir aquest objectiu, vagi per endavant
el nostre suport per aconseguir aquesta seguretat i agilitat que
necessitam.

En matèria de transport crec que han estat especialment
valents, probablement per això ara des del PSM se’ls criticava.
Estic segura que ni a vostè ni al seu equip els va fer cap ilAlusió
haver de suspendre expedients o projectes que estaven en tràmit.
Això no agrada a ningú, però un polític responsable ha de
prendre decisions quan les ha de prendre i el que no pot ser és
continuar obres que no tenen dotacions pressupostàries. Més val
aturar-ho prompte que no pagar-ho després. Ja vendran -com
vostè molt bé ha dit- temps millors on les condicions
econòmiques ens permetin reprendre aquells projectes que
realment siguin bons, siguin positius per a la nostra comunitat.

Hem de fugir de demagògies i promeses falses, hem de ser
realistes i realment tenir les preocupacions que tenen els nostres
ciutadans, les tarifes, un transport públic francament eficaç, una
targeta única de la qual ens parlava abans, hem de fugir d’una
vegada per totes de promeses que no són més que fum i
convenis d’intencions que al final -com ens deia molt bé ahir el

president Bauzá- no són sinó això, declaracions d’intencions
sense recursos darrere i fa molt difícil anar a reclamar sous quan
no hi ha compromisos fermes, a vegades amb compromisos
fermes i tot, com ens va passar amb el conveni de carreteres, el
Govern central, amb una gran mostra de deslleialtat
institucional, va suprimir aquests convenis.

Finalment, en matèria d’arquitectura i habitatge, realment
serem la que rep ..., ens ho posa realment difícil, que la primera
notícia que tenguem és que tenim més de 4 milions d’euros en
peticions aprovades de subvencions per pagar dels darrers anys
fa molt difícil, jo diria que és una hipoteca difícil de salvar,
poder emprendre nous projectes. De tota manera, estic
convençuda que, amb un equip ilAlusionat com el que té la seva
conselleria, amb gent competent, serem capaços de buscar
solucions imaginatives, de buscar recursos i realment fer front
a un dels problemes que més preocupen els nostres ciutadans
que és un habitatge digne.

Hem de fugir de velAleïtats s com la compra de solars
milionaris que llavors no s’usen per a res i hem d’estar a peu de
carrer buscant realment quines són aquelles polítiques que
solucionen el problema de l’habitatge. No coincidesc amb el Sr.
Alorda que la llei de l’habitatge que varen entrar a aquest
parlament ens apropi a aquest objectiu, però bé, temps hi haurà
d’aquest debat.

Efectivament, necessitam un nou pla autonòmic d’habitatge
que respongui a les necessitats actuals i tot això no farà sinó ser
una eina més, un instrument més perquè la seva conselleria, els
diferents departaments d’aquesta conselleria ens apropin una
mica més a la recuperació del creixement,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Marí, hauria d’anar acabant.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

...del benestar social i de l’economia que tots desitjam. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori pot contestar globalment a totes les preguntes i
observacions formulades.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Molt bé, moltes gràcies. Primer de tot vull agrair un poquet
a tots les paraules d’estar més o manco d’acord  en el que són
aquestes línies generals, supòs que en entrar més en detall i al
llarg del temps podrem arribar a alguna discrepància que
m’agradaria que fossin les menys possibles. Contestaré per
ordre d’intervencions, però possiblement, perquè heu parlat tots
un poc del mateix, hi haurà coses que ens serviran per a uns i
per a altres, no?



22 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 3 / 28 de setembre del 2011 

 

El Sr. Carbonero ha començat demanant-me què faríem
quant al medi natural, si pensaríem en nous parcs naturals, en la
Serra de Tramuntana com a parc natural, etc. Crec que dins la
Serra de Tramuntana... no té totes les figures possibles, però deu
ser de Mallorca la que en té més a sobre, quant a protecció,
perquè l’objectiu final és el que crec que a vegades ens perd,
l’objectiu final de protegir la Serra de Tramuntana amb les
figures que té avui dia a sobre, està més que assegurat. 

Qualsevol nova mesura de protecció que se li posi a sobre o
qualsevol nova mesura de qualsevol tipus que se li posa a sobre
només du un risc afegit, que no és el que li dugui doblers, és que
això no seria un risc, seria un gran avantatge, sinó que el risc
que du és que cada vegada feim la vida més complicada als
habitants d’aquesta zona. Precisament a les persones que han fet
que la Serra de Tramuntana estigui en les millors condicions
possibles, tant com per haver-la declarada Patrimoni de la
Humanitat. 

Per tant, no ens plantejam de cap manera fer noves figures
a la Serra de Tramuntana, però sí que ens plantejam gestionar el
millor possible les que hi ha i, a més, fer-les el més bones de dur
possible per a la gent que hi viu. Em referesc sobretot als
propietaris de les finques que hi ha dins la Serra de Tramuntana
que són realment els artífexs que la tenguem com la tenim. En
aquest aspecte per tant, si alguna cosa farem serà mirar
d’agilitar al màxim tot el que són tramitacions que han de fer,
afavorir determinats usos que fins i tot ara alguns estan
condicionats i altres tal vegada fins i tot prohibits i creim que
podrien estar almanco condicionats perquè fan que si pots fer un
sestador, jo ho dic moltes vegades, o fins i tot una bodega en un
moment donat, etc., el que fas amb això és dinamitzar tota la
zona.

M’ha parlat de la urbanització d’Es Guix, a veure què
passarà i què no passarà, bé, la urbanització d’Es Guix, com a
molt bé ha dit, és una urbanització i té els serveis i les dotacions
i -no li ho vull negar- és un dels punts que en aquests moments
analitzam i que tenc damunt la taula juntament amb tota una
sèrie d’assumptes més i bé, fins que no tenguem les idees
bastant clares m’ho reservo perquè el que li diria en aquests
moments tan podria ser blanc com negre i no serviria de gaire
cosa, però sí que hi posam esment i en aquest aspecte, supòs que
haurem de valorar molt tota una sèrie de variables.

M’ha parlat també de Cabrera, en allò de l’ampliació dels
límits del parc natural marítim terrestre, efectivament se n’ha
començat a parlar, d’aquest assumpte, efectivament es va dur
una proposta d’ampliació al patronat i el patronat no s’hi va
manifestar favorablement, sinó que el que va dir va ser: “bé,
analitzau la situació, mirau el que es podria fer i ja en tornarem
parlar”, un poquet va ser la conclusió que hi ha. 

No tenc clar que tothom hi estigui d’acord, almanco aquells
amb els quals he parlat, n’hi ha que estan d’acord a fer una
ampliació i n’hi ha que no, dels que hi ha... de les persones que
hi pugui haver amb interessos diferents dins el que és el mateix
patronat.

Quant a la muntanya..., tal vegada aquí pot ser diferent
perquè és una zona on de fet no s’hi pesca tampoc generalment
i crec que podem trobar més gent que hi conflueixi, però sí que
bé, és una cosa de la qual es parlarà més i segons el consens que
hi pugui haver actuarem, lògicament -com també vostè ha
remarcat, Sr. Carbonero- aquells assumptes estan més en mans
de Madrid que d’aquí, però nosaltres el que podem fer és
impulsar les coses que creguem que s`han d’impulsar.

Ho enllaç per exemple, crec que ha estat el Sr. Alorda que
ha comentat un tema de reserves marines, noves reserves
marines, etc. Ens reunim ja amb gent que ens planteja alguna
nova reserva marina i el primer que feim, que crec que és com
s’ha de fer, és mirar de juntar tots els afectats, ho hem fet. És a
dir, ja he tengut un parell de reunions en aquest aspecte on hi ha
asseguts des dels pescadors fins als bussejadors amb els nostres
tècnics. Crec que també en aquest aspecte podrem aconseguir
avanços, hi ha moltes possibilitats que en puguem treure
algunes més perquè de fet tenim tota una sèrie d’experiències
que marquen que una reserva, com pugui ser la que tenim al
Toro, du associats molts de beneficis fins i tot per als pescadors,
per la qual cosa del que es tracta és d’estirar tots d’un coll.

És veritat que determinades activitats dins aquestes reserves,
les haurem de començar a regular possiblement perquè... ara
mateix el busseig, que és una cosa que tal vegada era
esporàdica, cada vegada hi ha més adeptes i tal vegada en aquest
aspecte hem de començar a prendre, si no mesures, a regular el
que s’hi pot fer. De fet, el busseig sol ser una activitat que no
sol dur cap problemàtica ni una, vull dir que en l’àmbit
mediambiental sol ser molt correcte.

Quant a la posidònia, ho heu comentat i tots dos heu fet
referència a aquesta polèmica gratuïta que s’ha generat, idò
efectivament, no és que n’estigui molt orgullós, però tampoc no
m’ha caigut gens bé que s’hagi actual de la manera en què s’ha
actuat per part de determinada gent, no per a mi en concret,
perquè, jo, fa un mes i mig que som en aquest càrrec, és que
abans de jo hi ha hagut un govern i abans hi ha hagut un altre
govern i els dos darrers se n’han cuidat molt, almanco els dos
darrers, de protegir la posidònia, de fer-hi el que han pogut. 

De fet, s’ha estat des del 92..., per tant, els tres darrers
governs hi han fet feina, se n’han preocupat, des de la
conselleria anterior d’Agricultura i Pesca, i ara d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, es fa un seguiment de la posidònia a
totes les Balears, i home!, el que no es pot consentir és que es
qüestioni dins les Balears, a nivell global que no es té cura de la
posidònia perquè no és ver. Perquè a nivell de Balears, la
posidònia, com vos vaig comentar ahir en el Ple està igual o
creix en un 84% del seu territori, i tenim un 16% que ens
decreix. I aquest 16% ens decreix per un 65% d’aquest 16%
perquè no té lluminositat suficient, això és la principal causa,
després venen les espècies alAlòctones, les invasores i després ve
el fondeig. Però això no lleva que aquest fondeig, encara que
només sigui un 1%, focalitzat sobre un determinat terreny ens
pot crear problemes. I a resultes que ens crea problemes, vàrem
fer l’actuació que férem també dins tots els LIC.
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Però tornant a la polèmica, sí que vos vull dir, jo ara acab de
venir d’una reunió amb la consellera d’Eivissa, de Medi
Ambient, amb la qual vàrem obrir una primera polèmica; avui
de matí he parlat mitja hora amb Manu San Félix i ahir vaig
parlar amb Xavier Pastor i crec que hem acostat postures, hem
entès tots la part contrària, defensant cadascú el que havia de
defensar, però bé crec que en aquest moment les coses estan
bastant encaminades. És ver que tenim una denúncia del GOB
posada a la Unió Europea, que jo el que deman en aquests casos
és una certa lleialtat i no fer segons quines actuacions perquè a
Balears no li convenen gens i menys, a més a més crec que és
injust, és injust segons em diuen els nostres propis tècnics.

L’IMEDEA avui ha sortit amb unes dades, no contradiuen
les dades de la Conselleria d’Agricultura, que vull recordar no
són del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, són
dels serveis tècnics de Pesca que des del 2002 duen fent
aquestes estadístiques. Per tant, crec que les dades que vàrem
donar nosaltres poques vegades trobaran un estudi tan continuat
en el temps i tan seriós, i del que no ens amagam gens és de dir
que allà on hi hagi focus conflictius de problemes hi hem
d’actuar, perquè, a més, és la nostra responsabilitat i així ho
farem.

I quant a la nostra polèmica particular, doncs ja li he dit avui
a la consellera de Medi Ambient de Formentera que m’estim
molt més fer feina que perdre el temps pels diaris i per les
televisions, que cadascú tria on vol fer la batalla i jo m’estim
més fer-la dins el despatx amb ella, analitzant les coses i cercant
coses positives per a tots els ciutadans de les Balears i, en
concret, pels de Formentera, que anar a crear titulars pel mer fet
de crear titulars.

Seguesc un poquet la primera intervenció. Bé, m’ha parlat
de canvi climàtic, de parcs eòlics i marins i fotovoltaics,
fotovoltaics no sé si ho ha dit, jo ho he apuntat també perquè ...
No, el que passa és que ens trobam amb unes històries de
vegades que són curioses, diem que volem anar cap a energies
netes i després ens trobam amb dubtes perquè tenen impacte
visual, etcètera. Aleshores, jo no és que estigui ni a favor ni en
contra, home, parcs eòlics marins segons on, doncs pot estar
segur, Sr. Carbonero, n’hi haurà un grapat que ens diran de tot,
que no els agradarà; té una cosa positiva, que es crea energia
neta, però té una cosa molt negativa que és l’impacte visual. Ens
ha passat i jo he estat assegut a moltes taules temps enrera amb
els parcs eòlics normals i corrents, i de fet no se n’han fet per
l’impacte visual que tenen.

Hauríem de veure, tal vegada els que menys impacte visual
tenen encara, si es fan allà on toca, a determinats indrets i es
camuflen una mica, són els fotovoltaics.

Hem comentat també, quant a recursos hídrics, el tema de
les dessaladores. Les dessaladores són un vertader problema si
ho miram des d’un punt de vista del cost, un vertader problema.
El que passa és que, clar, ja no ens recordam del 2001, amb la
sequera que hi havia. Tenir aquestes infraestructures ens dóna
una certa tranquilAlitat, que ara no necessitam l’aigua perquè no
tenim sequera, però que si vengués la sequera, bé, ens
solucionarien tot el problema. Jo el que sí reclam i vos he posat
l’exemple de Ciutadella, que és un projecte que es va fer ara,
però que crec que ve de més enrera, vull dir, jo no estic donant
la culpa ni a un partit polític ni a un altre, senzillament dic que

quan feim un projecte d’aquest tipus s’hi ha de perdre molt de
temps i no ens pot passar el que ens passa amb Ciutadella. Però
bé, ens caurà la d’Eivissa i tendrem ... Tenim les dessaladores
que, com bé sabeu, perquè heu estat governant fins fa poc,
pràcticament molt poc utilitzades perquè s’empra l’aigua de Sa
Costera, però mentrestant pagam el mínim, que són milions
d’euros. És una quantitat que ens dóna tranquilAlitat i garantia a
un moment que tenguem problemes de sequera? Bé, jo crec que
sí, però òbviament té un cost enorme.

Quant a la llei del sòl, vostè, Sr. Carbonero, ha dit que
tothom comença dient que la farà i ningú acaba fent-la, amb la
qual cosa, doncs bé, jo estic dins la normalitat idò, he començat
dient que la vull fer, amb l’ajuda de les direccions generals,
perquè, a més, és un mandat del president en aquest cas, i bé, en
haver acabat comptarem, no sé on arribaré. En tot cas, si no
arrib enlloc només quedaré com els que hi ha hagut abans que
jo, no sortiré tampoc molt mal parat, però ens hem entestat a
treure-la, perquè crec que hi ha moltes normatives, ara ja n’hi ha
massa tal vegada de normativa i, bé, això vostè ho domina molt
més que jo, però hi ha massa normativa, algunes d’aquestes fins
i tot em diuen que contradictòries, i el que hem de procurar és
anar a dir, a veure, partim de zero amb tot això, i ja no és perquè
siguem l’única comunitat autònoma que no en tenguem, és que
crec que es necessita i també per als processos administratius,
etcètera.

I vostè em comentava que li agradaria que ho féssim per
consens, a mi també. És a dir, la meva manera d’actuar és que
m’agrada anar de la maneta tot el recorregut que sigui possible
i jo crec que tots podem aportar i tots hem d’aportar coses, i si
a un moment donat arribam a una discrepància, la meva intenció
és arribar a les menys possibles, però lògicament en aquests
moments si nosaltres desenvolupam la llei del sòl tenim la
responsabilitat política de dur-la a terme i haurem de triar. Però
per part meva ja li puc assegurar que en el començament ja hi
ha gent que està fent feina amb normatives urbanístiques, que
és un grup reduït de feina intern, com no pot ser d’altra manera,
i poc a poc supòs que això s’ampliarà i donarà peu a poder-ne
parlar amb tots.

El mateix amb les Directrius d’Ordenació Territorial.

Quant a la llei de barris, que vostè em demanava; bé, farem
el que podrem, dependrà lògicament del pressupost que
tenguem. Nosaltres, tal vegada, en això el que es pot començar
és a treballar en presentacions de projectes, obtencions de
llicències i a veure si podem passar aquest any; tots sabem de
les dificultats que tenim de tresoreria i lògicament aquesta línia
ens pot venir molt marcada o ens vendrà molt marcada per les
disponibilitats que tenguem.
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Amb la llei d’accés d’habitatge, per a nosaltres és un
objectiu a mig termini i el que volem també és mirar si entre
tots l’aprovam, la llei d’habitatge autonòmic, i aprofitam també
tot el treball que hi hagi fet anteriorment i si discrepam amb
qualque cosa, doncs ja veurem si es modifica.

Les reserves estratègiques de sòl, bé, nosaltres el fet de crear
grups de treball és precisament comptar amb el consens de
l’Ajuntament, perquè és fonamental, de Palma, perquè el seu
informe és, a més, preceptiu i vinculant. El nostre interès és
desenrocar-lo però també, vostè això ho coneix perfectament,
no és una tasca que sigui bona de fer perquè m’imagín que si no
ja estaria feta, hi treballarem i bé la intenció és desenrocar-lo.
Avui de matí encara, amb la directora general, fèiem feina amb
una d’aquestes reserves estratègiques, perquè la gent està
interessada a treure-la endavant; els promotors estan interessats
a treure-la endavant i que fa beneit és que hi ha una pila de
milions d’euros d’inversió, que la tenim aturada en aquests
moments i el que hauríem de procurar és aquests moments crear
o dinamitzar tot el que puguem l’economia.

Quant a transports, el Sr. Alorda em comentava que no
estam d’acord amb el tema del tancament de la línia d’Artà,
etcètera; nosaltres hem trobat el que hem trobat i jo no crec que
hi hagi moltes altres maneres de fer-ho, de fet crec que si hi
hagués hagut una continuïtat de Govern dels que estàveu
governant crec que vos haguéssiu vists obligats a prendre
decisions d’aquestes, senzillament. És que, empresarialment
parlant, amb el seny a la mà, no hi ha tu tía, és a dir, tenim el
que tenim, es va firmar un conveni així com es va firmar, jo tenc
apuntat aquí que es va firmar per un import de 443.750.000
euros, amb unes anualitats per al 2008 de 3 milions i per al 2009
de 25 milions d’euros; després, a 31 de desembre del 2010, es
varen posar 15 milions més per al 2010 i 14 milions i mig més
per al 2011, això ens fa un total de 57 milions i mig d’euros.
Però és que quan es va firmar aquesta addenda ja en duien
gastats 57.870.000 euros, i no més ens en varen arribar 43, és a
dir, amb un dèficit de 14.870.000, més després tot el que hi ha
fet, etcètera.

A mi, interès no n’hi ha cap ni un, és a dir, nosaltres, no ...,
el que passa, una altra cosa després és mirar si això és rendible
o quin cost té aquest cost de transport públic i si ens ho podem
permetre, però la inversió, jo, sincerament, crec que qualsevol
persona amb dos dits de front que hagués estat dirigint això
s’hagués vist obligada, sigui del partit polític que sigui, a
prendre aquesta decisió.

Una altra és ara com ho tenim, i home, així no hi pot quedar,
això està clar i fem feina perquè no hi quedi; d’entrada
assegurar el talús que hi ha, etcètera, però l’impacte que té
aquesta obra deixant-la així som ben conscients que no hi pot
quedar i fem feina perquè no hi queda. Per tant, veurem també
al cap i a la fi què ens queda.

No sé si, no, del tema de transport d’autobusos crec que no
heu demanat res, que ho tenia aquí; però també dir-vos que si es
planteja eliminar o redefinir qualque línia, també ho he
comentat crec a nivell del Ple, és perquè qualque línia ens du
0,7 passatgers per viatge, parl, per exemple, de la de Son Serra
de Marina a Santa Margalida. Això vol dir que molts de
trajectes d’anar i tornar van buits. Què vol dir? Doncs, anem a

mirar quins van buits, anem a gestionar-ho millor i evitar que es
tirin doblers.

Quant als incendis, el Sr. Alorda em comentava el tema de
canvis d’usos, el tema de treure’n profit; crec que amb la llei
estatal no és possible ja treure-hi profit, però li parl també un
poc de memòria, perquè quan un se sotmet a aquest tu a tu
arribau a fer preguntes que no són bones de contestar. Però del
que m’ha demanat de què en pensava jo; jo, sincerament, crec
que no tenim cap cas ni un que darrera hi hagi aquesta intenció
d’aprofitament, li dic amb tota sinceritat, i també em baso en el
que ens diuen els informes nostres. Perquè no s’ha descartat res
mai, des d’un primer moment s’ha estat mirant si l’incendi era
provocat, si era fortuït, si era per negligència, etcètera, i hem
tengut molts d’incendis i en darrer lloc, també ho vaig
manifestar, bé, el percentatge d’incendis provocats ens va pujar
més del que havia de pujar, bastant més. I aposta, quan vàrem
començar a notar que pujava, sobre les mitjanes, vàrem reforçar,
dic reforçar, no és que s’estigués mirant, que la Guàrdia Civil,
a traves del SEPRONA, i els nostres agents de Medi Ambient
passegessin pels diferents punts que, curiosament, com podeu
recordar, sempre ens pegaven foc dins uns radis molt similars,
a unes mateixes hores i dins unes mateixes zones de corbes,
etcètera. Bé, trobar una persona així no és bo de fer, però que es
va fer tot el possible, de fet hi ha hagut qualque detingut; a
Eivissa amb el darrer, però que sens dubte ens preocupa. Però
que darrera hi hagi interessos especuladors, urbanístics,
sincerament, no ho crec, nosaltres no en tenim per suposat cap
constància i, de fet, ho hem descartat. Li diré més, qualque
persona que té qualque urbanització a zones que s’hi han pegat
foc, pendent d’executar, es va posar en contacte amb mi,
enfadada i preocupada perquè no li donàssim la culpa de que
pareixia que volia fer això, i crec que està prohibit, segons he
vist, o està molt condicionat desenvolupar urbanísticament
després dels incendis. Això es va controlar perquè,
efectivament, això succeïa, igual que succeïa un temps que es
pegava foc per aprofitar després el menjar per als animals. Això,
jo també ho he dit, com que ja no hi ha animals per la
muntanya, ja es descarta. 

Bé, d’espais naturals vostè també m’ha demanat si crearíem
nous parcs. No, nosaltres crec que tenim molta feina a fer a
millorar la gestió del que tenim i no en crearem més. En
reserves marines ja li he comentat que possiblement sí, que, per
petició de grups de les zones, crec que sí. I a la Serra de
Tramuntana no hi volem posar més figures damunt, el que hi ha
trobam que ja basta bé, no li farem res més a no ser mal, en tot
cas, ara, si li féssim més coses... Perquè si a mi em diu li posam
que la Serra de Tramuntana fa volar millor els ocells, bé, què
ens suposa això? Suposa un benefici econòmic o turístic per a
la zona, però jo crec que amb el que hi ha ja és més que
suficient perquè la Serra estigui ben protegida i perquè la gent
que hi vulgui anar s’hi acosti, des d’un punt de vista també
turístic.

De la posidònia n’hi he parlat ja, supòs que ha quedat més
o manco clar.
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En el tema de residus, és ver que nosaltres no tenim
determinades competències, però sí que volem fomentar el
reciclatge, volem almenys fer aquesta feina d’informació, amb
això que costa poc, perquè moltes vegades hem d’anar cercant
ara coses que costen poc, però que tenen una importància
tremenda per als alAlots petits, per a la gent normal i corrent,
doncs el que hem de fer és ajudar que es conscienciïn cada
vegada més.

La restauració paisatgística, doncs ens haurem de plantejar
què fem amb tots aquests terrenys que estan cremats i haurem
de veure si podem aconseguir els doblers que siguin necessaris
de Madrid, de la Unió Europea, per reforestar, per anar fent
feina, fins i tot també amb entitats privades que també hi parlam
perquè ens vagin, assignant-los tal vegada uns determinats
terrenys, per dir aquest és el vostre terreny, anau sembrant, i és
una manera també que determinades entitats, determinades
caixes doncs hi poden estar interessades a través de l’obra social
i fem un bé comú.

De la Comissió Balear de Medi Ambient, es reunia una
vegada cada mes i mig i ara l’hem passada a vint dies. S’han tret
tota una sèrie d’expedients, 25 + 20, i aquí, el que sol passar a
la Comissió Balear de Medi Ambient és que n’hi ha alguns que
queden damunt la taula, és a dir que s’espera a veure si es poden
arribar a treure així com toca quant a consens entre les parts
jurídiques, les parts tècniques, etcètera. Però el compromís és
que d’aquí al desembre n’haurem trets 300. I amb un parell de
mesos més n’hem d’haver trets la totalitat, això és per al que
nosaltres fem feina. I és ver que crec que s’haurà de fer feina,
perquè la normativa que tenim a nivell estatal ens condiciona
molt i tal vegada ens retarda projectes que no hi ha perquè
s’hagin de retardar, i crec que hem d’afavorir que no es retardin,
però aconseguint que les coses estiguin ben fetes. És a dir, el
que no podem fer és que això sigui l’Oest i no hem de mirar res,
no; fent les coses ben fetes es pot aconseguir que qualque
projecte ni tan sols hi hagin d’anar o els que hi hagin d’anar no
estiguin un any, dos anys, tres anys, quatre anys o cinc anys.

Vostè m’ha parlat també de dessaladores i depuradores.
Tenim un problema, és a dir, les dessaladores tenen el cost que
tenen, com vos he comentat, i les depuradores també tenen un
cost important, i a les dessaladores possiblement no s’hi ha fet
el manteniment que s’hi havia de fer o les actualitzacions que
s’hi havien de fer aquests darrers anys, i ara ens trobam amb
unes situacions en alguns casos complicades. Haurem de fer uns
esforços bàsics, perquè jo l’altre dia ho comentava amb el
conseller de Turisme, que clar, cadascú pensa amb el seu redol,
però jo li vaig dir: mira, és molt important que les depuradores
de vorera de mar estiguin en molt bones condicions, perquè si
qualcú de vosaltres viu devora una depuradora sap els
problemes que du això; per tant, que estigui ben dimensionada
i que estigui ben cuidada és fonamental. I en això, vos he de ser
sincers, he trobat la cosa bastant més malament del que em
pensava que estava.

El tema de reduir pèrdues a la xarxa en què consisteix. Bé,
a nosaltres ens preocupa molt, i això enllaça amb el Pla
hidrològic de les Illes Balears, és que el Pla hidrològic dóna
instruccions als ajuntaments per arreglar aquest assumpte i
aposta hem dit, bé, anem a veure, perquè, clar, forçar
determinades actuacions als ajuntaments que ho incompliran, tal
vegada ens ho hem de repensar o hem d’ampliar els terminis o

coses així. Això no és bo d’arreglar, però és que a més es diu
que es perd un 30% de mitjana d’aigua per les xarxes, i això
crec que també és un cost que no ens podem permetre.

Quant als torrents, han comentat que endavant, que els
pareixia bé. Ara fem una actuació important des de fa una sèrie
de setmanes ja, és el moment de fer els torrents nets, fins i tot
anam amb un poc de retard, aquesta és la veritat; allò adient és
fer-ho passat l’estiu abans que venguin tempestes, i és
fonamental perquè aquí, en aquesta comunitat, no sé si pel canvi
climàtic o pel que sigui, però passam d’incendis a inundacions,
i les inundacions, els torrents aquí funcionen molt bé o són
fonamentals per evitar-ne almenys de determinats indrets.

Quant a la Llei del sòl que em comentava, bé, jo no sé si hi
ha hagut interès a crear inseguretat jurídica, com deia el Sr.
Alorda. En aquest moment el que hi ha és molt d’interès a crear
seguretat jurídica, això sí que ho puc assegurar, i jo com a
conseller, i el meu director general ben igual, és que tenim és
ganes de posar ordre, fer una cosa senzilla, que els tràmits
puguin anar aviat, que estigui així com toca i, sobretot, la
seguretat jurídica sense cap dubte hi ha de ser. I potser hi ha
coses en les quals es pot fer feina des de la mateixa llei del sòl
o des de qualcuna altra normativa, i és que determinats
ajuntaments per fer determinades dotacions no hagin d’haver
d’anar a segons quines històries, és a dir, amb una idea de dir
“anem a fer via” si s’han de menester unes escoles, i les mous
d’aquí a aquí i és una cosa similar, jo crec que el mateix
ajuntament en un moment donat pot tenir ell mateix la capacitat
per moure sense haver de passar segons quines tramitacions que
són feixugues, llargues i que et duen a no acabar-ho de fer mai.

De convenis amb Defensa, bé, hem aprovat firmar aquest de
Cap Pinar i en tenim un parell més, que com bé vostè diu potser
es podria explorar firmar-los. N’estic totalment obert i de fet si
hi ha qualque suggeriment o coses així que un cregui també són
rebudes i després veurem fins on podem arribar.

No sé si em queden coses... El Pla hidrològic de les Illes
Balears que comentàvem, és que, clar, la darrera intervenció del
Partit Popular ara ja pràcticament tot està trepitjat. Jo li torn
incidir: crec que el Pla hidrològic de les Illes Balears és
fonamental, és fonamental, no només pensant en un pou
d’aigua, és fonamental pels residus, és fonamental per als
ajuntaments, per als consells insulars, per a la gent normal i
corrent, per als pagesos, per als ramaders... A la pagesia li fa un
traje aquest pla hidrològic així com està, i hi ha altres maneres
de tenir molta cura de l’aigua però sense perjudicar potser de les
maneres amb què s’està perjudicant, i en aquest cas un sector
que jo estim perquè en venc, crec que està malmenat amb el Pla
hidrològic de les Illes Balears, i el podem modificar en positiu
sense perdre aquest rigor que ha de tenir.
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I vostè ha fet un comentari que no fa ilAlusió aturar obres; ho
he comentat abans, a mi no me’n fa cap ni una, el que passa és
que sincerament crec que és una decisió molt bona de prendre,
que qualsevol nin petit o gran empresari prendria amb els
números damunt la taula. Jo sense conèixer res de tot això, quan
des de la direcció general i des d’SFM m’ho varen mostrar és
que no té discussió, l’elecció era molt bona de prendre, i és que
hem d’aturar això perquè no tenim un duro, no en vendrà ni un
i a més en devem un potosí, i no hi ha el perquè haver de
continuar fent gastar doblers a proveïdors que saps que no
pagaràs, o a mi almenys em sap molt de greu tenir gent fent
feina si sé que no la pagaré, i la nostra feina ara és veure com ho
feim. I no hem abandonat la discussió del conveni, vull dir que
amb això ara veurem què som capaços d’aconseguir.

Bé, crec que..., almenys en aquesta ronda m’atur i ja veurem
a la segona si surt res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica dels grups que han intervingut, per un temps
màxim de cinc minuts.

Pel Grup Parlamentari Socialista...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Company, gràcies per la
seva explicació; gràcies també pel seu to, jo crec que és una
sessió en la qual podem parlar sense que hi hagi problemes.

Miri, en concret vostè diu que hi ha figures a la Serra de
Tramuntana que asseguren la seva protecció, i jo li dic que Es
Guix és contrari a moltes d’aquestes figures, és incompatible la
urbanització d’Es Guix amb la protecció de la Serra de
Tramuntana, és directament incompatible. Per tant jo sé que
s’ho han de mirar, s’ho han d’estudiar, no sé fins a quin punt el
Govern té competències en relació amb aquest tema, però la
protecció de la Serra de Tramuntana és incompatible amb una
urbanització del tipus d’Es Guix, això li ho puc assegurar.

En relació al tema del parc nacional de Cabrera, vostè ha dit
parc natural i és parc nacional, i després ha dit efectivament que
aquests temes depenien de Madrid, i és vera; nosaltres el que
feim és proposar i en definitiva al final és el Govern central que
ha de decidir, o la protecció de les muntanyes marines. Jo
reconec que hi ha dificultats, és a dir, que per ampliar una
delimitació d’un parc nacional maritimoterrestre, el primer que
hi ha a Espanya maritimoterrestre, hi ha dificultats; hi ha sectors
molt poderosos, i jo li ho puc assegurar perquè aquest diputat
que li parla era en aquest parlament quan es va aprovar el parc
nacional de Cabrera, i vaig haver de dimitir perquè sectors molt
poderosos varen impedir que es tramitàs la proposta de parc
nacional que ja estava aprovada en comissió. Per tant jo els
conec i sé el que passa i sé el que diran, però també li vull dir
una cosa: que aquests mateixos sectors avui estan a favor del
parc nacional de Cabrera, i passa com a totes les coses, com la
conversió en zona de vianants dels centres històrics, etcètera,
aquí on es crea una gran polèmica, pareix que es trepitgen
determinats interessos o determinats drets, i després quan es
posa en marxa, quan es veu l’eficàcia, es veu la millora del medi
natural, es veu que realment no ha trepitjat cap tipus de dret, sí

hi estan d’acord. Per tant jo l’encoratj, tot i que tendrà
dificultats, a mirar-s’ho amb molta cura i a tirar endavant.

Les dessaladores, bé, miri, la veritat és que això és una
qüestió que efectivament ve d’una determinada etapa en què es
feien obres faraòniques i les dessaladores són una mostra més
d’aquest tipus d’obres, i si deim que en aquests moments hi ha
unes grans restriccions pressupostàries, doncs és una mostra
més... -com el metro, com el metro de Palma- una mostra més
d’actuacions d’obres que segurament no s’haurien d’haver fet
mai de la manera que es varen fer, no tant pel que són sinó de la
manera que es varen fer.

La Llei del sòl, li agraesc el seu tarannà quant al possible
consens en la seva redacció. Jo crec que hi ha una certa confusió
en el que fa referència al paper de la mateixa llei del sòl.  Pensi
que les competències en matèria urbanística estan delegades als
consells insular i que a la vegada els ajuntaments també tenen
les seves pròpies competències urbanístiques, i per tant jo crec
que ha de ser una llei escarida, una llei de mínims, i que el seu
desenvolupament reglamentari ha de correspondre als consells
insulars per tal que puguin esbrinar i puguin actuar en aquells
elements que són de la seva competència, que no ens passi com
aquella llei del sòl estatal que al final els tribunals varen tirar
per avall pràcticament completa perquè envaïa competències
autonòmiques, en aquell cas, i jo li deman que s’ho estudiïn una
mica bé, i en qualsevol cas li oferesc la nostra colAlaboració per
tal d’intentar tirar-la endavant.

En la Llei de barris pens que s’hauria de fer un esforç,
perquè ja li dic que és una llei que es va aprovar per unanimitat
en el Parlament, té una dotació pressupostària de 10 milions
d’euros cada any, i s’ha de fer una convocatòria cada any. És a
dir, seria sortir de (...) i fer un projectes per part del Govern; és
a dir, els ajuntaments han de fer una convocatòria, lògicament
se’ls pot ajudar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, acab immediatament. ...se’ls pot ajudar. I acab amb
una..., se’ls pot ajudar però s’ha de fer una convocatòria. 

I acab amb dues qüestions molt ràpides. En primer lloc,
pensa vostè renovar el conveni amb les entitats financeres de la
Primera Hipoteca? I, en segon lloc, avui ha sortit el president a
dir que hi ha un retall important a empreses públiques; afecta a
alguna de les empreses públiques de la seva conselleria?

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn el Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-Verds-
Entesa i Més per Menorca.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. També em sum a felicitar-nos pel
to; la veritat és que el més sorprès hauria de ser el conseller, que
deia que hi hauria un canvi absolut amb la seva presència a la
vida política. Jo not uns tons i unes primeres entrades i uns
compromisos molt semblants al què estic avesat en aquesta
casa, no he vist res tan trencador, però en qualsevol cas aquí
està, i jo crec que serà bo que com a mínim no es desacreditin
ni els predecessors i aquesta cosa que ja és a les tertúlies tot el
dia, d’uns i els altres no parlar mai dels problemes i del futur,
sinó senzillament destralejar. Evidentment ens hi trobarem a la
legislatura, l’ecologisme polític amb el Partit Popular té una
llarga història d’enfrontament i de topar-se amb la mateixa idea
de desplegament urbanístic arreu i la sensibilitat pel que passa
en el planeta, però com a mínim amb aquest to ens trobarem,
relativament, com un es pot trobar amb la dreta.

Jo (...) també algun tipus de suggeriment. No torni a dir -li
ho deman per favor- que els espais naturals són complicacions
per als propietaris; matisi les paraules, mesuri-les, perquè una
cosa és que no en declari, ja ho he apuntat, no voldran admetre
crear més espais, no jugar el valor de l’espai natural protegit
com a actiu turístic, com a prestigi d’una destinació, no el
voldrà jugar; ja ens hi trobarem i en parlarem, però no vagin
apuntant, no recuperin aquell to que denigra l’espai natural o
l’espai protegit perquè crec que això també, pel que vostè deia
de lleialtat de cara a l’exterior, de cara a la imatge que donam,
la veritat és que veure un dirigent polític, el responsable de
Medi Ambient, donant aquest tipus de missatges sobre els
espais naturals protegits, jo els trob negatius.

No digui, per exemple, que Es Guix té dotacions. Vostè ha
dit, parlant dels tècnics sobre la posidònia -jo li ho subscric-,
que hi ha unes coses que decideixen els tècnics. Avui hi ha una
decisió política adoptada en base a informes tècnics que diuen
que no té dotacions; això ho diu el Consell de Mallorca. Vostè
ho pot qüestionar, troba que políticament ho maduri, però com
a gran responsable polític d’ordenació del territori del país no
digui a un Diari de Sessions, que serà utilitzat a tribunals, que
té dotacions; que ho diguin els tècnics, que ho valorin i llavors
el Partit Popular que ho decideixi així com trobi, però vostè no
ho vagi dient alegrement perquè això té conseqüències
jurídiques de primeríssim ordre, i quantitativament importants.
Per tant jo li demanaria en tot cas que ho decideixin, que ho
mirin; vostè demanarà que tornin a mirar si en tenen, a veure si
en tenen més o menys que a Cala Tuent, on varen estar d’acord
a dir que no en tenien, etc.; ens podem passejar per totes les
bandes que amb el Partit Popular hem arribat a dir que no hi
havia dotacions, i així s’ha defensat, i ho compararà amb el que
hi ha en Es Guix. En tot cas que siguin els tècnics que ho diguin
o que hi hagi una valoració política, però vostè no ho vagi dient
alegrement perquè si hi ha dotacions és sòl urbà, això és una
qüestió de..., molt senzilla.

La Comissió Balear de Medi Ambient tot el que pugui fer li
ho agrairem, i jo crec que li podran servir les feines que anava
fent el Sr. Orfila i l’esforç que ha fet per agilitar-ho. Crec que
haurà topat normativa, la meva impressió és que toparà amb
normativa, i també en tot allò que es pugui tocar hi serem.

No li he demanat abans i ara, com que hi ha insistit, la
portaveu del Partit Popular m’ho fa veure, que vostè fan
comptes revisar el Pla hidrològic de les Illes Balears, és a dir,
que una cosa que ha durat anys, també, tornar a tocar les coses...
Estam en la segona directiva, en la directiva de l’aigua,
incomplida d’anys; tenim que el Pla hidrològic es va posar a
informació pública l’any 2004, a la fi l’enviam a Madrid, és a
Madrid des de fa mesos, estam només pendent del Consell de
Ministres, i tornarem a obrir el meló del Pla hidrològic! Bé, crec
que és la pitjor notícia d’avui de la seguretat jurídica, de tot això
que vostès diuen i que al final ho acaben boicotejant, i ens
tornarem a trobar amb el primer pla hidrològic dels anys
noranta. Crec que és una nefasta notícia. Crec que hauríem
d’aprovar el Pla hidrològic des de ja, i després, no perquè vostès
han arribat ara l’estirin des de Madrid, que ja està aprovat tot el
que s’havia d’aprovar a les Illes Balears.

En tot cas amb la Llei del sòl li desitj més sort que al nostre
grup, que no l’engani el seu president; a nosaltres ens va
enganar directament, ens va dir que tenia molt d’interès en la
llei i que en dues setmanes la podríem arreglar si discutíem dues
coses. La Sra. Marí ens va tenir entretenguts, per aquí va ser
molt agradable, però perdre el temps miserablement no ho és, i
estic d’acord amb vostè, jo en això hi particip completament,
veig perfectament quan un polític vol perdre el temps o quan va
per feina...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, hauria d’anar acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Vaig acabant. A nosaltres ens va enganar, confiï que a vostè
no l’engani i que realment tenguem aquesta llei.

Per acabar, jo, Sr. Company, no el criticaré mai per ser
valent, mai, mai. Ara, hi ha hagut una diferència enorme i jo li
diré qui és que ha fet exactament el contrari de vostè en el tema
del tren. Va ser en carreteres. En carreteres es va gastar, gastar
i gastar el conveni quan Madrid ja havia dit que no, però
s’anava gastant, gastant, gastant perquè es deia “guanyarem
perquè tenim un conveni”; hi havia una actitud que aquelles
carreteres s’havien de fer, passant-se de tots els pressupostos,
una diferència enorme respecte del que aquí diu. I estam estafats
per Madrid, jo això li ho admet, però quan Madrid estafa perquè
no compleix un conveni pareix que allò normal és cercar el
màxim d’aliats per reaccionat davant el que t’ha estafat, no
donar la culpa a l’estafat, que és el que ha estat l’actitud del
Partit Popular.

Per tant, si canvien d’actitud (...) ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, si us plau, acabi.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...que hi havia hagut aquesta necessitat de fer una reacció i
en tot cas aquest debat el tendrem en altres ocasions. No vull
irritar la Sra. Presidenta i per tant acabaré aquí. Segur que hi
haurà ocasió per tractar-ho més extensament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de contrarèplica el Sr. Conseller. Perdó, Grup
Parlamentari Popular.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que l’hora justifica l’error.
Seré molt breu, però hi ha un parell de qüestions que no puc
deixar passar. Ja m’estranyava que acabàssim amb tanta pau i
harmonia aquesta comissió.

Sr. Conseller, vostè va bé. Si tot el problema que té la Serra
de Tramuntana, que em perdonaran perquè probablement som
la menys autoritzada com a eivissenca per parlar de la
urbanització d’Es Guix, perquè no la conec, és una urbanització
concreta a un municipi que deu tenir la desgràcia de ser del
Partit Popular, vol dir que la Serra de Tramuntana, que és
tremendament extensa, deu estar molt bé si l’únic problema que
té és aquest, i estic convençuda que si només té aquest segur que
li trobarem un remei i una solució. Per tant, Sr. Conseller, crec
que va molt bé amb allò de la Serra perquè només li han tret un
sol problema, que a més vostè ha dit que l’estava estudiant.

Només tres coses, perquè són tres perles que no es poden
deixar passar.

Sr. Carbonero, obres faraòniques les dessaladores? Que no
recordam quan havia de venir l’aigua en vaixell? Clar, quan no
tenim set no ens en recordam, però és evident, és evident, Sr.
Conseller, que...

(Remor de veus)

És evident, Sr. Conseller, que la primera obligació de la
conselleria, governi el partit que governi, és precisament
garantir el subministrament d’aigua potable als ciutadans. Per
tant el que sí hem de fer és buscar la manera de finançar
aquestes infraestructures perquè afectin el menys possible la
tarifa de l’aigua, i aquí evidentment és on crec que hem de fer
la feina, però si no tenim recursos hídrics a bastament o si
sobreexplotar-los suposaria un perjudici per al nostre medi
natural, evidentment no podíem fer altra cosa que construir
dessaladores.

I m’ha sorprès una qüestió que temps tendrem per parlar-ne.
Vostè ha plantejat, i hi estam totalment d’acord, la necessitat de
la Llei del sòl; el que no sé és si tenc molt clar si tots tenim la
mateixa idea. Record, efectivament, com deia el Sr. Alorda quan
em citava, que vàrem treballar..., el PSOE parla d’una llei de
mínims, i el PSM parlava precisament d’una compilació. No he
vist una cosa més distant una que l’altra, però mesos tendrem
per parlar-ne i arribarem a una conclusió.

Només em preocupa que no es comprèn una cosa que jo
consider que és essencial i que explica tota la manera de
governar d’aquest govern -valgui la redundància-, que és que no
podem gastar el que no tenim, i a vostè se li acaba de dir ara
mateix que continuï gastant en el tren, que ja pressionarem i ja
pagarem. Nosaltres li deim que no. Això és com aquella família
que es dedica a tirar de VISA, però algun dia s’ha d’aturar,
algun dia s’ha d’aturar i...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

...perquè si no, perquè si no, Sra. Presidenta, el que passa és
que un ha d’entrar en concurs de creditors, i jo per descomptat
el que crec que el nostre govern ha de fer és no posar encara
més pedres damunt l’esquena de les diferents empreses que
treballen per l’administració pública; prou feina tenim a pagar
els milions i milions d’euros de deute que ens han quedat per
pagar com perquè cometéssim la irresponsabilitat, com vostè no
ha fet, de seguir encomanant feines sense tenir finançament.

I referent al tema del Pla hidrològic ha fet molt bé aturant-lo,
perquè no he vist mai que una aprovació provisional, un text que
s’envia a Madrid, no coincideixi amb el que s’havia exposat al
públic i amb el que s’havia aprovat. Fins a 46 punts, fins a 46
punts són distints, és un acte de responsabilitat. El que passa és
que a alguns no els preocupen les conseqüències dels seus actes,
i és per això que no ens hi trobam. No és perquè alguns tenguin
una sensibilitat especial pel planeta, que no els ho reconeixeré
mai, és perquè els és  igual que un dia un tribunal ens condemni
a pagar milions i milions d’euros, probablement perquè la seva
vocació és d’oposició i no de govern. La nostra posició és de
servei..., d’administrar el millor possible ...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sra. Presidenta? Sra. Presidenta. Tenc la sensació que no
està polemitzant amb el Sr. Company, sinó que està intentant
contradir les intervencions dels altres intervinents. Jo tenia un
debat amb el Sr. Company, ella també, i jo tenc la sensació que
està polemitzant amb la meva intervenció. Per tant, si som
contradit li demanaré un torn d’intervenció i si no, li demanaria
que la cridi a...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Alorda, no se l’ha citat expressament. En
qualsevol cas està refredant...

(Remor de veus)
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LA SRA. MARÍ I FERRER:

Sr. Alorda, jo l’he aguantat a vostè amb molta paciència,
l’he escoltat amb molt de cariño. Li deman la mateixa
deferència...

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem continuar, si us plau?

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies. Acab. No vull esgotar la paciència de ningú.
Repetim, Sr. Conseller, té tot el suport del Grup Parlamentari
Popular. Aquesta és la línia que crec que ens demanen tots els
ciutadans. I volem agrair finalment tota la feina que està fent el
seu equip i vostè. Van bé, continuïn així.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica del Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Bé, això veig que s’ha encalentit un poc ara, sempre va bé
encalentir una miqueta. 

Començaré parlant d’Es Guix. El Sr. Alorda m’ha espantat
una mica, ... No ho sé si em deixarà sopar avui vespre!

(Algunes rialles)

Jo no som un urbanista profund, ni molt manco. Però em
diuen “el consell no discuteix l’existència de serveis urbanístics
d’Es Guix, sinó la seva legalitat”. Hi ha serveis pagats pel
mateix consell insular a través del Pla d’obres i serveis. Per tant,
el consell... -ara tanta sort d’aquesta nota, perquè m’ha donat un
poc de coratge-; Es Guix com a urbanització és tan compatible
com qualsevol altra de les urbanitzacions que hi ha dins la Serra
de Tramuntana. Després ja parlarem si es manté o no es manté,
etcètera, però hi ha coses que..., és que la tenim, és que hi és, és
que té serveis, vull dir que no és el mateix que dir que ara en
farem una altra. I no vull parlar ja de tot el que pugui venir
darrera, no parl d’aquell cas concret, sinó indemnitzacions que
ja n’heu vist un seguit i que són milionàries.

Però bé, el tema d’Es Guix és dir que els serveis hi són,
prendrem una decisió, és responsabilitat política nostra la que
prenguem. I escolti, ja li ho he dit abans, a mi m’agradaria que
coincidíssim, però possiblement no coincidirem en tot. I pot
tenir un cost positiu o negatiu tot això, però bé, es tendrà i es
procurarà fer això, sí, des de la total legalitat.

A mi em sap greu si no he estat trencador, Sr. Alorda, no
venia a trencar res tampoc. Si hagués sabut que l’havia de venir
a conquistar, hagués vengut d’una altra manera o l’hagués
estudiat un poc més, però no venia per conquistar ningú, no sé
el que he dit ni quines expectatives he creat. Però sí li vull dir
que ni tenc intenció de crear massa expectació ni res. Jo som
aquí per fer una feina i procuraré fer-la el millor possible.

No he dit que els espais naturals siguin complicacions per
als propietaris. Sr. Alorda, si vol que facem demagògia en
podem fer, però els pagesos -i aquest món el conec molt bé-, els
propietaris moltes vegades pateixen fórmules que els han caigut
damunt que són teòricament de protecció del territori i ens duen
a la desprotecció, a l’abandonament. I això crec que
responsablement ens ho hauríem de fer mirar. Quan posam
massa prohibicions damunt la taula, jo conec molts de casos que
han duit a l’abandonament i no estic parlant només de la Serra
de Tramuntana. Alerta que això és desfer calça. Avui en dia fer
segons quines activitats agràries a la Serra de Tramuntana, no
vull dir que sigui impossible, però sí és molt complicat.

Vostè em parlava de la Comissió Balear de Medi Ambient
i del Sr. Orfila. Jo crec que ahir vaig fer referència al Sr. Orfila,
jo crec que el Sr. Orfila va fer una bona feina i va intentar, amb
un determinat èxit, no va ser tot el que voldríem, però jo li he
reconegut sempre i me caurà cap anell per dir-ho. Sincerament
crec que a dia d’avui tenim un president de la Comissió Balear
de Medi Ambient que superarà aquesta actuació, la superarà per
la seva capacitat, pels seus sabers, pels coneixements globals
que té i perquè és una persona que va molt directament a allò
que és gestió ràpida i a no perdre temps.

Em sap greu si el Pla hidrològic per a vostè és la pitjor
notícia d’avui vespre. Això sí que ho veim totalment a l’inrevés.
Sr. Alorda, l’única explicació que tenc perquè vostè em faci
aquesta afirmació és perquè no el s’ha llegit, és l’única. El Pla
hidrològic diu coses, com per exemple, que un pagès si ha de
canviar una explotació agrària, si ha de canviar la teulada ha de
demanar informe vinculant a l’administració hidràulica, miri
quina barbaritat! Però com aquestes n’hi ha un grapat. Jo el vaig
llegir ja fa mesos i sincerament em va deixar molt preocupat en
tot un seguit d’aspectes, però no només a mi, el ColAlegi
d’Enginyers de Mines de Balears, l’Associació d’Empreses de
Sondejos i Perforacions, diversos ajuntaments, el Consell de
Mallorca, organitzacions agràries, la Vicepresidència
Econòmica, etc., m’han demanat que es retiri. I estam intentant
que no es retiri i negociar amb Madrid l’assumpte. 

Miri, és veritat el que ha dit la representant del Partit
Popular, tenia 117 pàgines i 158 articles l’esborrany que ens
varen donar i que vàrem estudiar i va acabar amb 265 pàgines
i 213 articles i 12 annexos, no n’hi havia d’annexos, feia
referència a annexos el primer document i no estaven penjats
enlloc, eh! Vergonyós! Però és que el més vergonyes és que et
telefonen al Consell Balear de l’Aigua un divendres horabaixa
i et citen el dilluns per mostrar-te el document, per mostrar-te’l
i dir si hi ha res a dir. En el fons hi ha molta cosa que haver
d’ajudar, i m’és igual que estigui a Madrid o que estigui a
BrusselAles, Sr. Alorda, si fa mal a determinades coses d’aquí,
hem de mirar de modificar-ho. I sobre això he de dir que amb el
secretari d’Estat Josep Puxeu del PSOE, vàrem coincidir i feim
feina per intentar salvar algunes coses de les que hi ha. 



30 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 3 / 28 de setembre del 2011 

 

No és capritxós el fet de tornar mirar el tema. És intentar
llevar un seguit de coses que..., les tenc anotades aquí, n’hi ha
un feix i dius això fa mal i no et du a millorar la gestió
hidràulica perquè en què punyetes afecta, els pous? Una altra
cosa és que parlem que els pous han d’estar a més de 500 metres
o a menys de 500 metres. Però escolti, amb el que diu el Pla
hidrològic de les Illes Balears -li pos un cas concret- el
cementeri de Sa Pobla l’hem de moure, no hi pot estar. Això té
un component demagògic, d’acord, però li dic això perquè quan
l’estudies podries arribar a aquesta conclusió, a una conclusió
que al costat d’un pou d’aigua potable, a menys de 500 metres
no hi pots fer res, abandonament una altra vegada. Miri que es
bo de fer dir “s’hi podran dur a terme només actuacions
agràries, compatibles...”, posi un condicionant. Però no, res. És
a dir, té un caramull de coses d’aquestes que quan l’has estudiat
profundament preocupen molt.

Per tant, per a molta gent, Sr. Alorda, la millor notícia que
poden tenir és que mirem de matisar i arreglar aquest Pla
hidrològic i no li vull dir què ens ha costat, d’això possiblement
qualque dia n’haurem de parlar. Allò que s’han gastat en estudis
d’aquest Pla hidrològic.

Bé, sobre el tema de Cabrera que em comentava el Sr.
Carbonero. Ja sé que hi haurà dificultats. Jo per ara...,
sincerament vostè ha dit que hi va haver uns sectors molt
poderosos que vostè va tenir un conflicte amb ells. Jo per ara no
l’he tengut, li ho he de reconèixer, jo el conflicte que pugui
haver tengut ha estat amb pescadors, que no és ni conflicte,
preocupació de voler saber com els afecta o com no els afecta,
però d’altra cosa no n’he tengut. Però bé, si podem aconseguir
unanimitat en aquest aspecte hi treballarem i mirarem de treure-
ho.

Les dessaladores si són obres faraòniques o no, s’hi poden
contemplar, sobretot si són obres que estan aturades i no les
empram per res. El que preocupa és que vengui Santa Bàrbara,
ja sap què passa, que només recordam Santa Bàrbara quan
trona, no?

Miri, sobre la Llei del sòl, vostè m’ha comentat que hem
d’anar alerta amb el que feim. Nosaltres no volem una llei del
sòl molt extensa, per exemple tenim una llei de pesca amb no sé
quants d’articles, una animalada, amb menys de la meitat de la
meitat es pot passar perfectament. I, sense cap dubte, respectant
les competències dels consells insulars, al contrari, de fet ja hem
tengut una reunió amb el consell insular per anar de la mà. Aquí
ens falta el de Menorca i el d’Eivissa. Per tant, volem anar
totalment de la mà.

Comentava també el tema del medi natural. Tenim deu parcs
naturals, tenim el 45% del territori protegit per algun tipus de
figura. Jo crec que tenim una ansietat i no ens empeny ningú, a
més es pot fer protecció d’una altra manera, amb uns bons usos
i activitats a fora vila es fa molta protecció.

M’ha comentat també el tema de la primera hipoteca. Bé,
nosaltres haurem de veure la part que ve amb fons estatals,
sense cap dubte i la part que ens ve autonòmica, en aquest
moment encara no li puc dir res, estam tancant pressuposts i ja
veurem les dotacions que ens queden. Ens agradaria molt que
ens quedàs..., prioritzarem algunes actuacions i possiblement
aquesta serà una d’elles, si podem prioritzar. Ara, veient un poc
això d’avui, els retalls i tot això, en aquest moment jo com a
conseller fa mal dir-li on ens arribaran aquestes dificultats
pressupostàries.

Comentar-li també sobre el tema de les dessaladores. La
impulsora de les dessaladores va ser Cristina Narbona, de fet va
aturar un reial decret llei del Pla hidrològic nacional amb una
alternativa que no era gens viable en aquells moments, que eren
les dessaladores. Però bé, les tenim, està muntat així i hem de
navegar així.

M’ha demanat també sobre les empreses públiques afectades
pels retalls. Bé, tenim que el Trambadia desapareix en principi,
una part d’IBABSA...

(Remor de veus)

El Trambadia, en principi del que tenc apuntat, IBABSA
s’ajunta amb SEMILLA i una part allà on es pugui retallar es
retallarà. I quant als consorcis d’aigua, etc., hi ha un caramull de
consorcis d’aigua i en aquests moments s’unificaran en un, es
pot fer perfectament, perquè molts d’ells estan pràcticament
aturats. I que m’afecti a mi crec, si no hi ha hagut res de darrera
hora, crec que no m’afecta res més en aquests moments, la qual
cosa no vol dir que no em pugui afectar en el futur.

No sé si hauré donat resposta complida a allò que m’han
demanat, però és ben segur que ho he intentat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, vostè volia demanar? Perfecte. Acabat el debat d’aquest
primer punt de l’ordre del dia d’avui i abans de passar al debat
del segon punt, agraïm la presència de l’Hble. Sr. Conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i dels alts càrrecs que
l’han acompanyat. Gràcies.

II. Votació de l'escrit RGE núm. 1913/11, presentat pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, mitjançant el qual se solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència del conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre les
prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest
nou govern.

Passam a continuació al segon i darrer punt de l’ordre del
dia d’avui, consistent en l’escrit RGE núm. 1913/11, presentat
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, mitjançant la qual es solAlicita que la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial, mitjançant el president
del Parlament, adopti l’acord de recaptar la presència del Sr.
Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori davant
aquesta comissió, per tal d’informar sobre les prioritats que s’ha
marcat la seva conselleria per aquest nou govern.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vist que hi ha hagut aquesta
compareixença i pareix que n’hi haurà de totes les àrees,
nosaltres retiram aquesta solAlicitud.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Desitja intervenir algun grup? Bé.

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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