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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions?

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

José María Camps sustituye a María José Bauzá.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Margalida Serra substitueix Biel Martí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 5739/11 presentada pel Grup
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
protecció del territori; i RGE núm. 1945/12 presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a neteja de torrents.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5739/11, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a protecció del territori.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 5739/11, per
part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alorda per un
temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta és una
proposició no de llei on demanam..., és de l’any passat, de fet ja
té mig any, vostès repararan que és de 20 de desembre de 2011,
una reflexió que de vegades el caràcter imminent, immediat que
pareix que ens està obligat el moment que vivim, no acaba
d’arribar en aquest parlament. Certament validam decrets,
lectures úniques i procediments d’urgència, però intentar de
vegades reaccionar des de l’oposició a les iniciatives del
Govern, té un altre ritme. Crec que el Parlament hi ha de fer una
reflexió.

De totes maneres les sospites, les prevencions que
apuntàvem en aquesta proposició no de llei, s’han confirmat
aquests mesos amb les iniciatives que ha adoptat el Govern del
Partit Popular. De fet, el PP confirma que està fent aquest retorn
al desenvolupament urbanístic, jo diria, com a principal recepta
per transmetre que promou activitat econòmica, més enllà de la
retòrica dels emprenedors, el que realment mostra d’interès
autonòmic són projectes urbanístics en aquest sentit, amb la
mateixa recepta que durant les darreres dècades. Un model que
nosaltres consideram no només esgotat, sinó contraproduent de
cara a garantir un futur de progrés, un futur amb moltes
expectatives per als ciutadans de les Illes Balears.

A la mateixa proposició no de llei enumeram alguns
d’aquests aspectes nocius, més enllà dels que tots tenim presents
i que són els estrictament ambientals. Estic parlant de l’atractiu
paisatgístic, per tant, dels efectes que té la saturació dels espais
turístics. Tots sabem quines són les fotos que volem posar a
l’aeroport perquè la gent vengui o als estands de les fires

internacionals, en especial, quan estam parlant de vorera de mar
o de la muntanya; però també la qualitat de vida ciutadana, no
com ja s’està degradant o com hi ha els espais, hi ha un
colAlapse de serveis, hi ha unes demandes cada vegada més
grans, com és natural que estan produint aquests booms
urbanístics, els tres booms urbanístics que han viscut les Illes
Balears. Tots sabem com varen créixer les Illes Balears entre la
primera arribada de l’home fins als anys cinquanta, ho va tornar
créixer en vint anys. I els altres vint ha tornat créixer el mateix,
és a dir, estam a un nivell de creixement absurd.

Tornar al "desenvolupisme" no és la solució, de fet jo crec
que cada vegada més analistes, sobretot quan parlen
estrictament del vessant espanyol de la crisi, s’apunta
l’especulació urbanística i aquests booms com una de les
gènesis de la profunda crisi en què estam immersos. De fet estic
convençut que un dia ens agrairan les entitats financeres i ens
agrairà el capital totes les iniciatives de caràcter proteccionista
que s’han duit a les Illes Balears, de no quedar tan engrunats
com hi han quedat d’altres espais de la Mediterrània.

Per tant, creim que tota aquesta reflexió no pot dur a
reprendre urbanitzacions en el litoral, derogant en part o no en
part la Llei 4/2008, que protegia nombrosos espais d’alt interès
ecològic i paisatgístic, i tot i que és de justícia reconèixer, amb
una oposició més expressada, amb més vehemència o menys per
part del PP a Eivissa, no va ser així a Mallorca, no va ser així en
absolut a Mallorca, on molts dels espais es varen fer amb un
ample consens, record les iniciatives de Cala Marçal o de Cala
Blanca, que ara es tornen enrera, llevat de, per exemple, el punt
que sí era al Pla Territorial de l’aldea turística d’Es Guix, que
en aquesta sí que hi havia hagut polèmica, no és a la Llei
4/2008, jo deia que hi havia hagut acord en els espais
mallorquins de la Llei 4/2008, no així en el Pla Territorial que
torna parlar d’Es Guix.

Concretament aquestes mesures que apuntava i tenia els
dubtes aquesta proposició no de llei, no s’han concretat
exactament així, però ja ens ha dit el batle d’Andratx que està
apuntat la modificació de les Normes Subsidiàries perquè diu
que el Decret llei urbanístic, el 2/2011 li permet fer-ho. Clar, la
mateixa lògica podria dur a altres espais. Jo no hi estic d’acord,
però és evident que aquí hi ha un debat i el tendrem en aquest
parlament.

En tot cas s’ha modificat el Pla Territorial de Mallorca, això
sí, no s’ha modificat en el tema d’Es Guix, però sí per voler
passar per un error, jo crec que és una cosa realment
insostenible que les 19 hectàrees, 24 quarterades de Sa Ràpita,
que després s’hi ha d’afegir un camp de golf per poder fer una
urbanització a Sa Ràpita, crec que dir-li hotel no expressa
exactament què s’està fent, perquè 24 quarterades a un hotel,
normalment no és això a Mallorca que entenem per un hotel; i
en canvi és el que s’està intentant dur a l’altra banda de la
carretera d’allà on acaba l’ANEI i el LIC d’Es Trenc-Salobrar
de Campos, l’altra banda és carretera. Tu travesses la carretera
i comença l’ANEI d’Es Trenc-Salobrar de Campos, el LIC d’Es
Trenc-Salobrar de Campos. Mentrestant la Fiscalia investiga
unes obres, un altre dels interessos autonòmics, com dic, tots
ells estan lligats a operacions urbanístiques, com és el de
Canyamel. 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 21 / 16 de maig del 2012 271

 

També un altre dels apunts que apuntàvem en aquell
moment, en el mes de desembre, són els projectes de ports
esportius i l’ampliació dels existents, amb l’impacte de tot ordre
en el litoral que representen aquestes macroinstalAlacions i
l’efecte de sobresaturació que tenen sobre la cota i el litoral i
sobre les dinàmiques marines i la dinàmica de les platges.

Ja han derogat la llei que prohibia hotels de nova planta en
sòl rústic, amb l’excusa d’associar-los a camps de golf, la
vintena llarga que existeixen a Mallorca, doncs encara troben
que són pocs, necessitam més camps de golf, no ho creu ni la
promotora, ni l’entitat que agrupa tots els camps de golf, però
sembla que aquesta és una de les altres banderes que es volen
dur a terme.

Veim també que el Govern es reuneix també amb els
promotors de parcs temàtics i dóna suport a aquesta idea,
nosaltres consideram que és de banalització de Mallorca i les
Illes Balears com a destinació turística, que té una personalitat
envejada arreu del món i que seria absurd, al nostre entendre,
que en comptes de posar-la en valor, la denigràssim a un no
lloc, que es pot construir a qualsevol altra banda del món i no
valora precisament el que pot aportar una illa, amb totes les
connotacions paradisíaques que té la paraula, etc., que Mallorca,
Menorca, no en parlem d’Eivissa amb les seves particularitats
i Formentera evidentment és un bombó en aquest sentit de
percepció, doncs ens les carregaríem amb aquests tipus de
missatges. Afortunadament encara no s’ha concretat cap
promoció d’aquesta manera, tot i que al Partit Popular apunta
que li agradaria o que n’estaria encantat.

I arriba la Llei turística, la principal fórmula per millorar la
nostra oferta, el nostre atractiu i la principal novetat és convertir
els hotels en blocs de pisos. No ja els hotels en blocs de pisos,
sinó fins i tot els xalets de 5 estrelles, convertir-los en xalets.
Per exemple, aquestes 19 hectàrees de Sa Ràpita es poden
convertir en xalets, el 50%. Nosaltres dèiem “no posem tant de
residencial”, i ara surt la Llei turística i diu, no per molt que
digui residencial, maldament prohibeixi ser residencial, en sòl
turístic es pot fer residencial. Jo crec que això no va per aquí,
això no hauria d’anar per aquí. Des dels anys vuitanta sobren
places, els anys vuitanta tothom estava d’acord que sobraven
places a les Illes Balears. I ara som a l’any 2012, amb moltes
més places de les que teníem en aquell moment i pareix que en
falten. Jo crec que aquí hi ha un barem que ens està fent perdre
el nord.

També hi ha hagut l’ús residencial a fora vila, o amb la
declaració d’interessos generals, al qual se li lleven dificultats
mitjançant el decret llei i, en fit, tot el que s’apuntava, per
ventura una que no hi era, era que s’intentaria premiar
l’urbanisme clandestí, l’urbanisme ilAlegal, no ja que prescrigui,
sinó que prescrigui amb premi. Aquesta no l’havíem vista, la
podria afegir en el llista de l’enumeració d’amenaces, aquesta
vegada confirmades, però tota la resta realment es va apuntant.

I jo, malgrat això, he gosat posar a l’exposició de motius i
no ho llevaria, que “hi ha un ampli consens a les Illes Balears
sobre la necessitat de preservar el nostre paisatge, que el camí
per mantenir l’estatus de potència turística mundial no passa per
augmentar la saturació d’urbanitzacions i ciment a vorera de
mar; ben al contrari, en afrontar operacions de rehabilitació i
esponjament a les zones degradades”. I ho dic, maldament el PP
hagi guanyat per majoria absoluta, és que estic convençut que
aquest ample consens social, dins bases socials del Partit
Popular hi són. Tant és així, que ara que el Partit Popular diu
que urbanitzarà Cala Blanca, la nota de premsa que és per
urbanitzar un ANEI diu: “hem blindat la protecció de Cala
Blanca...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, hauria d’acabar.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta. El Partit Popular és tan conscient que
el positiu és protegir Cala Blanca, que quan diu que construirà
damunt l’ANEI, diu “no passeu pena, però una bona part de
l’ANEI no recupera tot el sector, una part la protegiré”. I intenta
vendre que la notícia és que protegeixen un ANEI, quan el que
fan efectivament és urbanitzar-ne una part.

No m’hi estendré més, Sra. Presidenta, només voldríem que
hi hagués aquest acord, un gir, ho faig evidentment amb poca
confiança, però amb tot l’entusiasme del que som capaç, perquè
crec que el futur realment ho necessita.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha presentat una esmena, la RGE núm. 3698/12, per part
del Grup Parlamentari Socialista. Per a la defensa d’aquesta
esmena té la paraula l’Hble. Sr. Carbonero per un temps de deu
minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Alorda, d’entrada dir que
nosaltres donarem suport a la proposició no de llei del PSM i,
per tant, faré un petit esment al contingut d’aquesta proposició
no de llei, que ell ja l’ha explicat bé, i, per tant, abans d’entrar
amb l’esmena que nosaltres hem presentat, voldria dir que
nosaltres donam suport a la posició que el Sr. Alorda ha
mantingut pel que fa referència a la desregulació que s’ha
produït en aquesta comunitat autònoma per part del Govern en
poc més d’onze mesos, onze mesos han bastat per desregular,
desprotegir una sèrie d’espais que fins aleshores hi havia una
acció política per tal de protegir-los. És a dir, a Cala Blanca, Es
Guix, Sa Ràpita, Canyamel, s’afegeixen a aquests espais que
eren ANEI molts d’ells i estaven protegits, alguns es
desprotegeixen adduint errors materials, etc., és una situació
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molt confusa, però sempre en la mateixa direcció, desregular,
desregular i desregular. S’hi afegeixen els projectes de camps de
golf, ports esportius, parcs temàtics i una qüestió que no té a
veure estrictament amb el que nosaltres tractam en aquesta
comissió, que és més de la Comissió de Turisme, però que té un
contingut urbanístic claríssim i és la Llei general turística. A
pesar que hauria de regular estrictament els temes turístics, té
continguts urbanístics i jo crec que de qualque manera també
podríem fer un debat sobre el contingut d’aquesta llei.

Sobre el que ha dit el Sr. Alorda, voldria afegir una qüestió
que em preocupa. Quan ell ha parlat de Sa Ràpita ha dit que
bastava creuar la carretera per trobar-se ja dins l’ANEI d’Es
Trenc- Salobrar de Campos. Doncs d’acord amb la Llei general
turística a l’ANEI d’Es Trenc-Salobrar de Campos no farà falta
construir-hi devora, hi ha excepcions, hi ha dispenses suficients
per poder-ho fer dins, dins l’ANEI d’Es Trenc, i d’altres, però
d’Es Trenc, que és un símbol a la nostra illa de la protecció del
territori, doncs dins Es Trenc es podrà fer un hotel, sempre que
sigui de 5 estrelles i el faci un arquitecte o un artista de
reconegut prestigi, etc. És una qüestió completament absurda,
però s’arriba a aquests nivells de desprotecció o de
desregulació.

Pel que fa referència a la nostra esmena, és una qüestió que
té a veure amb la posició que ha mantingut de paraula el
conseller de Territori en diferents ocasions en aquesta mateixa
comissió quan ha comparegut, de voluntat de consensuar, de
dialogar, de pactar el contingut de determinades iniciatives, i
després ens trobam que quan aquestes iniciatives es posen en
marxa, quan es presenten, no hi ha ni pacte, ni consens, ni
diàleg, llevat d’alguna excepció, com ha estat la llei que vàrem
veure en el darrer ple, doncs el camí és estrictament el que
marca la majoria absoluta que té el Partit Popular.

Per tant, a mi em pareix bé, si ells ho volen així, tenen
majoria suficient per fer-ho. Però que després no diguin el
contrari, que no diguin que volen dialogar, consensuar, que
volen fer un pacte perquè, en definitiva, ni una sola de les
esmenes que nosaltres vàrem presentar en aquesta llei que figura
a la nostra esmena, ni una sola, ha estat tenguda en compte. Per
tant, cal dir com és la situació.

Per tant, si realment pensen que s’ha de dialogar, el
contingut d’aquesta llei és prou dens com per entrar a matisar
determinades qüestions, es podria crear una ponència per
discutir article per article, i crec que hauria estat allò que
nosaltres hem demanat sempre, ho hem demanat quan s’ha
parlat de la Llei del sòl, se’ns ha dit que sí, que hi haurà
possibilitats de consensuar, de debatre, d’arribar a acords, però
la realitat és diferent. Per tant, nosaltres constatam la necessitat
urgent de suspendre la tramitació d’aquesta llei si realment es
vol arribar a acords. I estaríem disposats a fer un esforç per
pactar el seu contingut, però, sempre i quan la llei no es presenti
en el primer ple legislatiu que hi hagi que és pel que es veu el
seu destí.

Per tant, res més. Anunciam com ja he fet al principi, que
nosaltres votarem a favor de la proposició no de llei. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació del grup que no ha presentat esmenes. Per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Marí per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. I amb caràcter previ perquè crec
que el dia ho requereix, volem fer constar en acta en aquesta
comissió des del Grup Parlamentari Popular la nostra més
enèrgica repulsa i condemna als fets violents produïts la nit
d’ahir a Manacor. Entenem que no és admissible en un estat
democràtic que s’utilitzi la violència per defensar plantejaments
polítics i mostrar discrepàncies i menys quan aquesta violència
va dirigida contra el president elegit democràticament pels
ciutadans de Balears i s’intenti impedir la reunió dels militants
d’un partit polític. És una mostra de totalitarisme polític molt
preocupant que traspassa els límits de la lògica discrepància i
fins i tot, de la comprensible preocupació de molts de ciutadans
per la situació econòmica que estam vivint. Mostra una perillosa
semblança amb les tècniques de propaganda que emprava
Goebbels i que precisament facilitaven el desplaçament de la
frustració i l’agressió, especificant als ciutadans qui ha de ser
l’objecte del seu odi. Esperam i desitjam que sigui la darrera
vegada que haguem de destinar part del temps d’aquest
parlament a condemnar fets d’aquestes característiques.

Entrant en la proposició presentada pel PSM-Iniciativaverds
i Més per Menorca, hem d’afirmar que no es pot tractar d’un
tema de més importància, la protecció del territori. No podem
més que estar d’acord amb les afirmacions que es fan en el
primer paràgraf sobre la necessitat de preservar el nostre
paisatge, mantenir el nostre estatuts de potència turística
mundial, afrontant operacions de rehabilitació i esponjament.
Vostè ho deia i jo m’hi reafirm, hi estam totalment d’acord.

No obstant i a continuació, una vegada més, després de fer
vostè aquesta afirmació, torna a un discurs a què ja estam
acostumats. En primer lloc, a erigir-se en els únics defensors de
la nostra terra i del nostre futur. I en segon lloc, a presentar el
Govern i el Partit Popular com els destructors del territori.
Aquest plantejament maniqueu no pot estar més lluny de la
realitat i pareix mentida que després de tants d’anys encara no
s’hagin donat compte que els ciutadans no els creuen. Suficient
és veure el suport electoral d’una i altres forces polítiques per
entendre-ho. Però no només és aquest fet el que dóna i lleva
raons, entenem que n’hi ha moltes altres i els fets sobretot són
els que les donen i les lleven. Pareix moltes vegades que el seu
objectiu sigui fer realitat aquell principi que diu que una
mentida mil vegades repetida es converteix en veritat.
S’equivoquen perquè això no és així. 

Entrem, per tant, a analitzar detalladament les afirmacions
i les propostes que fan. Comencem per les afirmacions. Primera
afirmació, “el Govern anuncia el retorn al desenvolupament
urbanístic”. No pot ser més fals. No es fan noves urbanitzacions
ni es consumeix més territori, el que es fa és buscar solució als
problemes existents justament per aconseguir una millora del
nostre paisatge i evitar la proliferació d’espais degradats sense
cap manteniment i que no poden ser enderrocats per tractar-se
d’infraccions urbanístiques prescrites.
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Segon, diuen vostès que el Govern vol reprendre
urbanitzacions en el litoral derogant els espais protegits per la
Llei 4/2008, avui ja ha dit que això al final no havia passat,
m’alegra que ho reconegui, efectivament no ha passat, els fets
li han llevat la raó, la Llei de mesures urgents no ha derogat
l’article que protegia cap territori i, per tant, està bé que ho hagi
reconegut.

Llavors, la tercera afirmació diu: “El Govern dóna suport a
la modificació del pla territorial per permetre l’Aldea Turística
d’Es Guix”, no sé d’on s’ho ha tret perquè he consultat, jo no
som d’aquesta illa i he pensat que tal vegada al Consell de
Mallorca tramiten alguna modificació del pla territorial que a mi
m’hagi passat, m’estranyava perquè més o menys em preocup
de tots els problemes de territori de totes les illes, però he
constatat que efectivament ni hi ha redactat ni presentat ni en
tramitació res que faci referència a cap modificació del pla
territorial per permetre l’Aldea Turística d’Es gruix, per tant,
una altra afirmació més que els fets contradiuen.

I la quarta, que és la d’àmbit més general, que és la que
després amb les propostes, al final, acaben de ser el gruix de
l’afirmació, diu: “El Govern anuncia autoritzacions de nous
ports esportius i l’ampliació d’existents, cama de golf, camps
temàtics, convertir hotels en blocs de pisos, facilitar l’ús
residencial a fora vila”, etc.

Miri, li ho hem dit moltes vegades, el Govern, allò que
anuncia és que autoritzarà tots aquells projectes que compleixin
la llei, ni més ni manco. Vostès no hi estan d’acord, nosaltres sí.
Nosaltres creim que hem d’intentar que hi hagi seguretat
jurídica en aquestes illes, és un objectiu que ens hem plantejat.

Que no és fàcil? No li ho discutiré, però per a nosaltres és un
objectiu. Per tant, tot allò que compleixi la llei es podrà fer i allò
que no la compleixi no es podrà fer. Demonitzar uns projectes
o uns altres perquè sí, no hi creim. Llavors podem discutir cas
per cas, però sens dubte allò que compleixi la llei es podrà fer
i allò que no la compleixi no es podrà fer. I les lleis són les
mateixes que hi havia, s’hauran de complir les lleis ambientals,
començant per ordre d’importància i hauran de complir les lleis
d’ordenament territorial, especialment els plans territorials, i els
plans territorials són els mateixos ara que abans, les DOT són
les mateixes ara que abans, la Llei d’ordenació del territori és la
mateixa ara que la que hi havia abans. 

Per tant, el gruix de l’ordenament és el mateix que tenien
vostès. Per tant, no només no creim a desregular, sinó que creim
a fer complir la llei i s’han acabat les moratòries i la inseguretat
jurídica i quan una cosa no m’agrada, o perquè no passi una
cosa els prohibeixo totes. Mirin, aquí no ens hi trobaran, aquí no
en hi trobaran perquè creim que és dolent. Miri, prohibir-ho tot
com varen fer vostès no creim que sigui la solució per a protegir
el territori i molt menys per millorar l’oferta turística. Creim en
un model sostenible que ha prioritzar la reconversió i la millora
de la nostra planta hotelera, de la nostra oferta complementària
i en aquest sentit treballa el Govern.

Les propostes que vostès fan van en dues direccions: la
primera, demanar al Govern que desisteixi de reformar la
normativa territorial que impliqui més oferta turística i de
segona residència, nous ports esportius o ampliacions, més
camps de golf i la "rururbanització" del camp; i la segona, instar
el Govern a fer actuacions decidides per a defensa del litoral i
la millora del paisatge i de l’oferta turística.

En el primer cas, crec que a més efectivament des que vostè
va plantejar aquesta proposició fins avui s’han produït fets molt
rellevants, com és la redacció de la Llei general turística i no pot
estar més lluny del que vostès diuen que els preocupa.
Justament, la Llei general turística el que vol és fomentar la
reconversió i la rehabilitació de tota l’oferta turística existent.
No vol, en caràcter general, crear més places, vol -com s’ha fet
des de fa molts d’anys i vostè tenia raó- canviar places, canviar
places dolentes per..., dolentes, de baixa qualitat -allò de dolent
i bo és molt relatiu-, per places de més qualitat i vol exigir a
aquells establiments d’una i dues estrelles o d’una i dues claus
en apartaments, que en el termini de dos anys es reconverteixin.
Crec que és la línia que hem de seguir.

Crec que no és el moment -i sens dubte l’amplitud del debat
no ho permet- d’entrar a analitzar fil per randa i punt per punt
els aspectes que tracta la Llei general turística, però crec que
tendrem ocasió de parlar-ne i de veure realment quins són els
aspectes d’aquesta llei i quines són les qüestions amb les quals
podem apropar posicions, sí és cert -com vostès plantegen- que
tots el que entenem que és bo per a la nostra terra és una oferta
turística de qualitat a l’alçada del segle en què vivim. Nosaltres
hi creim fermament i per això treballam en aquest sentit.

Llavors, fan afirmacions que no puc sinó contestar, mirin,
han canviat allò d’Es Guix per allò de Sa Ràpita. Li agraesc que
parli que l’hotel és a Sa Ràpita i no a Es Trenc, perquè no fa
falta saber molt de geografia ni conèixer molt Mallorca per
saber que són dues bandes distintes, però bé, està bé, en aquest
mes han millorat alguna cosa i almanco tots ja sabem la
geografia de cada banda on és, però no em diguin... vull dir,
com que no els ha anat bé allò de colAlocar l’hotel a Es Trenc ara
hem de dir que hi colAlocarem altres coses. Miri, és que es fa
molt difícil muntar tota aquesta polèmica per part de partits
polítics que han votat a favor d’aquest projecte. Quantes
vegades els ho hem de dir? El vot el varen fer vostès, al Consell
de Mallorca a la legislatura passada hi votaven i hi manaven
vostès i vostès ho aprovaren i a l’Ajuntament de Campos també.
Per tant, una mica de coherència política quan el que es fa és
executar el que vostès han aprovat. Fins aquí podríem haver
arribat!, és que com a mínim una mica de pudor, crec que mai
no hi és de més.
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Una altra qüestió que ha plantejat i que realment no podem
sinó contestar, què és això que es premia l’urbanisme ilAlegal?,
s’amplien les sancions a l’urbanisme ilAlegal: amb la Llei
general turística a l’oferta turística ilAlegal i amb la Llei de
mesures urgents a l’urbanisme ilAlegal. Què es fa? Una cosa que
crec que està ben feta i a més es fa en moltíssim aspectes de la
vida, que és incentivar que es recuperi la legalitat urbanístic, és
a dir, que s’enderroqui allò que està mal fet. No hi estan
d’acord? Mirin, crec que tots estam cansats, per totes les bandes,
d’anar per la nostra terra i trobar-nos moltíssimes infraccions
molt sancionades, amb moltes ordres d’enderroc i que no s’han
executat. Si aquesta norma serveix per estimular que el que ha
fet la infracció la compleixi, crec que ben...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’acabar, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Sí, gràcies. Ben fet està. Molt breument, el Partit Socialista
amb la seva esmena reprodueix el debat de la setmana passada,
per tant em remet al que ja diguérem en el seu moment. Es
tracta d’una llei de mesures urgents i com a tal i en coherència
amb el plantejament d’urgent, evidentment entenem que aquesta
via ha de ser la seva tramitació. De tota manera, hem acceptat
algunes de les esmenes que han presentat tant un partit com
l’altre, cosa que vostès, sens dubte, no feien quan vostès
governaven i nosaltres estàvem a l’oposició i temps tendrem de
discutir, tant en l’àmbit de la Llei del sòl com en l’àmbit de la
Llei general turística, del futur que volem en profunditat.
Esperam i desitjam poder passar del que són plantejaments
moltes vegades maniqueus i demagògics i realment poder
asseure’ns seriosament per arribar a acords. Estic segura que els
ciutadans d’avui i també els ciutadans de demà ens ho agrairan.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de deu
minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol la
suspensió de la sessió o si podem continuar. Molt bé.

Intervenció del grup proposant per fixar la posició i
assenyalar si accepta l’esmena per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. Presidenta. Una primera precisió que em fan
veure és que realment nosaltres també canviàrem la iniciativa,
per tant, una part del retard es deu al nostre grup, però sí que
vull mantenir que hi ha a vegades una dificultat de reacció
immediata davant el Govern, però bé, només era una precisió
perquè era jo mateix qui havia tret aquest comentari.

Respecte dels grups, vull agrair al Grup Parlamentari
Socialista el seu suport, per a nosaltres endavant amb l’esmena,
és un tema que ja hem aclarit, ja s’ha dit que no s’aprovarà, per
tant....,  hi és, però aquesta vocació d’arribar a enteses, com a
mínim en la mecànica territorial i urbanística, més enllà que
després l’apreciació damunt un espai no ens hi posem, crec que
seria bo. No és el mecanisme del decret llei, per descomptat.

També d’acord que la llei turística permetrà edificar damunt
ANEI i és clar, quan un deia un hotel, un pensava en un hotel,
però quan ja el fan hotel de 19 hectàrees amb camp de golf i diu
que això pot estar dins un ANEI, idò, mira, cadascú... trobarà
que és la mateixa filosofia de sempre, algú ens defensarà que no
hi ha cap canvi ni un per afectar nou territori i jo trob que sí, jo
trob això bastant sensible, nou, nou, des dels anys vuitanta que
això no es tolerava, no es veia venir, sobretot a partir del gran
consens del 91.

Bé, el Grup Parlamentari Popular, evidentment... mira, a
Manacor, ja hi ha hagut un acord de tots els grups respecte
d’aquells fets, jo no hi entraré. 

El tema que hi ha un gran acord en la retòrica, jo és que
també el not, és que tothom procura dir-ho, després, dir que en
els fets, també hi és, evidentment no hi puc estar d’acord, però,
com se’ns pot dir que no es tocarà més territori quan parlam
d’urbanitzacions damunt espais no construïts? O allò que el PP
diu “no hi haurà més territori”, es refereix a que no posarà
urbanitzables nous?, cosa que d’entrada no hi hauria
evidentment els parcs temàtics, no hi hauria segons quins parcs
esportius, no hi hauria segons quins hotels damunt ANEI, però,
vol dir que tots els urbanitzables que hi havia dels anys setanta,
dels anys vuitanta o els que han quedat, tot això ja ho considera
construït? 

Ho dic perquè des dels anys vuitanta, els anys noranta el que
feim és esborrar, no és no afegir, és esborrar, és que ens posam
d’acord en si llevam urbanitzables, que hi havia pintats des dels
anys cinquanta, o no els esborram? Això ha estat el
proteccionisme, eh? Això ha estat el proteccionisme, perquè si
vostè em diu “no, és que tots els urbanitzables s’haurien
d’urbanitzar”, que és el que diu el Sr. Company, és Sa
Dragonera, és Mondragó, és Es Trenc, Es Trenc dels vuitanta,
i si m’ho diu per la legitimitat electoral, quan vostè diu “no, és
que la gent ha votat el PP”, sí, és que la gent havia votat el PP
que volia Es Trenc a Campos als anys vuitanta, i tenia
claríssim... dic Es Trenc, però era Ses Covetes, però bé, la
urbanització d’Es Trenc, les 6.000 places que es volien fer allà
i hi havia una legitimitat democràtica municipal, perquè el
volien, això és ver, jo estic segur que tothom ens agraeix -la Sra.
Prohens l’altre dia- ens agraeix que no s’urbanitzés Es Trenc, tot
i l’enorme majoria política del Partit Popular, de l’entorn que
representava en aquell moment a Campos a favor d’aquella
macrourbanització. 

Crec que ens ho felicitaran, molta gent i molts d’anys, ens
ho felicitaran.
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Ens diu que no tocaran nou territori, que a Cala Blanca (...)
de retirar, no, precisament, li dic que el Partit Popular a
Campos, a Andratx, perdonin, modifica les normes i diu que pot
modificar la Llei 4/2008 per mor que el decret llei del Sr.
Company li permet modificar, amb les normes subsidiàries, la
delimitació d’un ANEI que és a un annex d’una llei. Coincidesc
amb vostè que això no és veritat, però el Partit Popular
d’Andratx diu que sí i que el Govern li diu que sí, quan li deman
al Sr. Company... sembla que no o surt per petaneres, has de
mirar molt el Diari d’Eivissa perquè realment on aquestes coses
s’estrenyen és a Eivissa i així i tot, el Sr. Mesquida acaba dient
que no ho sap i que això que ho digui el..., que ho diguin els
altres, no? No arribam a saber què ha estat aquest decret llei que
ha aclarit i ha donat seguretat jurídica a tothom, però a Andratx
han decidit que poden modificar la delimitació d’un ANEI
publicat. Veurem com acaba, jo crec que malament, vull pensar
que malament per al Partit Popular d’Andratx. Ara veurem què
dirà la Comissió Balear de Medi Ambient, per exemple.

Allò d’Es Guix, ho va dir el Sr. Gómez, jo vaig collir una
declaració del Sr. Gómez, no hi ha res que jo sàpiga
institucional. De totes maneres, jo retir tota l’exposició de
motius, llevat del primer paràgraf que ha semblat que anava bé;
si és ver que consideren que no hem d’incrementar l’oferta
turística i de segona residència, sinó que en tot cas hi ha d’haver
intercanvi, si no, precisem-ho, no més places, sinó intercanvis,
estam d’acord, no és el que fa la llei turística, però si estam
d’acord en això, facem-ho.

No volem urbanitzar, no volem... amb el que diu aquí, hi
estam d’acord, bé, idò ho aprovam. Jo llev tota l’exposició de
motius, perquè si estam tots tan d’acord i no hi ha maniqueisme
i no sé... aquesta simplificació de la realitat. Jo dic: es
construeix damunt un espai que no està construït?, si o no. Jo
dic trob que no importa, vostès em diuen..., cada dia em surten
amb un projecte nou. Si ho hem d’expressar d’una altra manera
i estam d’acord en el que hem de dir, no tendré cap inconvenient
a dir-ho.

Vostè em diu -i acab, Sra. Presidenta- que si no compleixen
deixaran fer el que compleix la llei i el que no compleix la llei,
canvien la llei. Estan canviant totes les lleis: decret llei
d’urbanisme... estan canviant totes les lleis per permetre
urbanitzar territoris que fins ara no es podien canviar. 

Un, molt important, Sra. Marí, Sa Ràpita mai...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, hauria d’anar acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Mai -acab, Sra. Presidenta- no hem votat a favor
d’urbanitzar a Sa Ràpita, vàrem desclassificar Sa Ràpita i la
vàrem passar d’urbanitzable a rústic. El Partit Popular em deia
a mi a la cara, em deia: “pagarà amb el seu patrimoni”, em
deien, era al Consell, no era diputat, els diputats estam
alliberats, al Consell pagues amb el teu patrimoni, els del Partit
Popular varen fer fer informe a la interventora dient “digui’ls
que pagaran amb el seu patrimoni si desclassifiquen” i
desclassificàrem l’HTM II Son Durí, per tant, no em torni a dir,
per l’amor de déu, defensin el seu projecte, però no ens torni a

dir que l’hem votat a favor nosaltres. Nosaltres estam en contra
d’aquest projecte i si vostès hi estan en contra, ens entendrem i
si hi estan a favor debatrem arguments, però no em torni dir que
estam a favor d’aquest contracte, perquè això sí que és goebelià.

En aquest sentit, incidir que a la (...) turística, el Pla
territorial de Menorca es canvia, el Pla territorial d’Eivissa es
canvia i el Pla territorial de Mallorca ja s’ha canviat, per
l’infame recurs d’una correcció d’errors. Miri, aquest argument
de (...) urbanístic, legal no, perquè canvien la llei si no hi és i
premien les urbanitzacions ilAlegals. Premien al que s’ha fet una
casa i ha fet tot un nucli de població urbanístic, pagarà menys
carregues i menys imposts i menys de tot del que pagaria una
persona que ha passat per taquilla i ho ha fet tot condret,
d’entrada, només de projectes arquitectònics ja hi ha una
diferència abismal, a això és al que dic jo premiar l’urbanisme
ilAlegal.

Perdoni, Sra. Presidenta i gràcies per la seva tolerància,
moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, votem... la proposta directament del PSM?

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5739/11, relativa a protecció del territori.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1945/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a neteja de torrents.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei, RGE núm. 1945/12, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a neteja de torrents.

Per part del grup parlamentari proposant té la paraula la Sra.
Vallés per un temps de deu minuts... he tengut un lapsus, perdó,
el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. M’alegrarà molt coincidir amb la
Sra. Vallés en la defensa de la proposició i del vot, però per si
un cas defensaré la proposició que vàrem registrar des del nostre
grup a la qual es demana, crec que una cosa molt senzilla, que
és instar el Govern que hi hagi un protocol d’actuacions en la
neteja de torrents.
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És un tema polèmic, de fa anys, no és d’aquesta legislatura
ni de l’anterior, ja m’hi avanç per dir que també en l’anterior
legislatura i en l’anterior de l’anterior, hi ha polèmica en les
actuacions de neteja de torrents i creim que és bo que hi hagi
una declaració i una idea de canviar el plantejament actual, un
plantejament que entenem que és excessivament d’enginyeria
hidràulica i que ha de tenir un punt més de sensibilitat pel
vessant ecològic d’aquesta tasca, que es tengui molt més en
compte la funció ambiental i ecològica dels torrents i que
aquesta operació de neteja, de fet, contribueixi a millorar la
biodiversitat i la funció que té el torrent com a sistema natural,
tant la del torrent en un sentit estricte, com també el seu entorn,
el seu entorn natural, però també el seu entorn patrimonial. 

Insistim aquí, apuntam especialment quan és que interactua
amb les infraestructures viàries..., pensem per exemple en els
ponts, d’un elevat interès patrimonial. Cal que en aquest canvi
de plantejament, ja dic que no ho deim només nosaltres, sinó
que hi ha hagut crítiques importants per part d’ajuntaments
afectats, de tots els colors polítics i en distints moments
històrics o de legislatures; per això al segon punt proposam que
el Govern es disculpi davant aquests ajuntaments, els que s’han
queixat, reconeixent que hi hagut motiu per aquestes queixes i
que comuniqui els nous criteris. Jo deia “comunicar” i per
ventura, seria més adequat que els donés participació en el
procés d’elaboració d’aquest protocol, perquè fos realment
debatut i consensuat el màxim possible amb tots els actors.

Crec que... i és el que anomeno, el cas més espectacular
d’aquests darrers temps ha estat el de Coanegra i per això en
feim un esment destacat, també per demostrar aquest caràcter
plural de les crítiques que s’han fet, posava l’acord unànime de
l’Ajuntament de Marratxí, de gener de l’any 2012, al qual es va
queixar de la forma de neteja en aquest torrent. Diu l’acord que
ho fan, que expressen aquesta queixa per motius ecològics i
patrimonials, en concret s’afectava, es va fer malbé una part del
camí de Sa Bomba i, de fet, crec que tothom que hi hagi reparat,
que hi hagi anat o que n’hagi vist les fotografies, que n’hagi
seguit la polèmica crec que haurà de coincidir que va ser una
actuació contraproduent.

La veritat, i els ho confés, és que quan vaig veure aquell
interès i aquell acord de la proposició no de llei, perdó,
d’aquella moció municipal aprovada per unanimitat,
senzillament vaig registrar una pregunta al conseller confiant
que tots faríem vots per un canvi d’actitud, que el conseller
doncs estaria d’acord amb aquesta crítica i entre tots faríem
d’alguna manera un vot de millora. No va ser així, tot al
contrari; de la pregunta que vaig fer al conseller em va dir que
estava encantat de l’actuació que s’havia fet, que era la correcta,
i que continuaria fent exactament el mateix tipus de neteges que
s’havien fet a Coanegra, per tant sense atendre en absolut la
queixa que havia fet l’Ajuntament de Marratxí per unanimitat.
Va ser per tant en aquell moment quan es va generar aquesta
proposició no de llei, perquè davant aquell mantenella y no
enmendalla vaig pensar “anem al Grup Popular”, a veure si
realment l’Ajuntament de Marratxí té més empriu o entre tots
podem fer una reflexió al conseller perquè comprengui la
racionalitat d’aquesta demanda, que ni tan sols pretén ser una
crítica a una novetat, sinó un toc d’atenció per veure si entre tots
canviàvem aquesta fórmula.

Perquè no només parlam de Coanegra; hi ha hagut denúncies
de la manera agressiva d’actuar a les voreres dels torrents amb
maquinària pesada que arrasa trams sencers, i s’ha repetit a
altres indrets, ho torn dir, a altres legislatures i també a
l’anterior. 

Crec que, en una paraula, es tracta de tenir present que els
torrents són molt més que un canal de desguàs que du aigua a la
mar, són sistemes naturals del màxim interès ecològic en el país,
amb una funció vital de corredors biològics, que també podrien
jugar un paper de lleure molt important, de lleure ciutadà, de
passejos ciutadans, de lleure periurbà com té a altres bandes,
amb les degudes precaucions d’ús però que realment tenen un
gran interès en aquest sentit, i basta veure a quantes bandes del
món s’ha tengut molt més present que aquí aquest paper dels
rius, de les vies hidràuliques, i hem de reconèixer que en el
nostre cas el manteniment dels torrents ha estat molt deficient,
hi ha hagut molts pocs doblers darrere els torrents tots aquests
anys, com tots sabem, i això no pot significar que ara quan hi
anem tenguin actuacions aberrants.

A l’anterior legislatura va anar canviant aquesta mentalitat
de convertir-lo en un gran canal, fins i tot en moments s’ha
asfaltat o s’ha cementat perquè fes més via, sinó que s’ha fet
l’èmfasi ambiental i aprofundir en un mètode que nosaltres
trobam molt millor, que és el de la neteja manual. De totes
maneres hi havia molt de camí per recórrer, com dic; ara crec
que el que estam fent és tot el contrari, és tornar enrere.

Per tant creim que seria bona aquesta reflexió per part del
Parlament per una actuació més respectuosa, que resulta
segurament més cara però que és infinitament més profitosa, no
en parlem des d’un punt de vista laboral, pensin quantes
brigades podem tenir fent nets torrents en comptes d’anar-hi
amb una “retro”, i en tot cas és contraproduent destinar recursos
públics a la destrossa dels hàbitats i dels valors ambientals i
patrimonials dels torrents per convertir-los en grans avingudes
hidràuliques. 

Ben al contrari, com deim a la proposició, s’ha de garantir
la protecció de la vegetació de ribera pel seu valor, per la seva
funció de manteniment de marges i disminució de l’escorrentia
i l’erosió, com ho feia el Pla hidrològic. El Pla hidrològic, que
vostès han aturat, té un article que ja ha entrat en aquesta
mecànica; l’article 186 obligava a mantenir l’estabilitat dels
marges, disminuir l’escorrentia i l’erosió, i es prohibia tota
actuació sobre la vegetació de la ribera -boscos, bardisses i
vegetació herbàcia-, que es considera protegida a tots els
efectes. Copiat de molts de plans hidrològics respecte de les
voreres de rius. Desgraciadament, com vostès saben, l’actual pla
hidrològic, el vigent, el dels anys noranta, no té previst aquestes
actuacions; el pla hidrològic que s’havia redactat nou ha quedat
aparcat, i crec que de totes maneres en aquest punt hi havia un
ampli criteri social i científic amb aquesta plantejament. És una
llàstima que l’actuació diària de la conselleria el desmenteixi.

Per tant per part del nostre grup demanam que es faci cas a
l’Ajuntament de Marratxí, que ens comprometem tots a aquest
canvi de mentalitat; avui parlam dels torrents, però jo crec que
és en general que hi ha d’haver un canvi respecte de la
interacció entre l’activitat humana i la natura. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat el Sr. Carbonero per un
temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, anunciam que votarem a
favor de la proposició no de llei, i dir molt breument que
nosaltres també crèiem que després de la moció aprovada per
unanimitat a l’Ajuntament de Marratxí hi hauria un canvi
d’actitud. Doncs es veu que no hi ha sintonia entre el grup
municipal del Partit Popular de Marratxí i el Govern o el grup
parlamentari, el que sigui, però en definitiva el que allà va
semblar que era una qüestió molt clara, i és que la neteja del
torrent Coanegra, i de bastants altres, s’havia fet per uns mitjans
inapropiats, amb maquinària pesant, introduint unes
modificacions a la situació natural i paisatgística que existia,
doncs bé, aquesta unanimitat, aquest rebuig a aquesta actuació
que havia fet el Govern doncs pareix, pel que ha manifestat el
Sr. Alorda que va contestar el conseller, doncs que tampoc no
tendrà èxit aquesta proposició no de llei.

Però en definitiva nosaltres li donarem suport i només
voldríem afegir que hi ha moltes maneres d’actuar en el
territori, no només és una, és a dir, quan es fa una neteja de
torrents no només és entrar amb maquinària i tirar endavant i fer
net, fer net tot el que troba per davant la màquina. El que es va
trobar l’Ajuntament de Marratxí una vegada havien passat les
màquines varen ser uns fets consumats, però hi ha altres
municipis que ho han fet d’altres maneres en alguns dels seus
torrents, per exemple Esporles, i els resultats es poden
comparar, i per tant a mi m’agrada caminar pel camp i per la
muntanya, i convid tots els que els agradi, també, a fer la ruta
del torrent Coanegra, que vagin després a Esporles, que vegin
els resultats d’unes coses i les altres, i després que tenguin
present que a l’hora d’actuar doncs hi ha models, maneres, que
són completament diferents i que el territori no ho aguanta tot,
no és com paper, no ho aguanta tot.

Per tant res més, hi votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Vallés per un temps de deu minuts.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Partit Popular som
conscients de la importància que té el bon estat dels nostres
torrents. És imprescindible mantenir-los nets, la finalitat de dur
a terme les tasques de manteniment i reparació de qualsevol
dany, desperfecte i incident o circumstància que impedeixi el
bon funcionament de la xarxa hidrològica de les nostres illes. És
de primera necessitat per tal d’evitar inundacions, focs, i que no
es converteixin en abocadors de residus.

Essent conscient de la importància de tot l’esmentat, la
Conselleria de Medi Ambient, en aquest cas la Direcció General
de Recursos Hídrics, posa en funcionament un protocol que
consisteix bàsicament en una guia per assegurar al cent per cent
que tots els implicats en les actuacions de torrents són consultats
en el moment de realitzar els projectes: hi ha els agents de medi
ambient, els de biodiversitat, patrimoni i d’altres. D’aquesta
manera el tècnic redactor del projecte de neteja tendrà tota la
informació necessària per tenir-la en compte a l’hora de fer les
actuacions previstes de neteja. A més es recollirà la necessitat
de realitzar visites periòdiques per controlar les actuacions que
s’estan realitzant.

Per tot això no podem votar a favor del primer punt, que
insta el Govern a seguir un protocol, perquè el protocol ja està
iniciat o està en procés. I referent al segon punt, hem d’indicar
que totes les actuacions incloses que s’han duit a terme en el pla
de neteja de torrents han comptat, com no pot ser d’una altra
manera, amb la redacció, supervisió i aprovació dels tècnics de
la Direcció General de Recursos Hídrics, i amb la colAlaboració
dels agents de medi ambient d’aquesta conselleria. A més a més
aquestes actuacions es duen a terme per empreses amb
experiència en aquest tipus de treball.

Amb anterioritat a l’inici dels treballs es va informar els
ajuntaments, els propietaris dels terrenys confrontants,
patrimoni, i Espais de Natura en el cas d’àrees protegides, i es
tenen reunions amb els tècnics, les empreses adjudicatàries i els
agents de medi ambient. Vull dir amb això que cada actuació
s’estudia detalladament, i quan hi ha hagut algun fet puntual ho
hem comentat amb l’ajuntament interessat.

Per tant no podem votar tampoc a favor del segon punt de la
proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, en primer lloc per agrair al Grup
Socialista el seu suport; efectivament hi ha moltes maneres de
fer-ho, i en aquest cas l’Ajuntament d’Esporles s’ha posat al
davant de dur les someres per fer net el torrent; no ha estat des
de la conselleria, que troben que amb una “retro” fas molta més
via, però realment són dues maneres molt diferents de mantenir
net un torrent i d’una sensibilitat diferent. No tot es pot fer amb
les someres, però per descomptat no tot s’ha de fer amb una
“retro”. És a dir, crec que és una altra mena de sensibilitat, que
té poc suport per part de la conselleria aquest tipus d’iniciatives.



278 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 21 / 16 de maig del 2012 

 

En el cas del Partit Popular jo és que reconec que em sap
greu, perquè la intenció, i sobretot en el primer moment, quan
es va fer la pregunta, no era tant de retret i de denúncia, com
s’havia produït, com d’establir una reflexió conjunta i
compartida que el plantejament del pla que realment es fa, però
que té un plantejament molt “enginyeril”, per dir-ho de qualque
manera, respectable des d’un punt de vista tècnic, entenc, però
que és de canalització, d’evitar inundacions, de treure l’aigua el
més aviat possible cap a la mar, se’n dugui la terra que se’n
dugui pel camí, efectivament de llevar tot el que hi ha en aquell
moment que dificulti el pas de l’aigua, no té prou present... -ho
diuen tots els tècnics ambientals que hi han treballat, que ho han
tengut present, que ho han dic ecòlegs de la nostra universitat-
no és la manera de respectar el sistema natural associat al
torrent.

Els problemes que hi ha hagut de caràcter patrimonial no
han estat només, evidentment, a Coanegra; n’hi ha hagut a
Lloseta, n’hi ha hagut a Son Servera, hi ha hagut distintes
crítiques de moltes actuacions que ha fet la conselleria en
torrents, sempre en pla tècnic i sempre amb un tècnic
respectuós, i jo no vull entrar en un frec a frec amb
plantejaments tècnics, però la reflexió política sobre la manera
amb què ho volem fer i qui s’hi posa al davant, amb quina
pluridisciplinarietat ho tocam, crec que sí que la podem
introduir.

A mi em sap greu que la sensibilitat que ha expressat
l’Ajuntament de Marratxí en aquest acord -que entenc que
pareix que és de “perepunyetisme” polític per part del Partit
Popular, jo entenc que no, que un acord unànime d’un
ajuntament mai no es fa per molestar, d’entrada perquè és molt
difícil que tengui intenció de fer-ho el del mateix color polític
del que governa- mereixeria, crec jo, un respecte addicional i
valorar quins són els arguments que es varen posar, i com a
mínim fer un esforç per justificar aquella actuació. És molt
difícil, perquè crec que qualsevol que hi vagi, i jo avui no he
duit les fotos perquè ja les vaig dur el dia de la pregunta i
tampoc no era qüestió de..., tanmateix si un ja du una consigna
de vot i no té marge de maniobra doncs tampoc no... Hi havia
un temps que un podia pensar que hi podia haver debat, però
quan un ja està consignat doncs no hi ha joc parlamentari. Però
crec que en aquest sentit valdria la pena que la comissió, anim
la presidenta a qualque indret que ens dugui a Sa Ràpita, que
ens dugui un dia als torrents, sé que no serà molt fàcil, però per
tocar amb les mans i qualcú digui “no, a mi m’agrada molt com
ha quedat això, aquesta actuació; crec que sí, que el torrent ha
quedat perfecte”, perquè crec que persones amb sensibilitat
ambiental, com vull pensar que hi ha d’haver dins una comissió
de medi ambient d’un parlament, doncs crec que faran una
reflexió, ens votaran que no però telefonaran al Sr. Company i
li diran: “Biel, de veres que no hi pots pensar una miqueta més”,
i jo amb això quasi que em donaria per conhortat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 1945/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1945/12, relativa a neteja de torrents.

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