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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i en primer
lloc demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sra. Presidenta, Assumpció Pons substitueix Misericòrdia
Sugrañes.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sra. Presidenta, Cati Palau substitueix Virtuts Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 677/14, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a sistema tarifari integrat, i RGE
núm. 725/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport al procés de participació per a la redacció dels plans de
gestió de la Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears.

1) Proposició no de llei RGE núm. 677/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a sistema tarifari
integrat.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 677/14 per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

Bones tardes a totes i a tots. La veritat és que aquesta
proposició no de llei no té molta complicació, allò que planteja
és ben senzill. Parteix d’una feina que ja està ja mig feta, hi ha
un conveni signat el març de 2011 entre el Govern de les Illes
Balears a través del Consorci de Transports de Mallorca i
l’Ajuntament de Palma, a través de l’EMT, per fer compatibles
i integrar en un sol sistema la targeta ciutadana de l’EMT per
una part i la targeta intermodal del Consorci de Transports de
Mallorca, que dóna dret als usuaris del transport de tren i de
carretera de la xarxa de transports de Mallorca.

(Remor de veus)

La veritat és que és un poc complicat intervenir amb tantes
veus a una banda i a l’altra de fons, i mira que a mi no em costa
molt concentrar-me, però aquí ho tenc en estèreo. Gràcies.

Es tracta d’una reivindicació històrica, que ve de molts
d’anys enrere i que ha passat al llarg de diferents legislatures i
que significaria a més una millora del servei als usuaris notable
i que sobretot implicaria també en el nostre parer una aposta
clara per un transport públic de qualitat i accessible, sobretot en
temps de crisi on el transport públic pot ser una alternativa en
termes de mobilitat per a moltíssima gent. Hi ha al voltant d’uns
700.000 usuaris potencials, comptant tota la gent que podria
participar d’aquest benefici i implicaria evidentment la gratuïtat
en determinats transbords entre xarxes, entre la xarxa depenent
de l’EMT i la depenent del Consorci de Transports de Mallorca.
Com els deia, sobretot serviria per potenciar el servei públic de
transports i fins i tot recuperar la quantitat d’usuaris que tant el

servei del Consorci de Transports de Mallorca, com l’EMT de
Palma han perdut els darrers anys, justament també per mor de
la crisi i en termes socials també se’n beneficiaria molta gent i
en especial colAlectius com els joves.

L’argument econòmic per dir que no a desenvolupar aquest
conveni que continua vigent, no és rellevant en el nostre parer.
Estam parlant entre 70.000 i 80.000 euros del que seria
l’adaptació tecnològica del sistema. Hem de recordar que fa
només un any, justament el Consorci de Transports va treure un
contracte d’uns 3 milions d’euros per actualitzar el sistema
informàtic de Serveis Ferroviaris i també per garantir el tema
del control als accessos, allà on hi havia molts de problemes.
Per tant, aquesta quantitat seria fàcilment solventable. Entenem
que allà on sí hi ha per ventura difunsions i és el que ha
obstaculitzat que per ventura no s’hagi desenvolupat aquest
conveni, és la compensació que el Govern hauria de fer a
l’Empresa Municipal de Transports de Palma, que es calcula
que és de més o manco 1 milió d’euros per any, evidentment
serien ingressos que no rebria aquesta empresa en termes de
bitllets, que s’haurien de pagar en aquest cas al Consorci de
Transports de Mallorca per part dels usuaris, però pensam
també que l’augment progressiu i a mig termini d’allò que seria
el nombre d’usuaris com a fruit d’aquesta xarxa que milloraria
notablement la seva qualitat i la seva accessibilitat, podrien
compensar també fins i tot aquest argument econòmic.

Ens consta que l’Ajuntament de Palma hi està treballant, no
sabem exactament què està fent el Govern al respecte, però fins
i tot davant d’una proposta molt semblant que va presentar el
Grup Municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma fa un parell de
mesos, el regidor de Mobilitat, el Sr. Vallejo que, en un principi
semblava partidari de votar la proposició, l’únic argument que
finalment va donar per no votar favorablement aquesta
proposició del Grup MÉS, va ser que en sis mesos, que era allò
que marcava la diferència respecte aquesta proposició no de llei,
que estaven fent feina sobre aquest tema, però que en sis mesos
no tenien temps de posar-ho en marxa.

Per tant, nosaltres pensam que és qüestió de posar-s’hi.
Aquesta proposició el que fa és simplement això, instar el
Govern de les Illes Balears a desenvolupar aquest conveni amb
l’Ajuntament de Palma, complint per altra banda també amb les
directrius del Pla director sectorial de transports de les Illes
Balears. Pensam que seria, insistesc, una millora objectiva en la
qualitat molt important en la xarxa de transports públics de tot
Mallorca. I allò que també afegeix aquesta proposició és instar
a desenvolupar convenis amb la resta de municipis de l’illa que,
si bé no tenen una xarxa de transport, sí que tenen molts de
residents que ara mateix -per exemple jo mateix que som
d’Inca- per accedir a l’EMT estam pagant preus moltes vegades
inassumibles i en condicions molt desavantatjoses en relació
amb els residents de Palma, quan en el cas de Mallorca estam
parlant d’una illa on pràcticament la meitat de la població i
quasi tot el gruix de l’activitat econòmica, es mou al voltant de
la ciutat i allà on molta gent s’ha de desplaçar cada dia.
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Aquest és el sentit de la proposició i esperam rebre el suport
de la resta de grups. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posició. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Maicas, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, presidenta. Vull avançar que votarem a favor
d’aquesta proposició no de llei que presenta el Grup MÉS i
entenem que el desenvolupament i el contingut de la iniciativa
pràcticament es defensa per ella tota sola. Afegir-hi més coses,
seria incidir en els mateixos termes en què està plantejada la
proposta.

És cert que instar el compliment d’una cosa que està en
vigor i que no s’ha desenvolupat sembla com una cosa
extemporània, pareix que allò que s’aprova i es posa en marxa,
s’hauria de posar en marxa i no tornar incidir..., és que això es
va començar a iniciar l’any 2011, no sabem per quins motius
exactament va quedar aturat o va quedar sense desenvolupar un
sistema tarifari que, per altra banda, moltes regions d’Europa el
fan servir. Tot allò que sigui en benefici dels usuaris dels serveis
de transport públic, tot allò que sigui beneficiar l’ús del
transport públic creim que són mesures que s’han de posar a la
pràctica. 

De totes formes tal vegada el problema més gran per
desenvolupar aquest sistema, sigui la diferent visió del servei
públic. Primer de tot hauríem de coincidir tots els grups en la
necessitat d’incentivar l’ús del transport públic i hauríem de
coincidir que cuidar el transport públic, que els usuaris se sentin
ben atesos de facilitar-los l’ús, donar-los sistemes pràctics, jo
crec que hauríem de coincidir en això. Tenim la sensació que el
transport públic no és precisament una inclinació natural del
Partit Popular. Ho veim en el tema del tren, que no s’exigeixen
les inversions compromeses amb el Govern de l’Estat, hi ha una
actitud que de vegades traspua del Parlament que fa el conseller
Company, respecte dels mitjans de transport públic, sembla que
no està molt convençut i sembla que atén raons econòmiques
que sabem que el transport públic no pot atendre només
aquestes raons, sinó les de servei públic, les de donar un servei
a la gent que ho necessita.

Per tant, nosaltres aquí, ja dic, donarem suport a aquesta
PNL, a aquesta iniciativa que creim que és de sentit comú que
s’hi faci feina per desenvolupar i per posar-la en marxa. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Veramendi per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Sr. Abril, con todo el respecto, nos
vuelven a traer una iniciativa..., dejémoslo en duplicado, vamos
a dejar la expresión duplicada esta vez. Como bien ha dicho
usted, esta PNL usted la presentó el 24 de enero, la similar no,
la misma. Usted dice “similar”, la misma -sólo faltaba la firma
del Sr. Verger, en este caso la ha firmado usted, está bien-, de
su mismo grupo y que ya había sido debatida en el pleno de
Palma el pasado mes de diciembre y también en el pleno de
enero, donde se rechazó, con el agravante de que en el
Ayuntamiento la defendió el Sr. Verger, durante cuatro años
director general de Movilidad del anterior gobierno y que no
hizo nada de lo que ahora piden. Además le recuerdo que su
partido era el que gestionó la Conselleria de Movilidad la
pasada legislatura, a la cual además usted pertenecía. Y en este
tema, como en tantos otros, mucho gasto pero nada más.

Sr. Abril, le haré unas matizaciones, no sé si es porque no lo
sabe o porque no conoce la realidad del tema, o porque intenta
confundirnos. Mire usted, parte de premisas que no son
verdaderas en su PNL. En marzo del 2011 no se firmó ningún
convenio, como dice usted, yo le situaré en la realidad. El 25 de
enero de 2011 el consejo de administración del Consorcio de
Transportes de Mallorca autorizó, sólo autorizó, la firma de un
protocolo, no de un convenio como dice, de colaboración entre
el Consorcio de Transportes de Mallorca y la EMT de Palma
para el desarrollo del sistema tarifario integrado. Le recuerdo
que la EMT de Palma estaba gestionada en aquellos momentos
por los socialistas. El 3 de mayo, a días de las elecciones, la
EMT devolvió al Consorcio de Transportes de Mallorca el
borrador del protocolo con algunas modificaciones puntuales,
con las revisiones efectuadas por los servicios jurídicos de la
EMT. Sr. Abril, escúchelo bien, esta nueva revisión nunca,
nunca, nunca fue aprobada por el consejo de administración del
Consorcio de Transportes de Mallorca, ni firmada por ninguna
de las partes. No existe ningún otro documento firmado por las
partes. Por lo tanto, no es nada de lo que usted dice e intenta
basar su estructura de PNL. 

Otra precisión, Sr. Abril. Es incierto lo que dice de que el
trabajo técnico estaba prácticamente listo, de hecho usted
mismo dice: “nada más quedaba ejecutar las respectivas
aplicaciones informáticas y cerrar el acuerdo económico de
colaboración y compensación entre Govern y ayuntamiento”.
Sr. Abril, ¡casi nada, casi nada! Quedaba lo importante, difícil
y costoso. ¿Qué pretendía nuevamente, comenzar la casa por el
tejado? Es decir, ¿pretendían gastarse el dinero de los
ciudadanos en aplicaciones informáticas, antes de haber firmado
un convenio que regulara en toda su integridad pactando los
compromisos de las partes? Pues sí, lo gastaron, como siempre,
antes de tener claras y resueltas las cuestiones fundamentales.
Un dato, el 29 de diciembre de 2010, adjudicaron por
173.309,95, se lo doy exacto, ¡casi nada!, una asistencia
tecnológica para abordar las labores informáticas. Y en febrero
de 2011 licitaron un contrato del servicio de la adaptación de la
tarjeta sin contacto de la EMT al sistema del Consorcio de
Transportes de Mallorca, por un importe de 295.000 euros, que
finalmente no llegaron a firmar.
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Como ve, esta es la situación real de su etapa, gasto y nada
de nada de lo fundamental resuelto. No es lo que usted dice.
Porque respecto al Ayuntamiento de Palma, la EMT también
gastó sin tener resueltos los temas importantes y sin firmar el
convenio. Bueno, en justicia hizo algo más que su Conselleria
de Movilidad, que no hizo nada, el consejo de administración de
la EMT, del 29 de abril de 2011, adjudicó la adaptación
informática, pero nada más, ahí se quedó, ahí está. Por cierto,
fíjese en las fechas, a escasos días de las elecciones.

Sr. Abril, permítame unas cuestiones clave al respecto y que
permitirán ver mejor el fondo de la cuestión. ¿Por qué no
firmaron finalmente el convenio? ¿Por qué no fueron capaces de
cerrar un acuerdo con el tema principal de las compensaciones
económicas? A ver si es que realmente no tenía recursos
económicos para ello. Tuvieron toda una legislatura para
hacerlo, eso sí, gastaron y no lo hicieron. Sea más coherente en
el tema. El tema de las compensaciones económicas es el
problema principal y ustedes también lo sabían. Primero hay
que saber de qué cuantía se trataría y después saber de dónde se
saca. Luego vendría, más sencillo resolver, el tema tecnológico.
Esta es la realidad, eso sí, en abril de 2011 ya vendieron a la
prensa que era inminente que mañana casi se usaba. En realidad
nada de eso.

Otra cuestión a matizarle, Sr. Abril, es cuando habla del Plan
director sectorial de transportes. Por cierto, realizado en el 2006,
gobernando el Partido Popular. Establecía como uno de los
objetivos la integración tarifaria de los títulos de transporte de
los diferentes operadores del transporte público. Pues bien,
queda aclarado el concepto de sistema tarifario integrado con
que usted titula su PNL y su implantación. Mire, en uno de los
múltiples y costosos estudios que veo que no se miraban, que
durante su etapa encargaron, algunos sin utilidad real, el 26 de
agosto de 2009, adjudicaron por la friolera cuantía de 209.264
euros uno sobre..., titulado así vamos: “desarrollo de programas
de actuación del Plan director sectorial de transportes”. Este
mismo estudio les decía que el sistema tarifario integrado ya
estaba implantado en buena parte de la red de transporte público
regular de Mallorca. Y respecto a la integración de los servicios
urbanos, EMT, el mismo estudio les decía, entre otras
cuestiones, que debían proponer los mecanismos de
compensación que permitan esta integración. Los propios
estudios que encargaban y contrataron en 2009 lo corroboraban,
que tenían que abordar la compensación económica, tema
principal y no lo abordaron, ni lo acordaron.

Por otra parte, como ve, la integración tarifaria de los
autobuses en concesión, el metro y el tren también, fue iniciada
por un gobierno del Partido Popular. ¿Sabe cuándo se ha
finalizado en estos citados medios de transporte público? Yo le
contesto, en esta legislatura, por otro gobierno del Partido
Popular, no en la anterior legislatura. Además, como manifiesta
el Govern, nada más tomar posesión, abordó la integración
tarifaria con la EMT, ¡claro que sí! Se han mantenido y
mantienen entre ambas administraciones reuniones al respecto,
no lo dude. No es un tema, escuche bien, de voluntad ni un tema
informático, es un tema de resolver lo más importante que es la
compensación económica. Además, el Govern está ejecutando
el tan necesario proyecto de barreras tarifarias para acceso al
transporte público,  ¿se acuerdan que en la pasada legislatura no
mantuvieron un sistema y los usuarios accedían sin pagar al
transporte público y ni sabían cuántos usuarios tenían? Bien, el

Govern lo ha solucionado, pues bien, cuando finalice el
proyecto, está previsto tecnológicamente el uso de cualquier
tarjeta en esta implantación -creo que es un importante paso-
estando previsto en este proyecto ya tecnológicamente, la
integración tarifaria con la EMT. 

Miren si hay voluntad de ambas partes, Govern y
ayuntamiento y se están dando los pasos. Pero lo importante es
acordar las compensaciones económicas entre las dos
administraciones, saber de qué cuantía se trataría, que no es
pequeña, su periodicidad y después también saber de dónde se
saca tal cuantía. 

Por otra parte hacer un razonamiento, las tecnologías
avanzan rápidamente y su aplicación al uso del transporte
público también. Como ejemplos, en la EMT primero se pasó al
uso de la tarjeta sin contacto, puesta en marcha en nuestra etapa
de gobierno municipal, en la cual yo estaba, y en esta legislatura
la EMT ha puesto en marcha la comunicación vía móvil, para
que el usuario sepa cuándo pasan los diferentes autobuses por
las diversas paradas, ganando el usuario actualización de la
información y comodidad. Así, en un futuro inmediato, en vez
del uso de tarjetas se usen móviles para que presten el mismo
servicio. Por ello es importante trabajar y así lo hace el Govern,
con vistas al futuro tecnológico para evitar obsolescencias y
tener que volver a invertir en relativamente breve tiempo.

Por último, Sr. Abril, me habla de posibilitar que los
usuarios..., ha quedado muy rimbontante la frase, “puedan usar
la red de transporte público”. Mire, la EMT firma convenios
intermunicipales con diversos ayuntamientos de la isla para que
mediante la tarjeta ciudadana puedan usar con mejores
condiciones la red de autobuses municipal de Palma. En esta
legislatura se han firmado convenios con Alcúdia, Bunyola,
Estellencs, Muro, Sant Llorenç y Santa Maria y se firmaron con
Sa Pobla y de nuevo con Llucmajor, medida muy ventajosa para
los residentes de estos municipios. ¿Sabe qué municipio ha
rescindido su contrato con la EMT desde el 1 de enero de 2012
y no ha vuelto a firmarlo? Yo le contesto, Esporles, gobernado
por su partido, por MÉS. ¿Sabe qué argumento dio el
Ayuntamiento de Esporles de su partido? Que no tenía dinero,
¡vaya! Lo mismo que usted dice en su PNL con poca
explicación, “más allá de la reiterada excusa de que no hay
dinero”. Pues eso es lo que puso un ayuntamiento de MÉS para
romper con la EMT de Palma. Sr. Abril, ¿en el caso de Esporles
no se dio una reiterada excusa como usted dice?

Mire, sobran más palabras de sus continuas incoherencias
cada vez que hablan de todo y muy especialmente de transporte
público. Además, como siempre y yo, Sr. Maicas, veo que no ha
profundizado en el tema, ha apostado porque el Partido Popular
no sé qué hacia o qué no hacia., mire, unos, ustedes, siempre
sólo hablan de transporte público, siempre sólo hablan; y otros,
nosotros, el Partido Popular, siempre hacemos por su mejora
continua del transporte público, sus infraestructuras y su
regulación. Por consiguiente, lecciones las justas.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

Allò que retreu el Sr. Veramendi a aquest grup que aquesta
proposició no de llei és calcada a la que se va presentar a
l’Ajuntament de Palma, ja li dic que tampoc no és exactament
així perquè canvia el text de la proposta, però bé, per a aquest
grup, en tot cas, és una mostra de coherència perquè l’hem
presentada a les dues institucions afectades per aquesta qüestió.
Crec que més coherència que aquesta és impossible.

Em diu que no hi ha conveni signat, bé, digui-li protocol,
digui-li... el que és clar és que hi havia una feina feta, perquè
sap d’on ve aquest problema?, ve d’un incompliment d’aquest
pla director sectorial de transports que, evidentment, va aprovar
el Partit Popular en una altra legislatura; ve que la Sra. Mabel
Cabrer en el seu moment, clar, perquè aquí aquesta proposició
no anava de retrets, però si vol retrets li feim tots els retrets del
món, venia d’un contracte que es va fer just abans de les
eleccions de 2007, sí, on es va adjudicar el tema de la targeta
intermodal sense tenir en compte ni una sola opinió de cap
servei tècnic depenent de la comunitat autònoma ni de
l’administració. I això va dur problemes durant tota la
legislatura passada i quan ja estava la feina més o manco
avançada de les dues administracions, idò, varen venir els
problemes.

Però, vol que li recordi la quantitat de problemes que hi
havia? Perquè aquí avui crec que Rajoy ja ha superat Fumanchú
amb els seus mètodes de tortura, instava els càrrecs del Partit
Popular a aprofitar les eleccions europees per seguir parlant de
la herencia recibida. Jo ja crec que després de tres anys convé
començar a canviar una mica de xip, però jo no li he de recordar
els problemes amb els quals es va trobar també l’anterior
legislatura amb el metre subterrani i no sé quantes coses més, i
el forat econòmic que varen suposar les coses mal fetes, no,
però tot això clar que va pesar en la gestió del tema de
transports.

Per tant, aquí per repartir n’hi ha per a tots els colors. Em
treu temes de contractes, les quantitats que vostè ha esmentat no
tenen ni s’aproximen d’enfora al contracte que jo li he esmentat
en la meva primera intervenció, un contracte de 3 milions
d’euros com es va treure l’any passat per al tema de control
d’accés i el sistema informàtic, dirà vostè que no tenia marge
per incorporar també encara que fos com a millora el tema de
pensar...

(Remor de veus)

No em digui, no em digui o no em doni lliçons sobre que bé
ho fa este gobierno perquè este gobierno evidentment farà coses
bé, però també li puc dir que el nombre d’usuaris tant de l’EMT
com de la xarxa del consorci de transports de Mallorca, pel fa
a transport públic tant en tren com per carretera, ha baixat
dràsticament. Si vol li donam l’excusa a la crisi, que té
segurament part de culpa, però també en té el tema de la gestió
i el tema de les tarifes. I això és així.

Per tant, si estam tots i totes d’acord que el que s’ha de fer
és potenciar el transport públic, que s’ha de fer complir el Pla
director sectorial de transports, que a més és un decret que
suposadament és obligatori compliment, quin problema hi ha
que ens posem d’acord en aquesta qüestió si a més se suposa
que vostè mateix ho ha reconegut, que l’Ajuntament de Palma
també hi fa feina? Tots hem tengut responsabilitat en la matèria
de gestió de transports, i vostè també, en aquella legislatura on
era regidor de Mobilitat. Per tant, l’EMT també depenia de
vostè.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 677/14.

Vots a favor? 5. 

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 677/14, relativa a sistema tarifari integrat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 725/14, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport al procés de
participació per a la redacció dels plans de gestió de la
Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei RGE núm. 725/14, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport al procés de participació
per a la redacció dels plans de gestió a la Xarxa Natura 2000 de
les Illes Balears. Per part del grup parlamentari proposant té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Pons, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. La Llei de patrimoni natural i de la biodiversitat, de
desembre de 2007, determina que s’han de declarar les zones
especials de conservació, anomenades ZEC, com més aviat
millor i en un termini màxim de sis anys des de l’aprovació de
llocs d’importància comunitària, anomenats també LIC, per la
Unió Europea. L’article 42.3 d’aquesta llei, fruit del mandat
legal de la Directiva d’Hàbitats també estableix que aquesta
declaració es farà junt amb l’aprovació del corresponent pla o
el corresponent instrument de gestió. 
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A les Balears, i a partir del llistat inicial dels LIC que va
aprovar la Comissió Europea el mes de setembre de 2006,
havien d’haver començat els tràmits per elaborar aquests plans
i declarar aquestes zones especials de conservació. 

El Grup Popular vol subratllar i a la vegada denunciar, vol
denunciar que tot aquest procés no es va iniciar fins l’any 2011,
un fet que consideram molt greu tota vegada que l’anterior
govern del pacte va incomplir durant el seu mandat les
determinacions de la Llei de patrimoni natural. Aquests
incompliments, motivats no sé ben bé per què, en aplicar les
directives europees i la normativa estatal de protecció d’espais
naturals, han provocat un important retard que ara ha de resoldre
l’actual govern. O sigui, el Govern del Partit Popular ha hagut
de fer en dos anys la feina de sis perquè el termini va vèncer el
setembre de 2012, i vostès ho sabien.

Ara hem de guanyar temps i fer tot allò que vostès no varen
saber fer, de manera que la Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic ja elabora aquests
instruments de gestió i les mesures de conservació. En aquest
context hem de situar el procés de participació pública,
promogut pel Govern, per redactar els plans de gestió que han
de regir els espais naturals de Balears inclosos a la Xarxa
Natura 2000.

En una primera fase informativa es varen celebrar tres
sessions presencials, a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, amb una
nodrida participació. Dia 9 de gener, amb un taller de debat i
anàlisi dirigit per Administracions Públiques, es va donar per
tancat el període informatiu i va començar la segona fase de
caràcter deliberatiu i de recollida d’aportacions. A partir
d’aquell moment el procés ha continuat amb vuit jornades de
participació ciutadana durant el passat mes de febrer, també a
totes les illes, obertes a tots els agents socials, econòmics i
ambientals implicats en aquests espais naturals. S’han recollit
propostes, s’han recollit aportacions, nous elements per
redactar, sempre amb el màxim consens possible, onze plans de
gestió que integraran 79 llocs d’importància comunitària de
Balears agrupats per criteris d’hàbitat i proximitat, uns plans
que afecten tots aquests espais naturals: les muntanyes d’Artà,
bases temporals a Menorca, albuferes de Mallorca, Es Trenc
Salobrar de Campos, arxipèlag de Cabrera i altres bases
temporals com són Sa Dragonera i Serra de Tramuntana, Ses
Salines d’Eivissa i Formentera i costa oest d’Eivissa i Pla de
gestió de Mondragó.

Al llarg de les sessions i d’aquests tallers de participació
s’ha elaborat una relació de les principals pressions, dels
principals riscs que amenacen la fauna, la flora i els biòtops
d’aquestes àrees. A la vegada tota la informació disponible és
accessible a la pàgina web Xarxanatura.es on es poden consultar
els esborranys del pla de gestió, la guia del pla de participació
així com també uns vídeos divulgatius i una enquesta sobre la
Xarxa Natura 2000. A més, tots els interessats poden solAlicitar
més dades o ampliar la informació a través de l’adreça
electrònica participació@xarxanatura.es.

Quan tota aquesta feina es troba ara en procés de redacció i
estan pendents de convocatòria de noves sessions per poder
formular aportacions i propostes, ja hi ha hagut concretament
una entitat que de forma precipitada ha criticat la feina que el
Govern du a terme. I clar, resulta que és la mateixa entitat que

va callar, que no va dir res davant la inactivitat, a mi em sap
greu, Sr. Abril, però és que ho he de dir així, de l’anterior
govern del pacte en iniciar els plans de gestió i la declaració
d’aquestes zones especials de conservació, entitats que no
empren la mateixa vara de mesurar, com ho demostra el fet que
he esmentat abans, uns incompliments que no varen denunciar
i que poden provocar la imposició d’unes elevades sancions a
Espanya per part de la Unió Europea. 

El procés iniciat pel Govern del Partit Popular per elaborar
els plans de gestió de la Xarxa Natura 2000 no està tancat a dia
d’avui, no està tancat, és un procediment obert, disposa d’un
calendari d’execució i, com he explicat, molt participatiu, però
no disposa encara de texts definitius. Una vegada s’hagi enllestit
permetrà conèixer, llavors, i no abans, quin és l’estat real de
conservació dels valors ambientals de tots aquells llocs
d’importància comunitària.

Per tant, en trobar-nos en fase de recollida de dades i
aportacions que encara han de ser valorades i sotmeses a estudi
pels tècnics de la Direcció General de Medi Natural, no podem
avançar conclusions, tota vegada que encara no hem arribat al
tràmit d’exposició pública dels plans, que serà quan es podran
presentar les alAlegacions.

Amb relació a les tres esmenes presentades pel Grup MÉS
vull manifestar-li al Sr. Abril que no seran incorporades perquè
desvirtuen el sentit i el contingut d’aquesta proposició no de llei,
no em dóna ni tan sols una opció a poder fer cap transacció, és
que els desvirtua completament, estam rallant d’un procés, com
li he dit, que no està tancat i lògicament si es detecten unes
errades, que és possible, seran corregides.

Amb relació a la declaració LIC del Canal de Menorca ja la
tramita el Ministeri d’Agricultura. Vostè, en tot cas, té tot el dret
a presentar una altra proposició no de llei amb el temes que
vostè vulgui tractar i serà debatuda en comissió. 

Finalment, també vull dir amb relació a la recent sentència
del Tribunal Suprem que ha anulAlat el termini de gestió de
catorze llocs d’interès comunitari de les aigües exteriors, que la
protecció d’aquestes àrees marines està garantida. Ens trobam,
tal com ha explicat la Conselleria d’Agricultura i Medi
Ambient, davant uns errors formals quan es varen tramitar
aquests plans de gestió el 2007. Vull destacar que la protecció
les aigües exteriors retornarà a mans de la nostra comunitat una
vegada siguin aprovats els nous plans de gestió que ara es
redacten. 

El Govern justificarà la interconnexió entre l’àmbit terrestre
i les zones marines que farà necessària una gestió conjunta de
les dues àrees, o sigui, una continuïtat ecològica de manera que
el control de les aigües exteriors acabarà retornant abans de
2015 a les Illes Balears.
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Per tant, en nom del Grup Parlamentari Popular deman el
suport de la resta de grups per continuar i acabar el procés de
participació dels plans de gestió de la Xarxa Natura 2000 a les
nostres illes.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’han presentat tres esmenes amb RGE núm. 2423, 2424 i
2425/14, per part del Grup Parlamentari MÉS. Per a la defensa
d’aquestes esmenes té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per
un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, llegesc: “un document del Govern diu que les aus d’Artà
poden ser atropellades per l’AVE. Fortes crítiques entre
naturalistes pel nyap dels plans que ha subcontractat Medi
Ambient. Encara que el tren no arribi al Llevant hi ha perill per
l’alta velocitat. També segons els documents, alguns arbres
poden ser atropellats. L’AVE assassí i altres despropòsits.
Acusen Medi Ambient de falsejar l’estat dels espais de cara a
Europa.” 

Això llegesc, llegesc una proposició del Grup Popular que
novament ens insta a donar copets a l’esquena al Govern de les
Illes Balears per reconèixer com ho fa de bé. Conclusió, a modo
de moraleja, el do de l’oportunitat no és el seu, almenys
haguessin retirat aquesta proposició no de llei, però vaja ja que
som aquí confiarem, jo no perd mai l’esperança, que el debat
serveixi per arribar a alguna conclusió constructiva, i si ja
arribàssim a qualque conclusió positiva en termes de vot ja seria
massa.

El desembre de 2012, aprofitant el procés de fusió entre les
empreses dependents de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, es varen engegar sis tècnics del que llavors
era Espais de Natura Balear, tots ells titulats superiors, que
molts d’ells havien iniciat la redacció dels plans de gestió de la
xarxa d’espais inclosos a la Xarxa Natura 2000, fins i tot gent
que tenia 24 anys d’antiguitat, vull dir, que no podien ser
sospitosos de cap color polític, sobretot eren tècnics naturalistes,
experts reconeguts més enllà de la seva feina per l’administració
autonòmica. Encara no sabem quins varen ser els criteris per
acomiadar aquesta gent. Jo tenc per aquí, avui he rebut la
contesta de la conselleria a una solAlicitud del Sr. Alorda de
mateix desembre de 2012 que puc anar a veure la documentació
a la conselleria. Des de desembre de 2012, també ho vull dir,
per veure si arribam a esbrinar quins varen ser els criteris per
treure aquesta gent fora, es treu aquesta gent fora que havia de
fer aquesta feina i es treu un contracte del voltant de 200.000
euros, finalment licitat per 192.000 euros, per fer aquest nyap i,
en certa manera també, per pagar dues vegades.

Vostès han vist... em parla d’una entitat, supòs que es deu
referir al GOB, vull recordar que el GOB a part d’una entitat
ecologista, i els ecologistes no els agraden, és una entitat també
naturalista i amb una base científica a l’hora d’analitzar i
participar en segons quins processos, com és aquest, i de fer les
seves aportacions. 

“Manca de consideració d’hàbitats inventariats a la
cartografia de comunitats vegetals de la UIB 2007, base de la
millor cartografia disponible. Manca d’actualització amb relació
als hàbitats no localitzats en la millor cartografia disponible.
Incoherència entre la informació sobre evolució de tendència i
grau de conservació segons les dades presentades a la
documentació. La informació sobre evolució de tendència i grau
de conservació amb relació a les expressions registrades és
igualment incoherent. Invalidesa dels objectius i mesures
proposades per fonamentar-se en valors de conservació
incorrectes”. Parlam de valoracions tècniques, no de valoracions
polítiques. 

Si vol anam a Oceana, que no és una entitat ecologista, en
aquest cas és una entitat científica que diu, “la mayoría de los
hábitats -amb relació a aquest procés de participació que vostès
avui volen que aplaudim- la mayoría de los hábitats y especies
se evaluan como en estado excelente, pero no se entiende cómo
se ha llegado a esta conclusión ya que no se justifica y hay
estudios y expertos consultados que demuestran lo contrario.
Esta valoración resulta peligrosa ya que puede abrir la puerta
a no aplicar medidas de gestión oportunas allí donde se
necesitan. Se han encontrado errores como que la tortuga boba
se encuentra amenazada en sus playas de puesta, siendo esta
tortuga una especie que no cria en Baleares -en el Port
d’Alcúdia no s’han trobat ous d’aquesta tortuga- también se
contempla que ciertas praderas de posidonia han aumentado
superficie de cero a un cien por cien en un solo año, siendo ese
incremento imposible ya que se trata de una especie de
crecimiento muy lento que apenas tiene un centímetro, crece un
centímetro al año”. Com això en podem trobar cinquanta mil.

Vull dir, a part de les aportacions que ha fet per escrit gent
particular. Han d’entendre que hi ha gent sensibilitzada,
susceptible de participar, parlam, evidentment com vostè ha dit,
d’un procés de participació, la gent que pot sentir-se convidada
a participar en aquesta mena de procés està indignada amb
aquestes coses, està indignada per la manera com s’ha fet la
feina i està indignada també perquè ja no és només una qüestió
de documents és una qüestió també de gestió de recursos i dels
espais naturals, perquè aquests plans de gestió fan referència a
espais naturals que s’han de gestionar. 

Si atenem les mateixes dades que donen vostès en
l’exposició de motius de la proposició no de llei, parlam de més
de 350.000 hectàrees terrestres i marines que ara mateix, llevant
els funcionaris de la conselleria, que no són els que estan llevats
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, ha esgotat el temps.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... sobre -sí, vaig acabant-, sobre el terreny són 93 persones, faci
els càlculs si vol d’hectàrees. 
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Vaig ràpidament als tres punts, per això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, hi ha hagut una confusió, pot continuar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí? Ah!, val, a mi m’estranyava, vull dir... he escrit tres
pàgines i només en duc dues i ja se m’ha acabat el temps, però
bé, vaja, ... que és una qüestió també de recursos i la gent que
pot participar d’aquests processos, doncs, és normal que estigui
indignada. No sé què els costa reconèixer quan s’han equivocat
perquè el que trec aquí no crec que sigui res de l’altre món.

Vaig als tres punts de les nostres esmenes i a un apunt més
en relació amb la intervenció de la portaveu del grup proposant.

Primer punt, canviar el primer punt del text, o sigui, no
podem donar un copet a l’esquena al Govern davant d’això, en
tot cas, constatam els greus errors continguts en els esborranys
dels plans de gestió de la Xarxa Natura 2000 lliurats per la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i que a més
s’han desvetllat amb aquest procés de participació i, si no,
retiram el punt de la proposició, ja que no han retirat la
proposició. Crec que és com a de sentit comú.

Afegir un nou punt: “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern autonòmic a rescatar l’externalització amb
l’elaboració dels plans de gestió de la Xarxa Natura 2000 i
readmetre els professionals acomiadats d’Espais de Natura
Balears, ara IBANAT, perquè els reelaborin”. Això d’entrada ja
sortiria més barat perquè el que s’ha fet evidentment amb aquest
contracte és tirar els doblers, jo, si som administració i veig que
en una empresa que s’ha licitat hi ha un incompliment, perquè
a més, s’està fent quedar malament al Govern i la gestió del
Govern, i estic segur, perquè conec el Sr. Company i com
reacciona, que deu ser el primer que està ben emprenyat amb la
feina que estan fent aquestes empreses.

I tercera qüestió, el tema d’incloure o d’instar el Govern
perquè demani la tramitació urgent per part del ministeri de la
declaració de LIC del Canal de Menorca, parlam de ZEPA i
parlam de LIC, parlam de Xarxa Natura 2000 que està
composada sobretot per aquests dos tipus d’espais d’hàbitats
protegits.

La setmana passada vàrem votar en contra de la proposició
que va defensar el Sr. Carbonero per aquesta qüestió, encara...,
jo ho vaig manifestar en la meva intervenció, no vaig entendre
el perquè, vostè em diu “això ja ho està tramitant el ministeri”,
m’ha esmentat les basses de Menorca, a part de fer la crítica al
govern anterior, se’n recorda qui va proposar al ministeri que hi
hagués...?, perquè si hagués estat pel ministeri no estaríem
considerades LIC les basses de Menorca, va ser el desembre de
2010, evidentment no voldria que el primer trimestre de 2011,
abans que acabàs la legislatura, quan el que es va acordar era
traslladar aquesta petició al ministeri, a més estiguessin els
plans de gestió fets, però..., ho vull dir perquè el Govern pot
instar de part, pot demanar al ministeri, que és el que reconeix
legalment que és LIC, si el Govern central, el ministeri, té
aquest tràmit iniciat què menys que dir “com que volem protegir
el Canal de Menorca perquè a més tenim l’amenaça de les

prospeccions sobrevolant-nos, demanem aquesta protecció”. No
entenem per què s’hi vota en contra avui, tal vegada vostè troba
que ve molt a esquerra mà, molt forçat, molt ficat amb calçador,
li plantejàvem l’oportunitat de corregir aquest error que vàrem
cometre la setmana passada.

En relació amb la sentència del Suprem que esmentava, li he
de recordar que va ser per un error en la tramitació, abans
d’acabar la legislatura del Sr. Matas, que es va corregir..., que
es va intentar corregir amb un informe que a més era correcte i
si hi hagués hagut bona voluntat per part del ministeri i no (...)
vostès a Madrid s’hauria pogut solucionar i això no hagués anat
fins al Suprem, que suposadament és un tema formal, però que
ara mateix durant un cert temps ens deixa en una indefinició
jurídica que si vostè té constància que això no afectarà a la bona
gestió dels LIC marins, fantàstic, jo ho he demanat per escrit i
encara no m’han contestat, no tenc la informació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions del grup que no ha presentat
esmenes. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Sr. Boned per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Pons, miri, com li ha dit el Sr.
Abril, a causa de les circumstàncies i el moment, segurament la
millor opció que podrien haver pres des del seu grups seria
regirar aquesta proposta, no té molt de sentit i no té molt de
sentit per diversos motius, uns ja els ha exposat el Sr. Abril i jo
no hi incidiré molt més, però un altre és que és d’absoluta
incoherència, absoluta incoherència en arguments del mateix
Grup Popular.

El seu grup parlamentari, Sra. Pons, té per hàbit votar en
contra de totes aquelles propostes que es presenten des del
nostre grup amb un argument quasi sistemàtic en molts de casos
i és “això el Govern ja ho està fent”, i avui ens porta una
proposició que el que ens diu és que el Govern està fent això i
això altre i que a més li hem de pegar copets a l’esquena perquè
ho està fent. Home!, si les propostes nostres les voten en contra
perquè el Govern ja ho està fent, allò digne seria que vostès
retirassin aquestes quan reconeixen i diuen que el Govern ja ho
està fent, ara entrarem en com ho està fent, però diuen que ho
està fent.

Això per un costat, llavors crec que és molt mal de fer que
avui per avui algun portaveu del Partit Popular s’escapi de la
temptació de, a l’inici de les seves intervencions, veure’s en la
necessitat de fer referència a l’herència rebuda. Avui, Sra. Pons,
ho ha fet també i jo començ a pensar que aquesta necessitat de
parlar de l’herència no és més que un sistema per amagar la
incapacitat d’aquest govern de gestionar segons quines coses i,
com que ens trobam amb autèntics desastres a l’hora de
gestionar, per amagar-ho han de parlar de l’herència que s’ha
rebut, és la millor manera.
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Diu, Sra. Pons, que el Govern del pacte va incomplir al seu
moment, molt bé, i que ara el Partit Popular està de manera
afanyada guanyant temps per fer les coses, no feia falta que ens
ho digués vostè, Sra. Pons, que s’estan fent les coses de manera
afanyada perquè si no és així no s’estén com es fan tan
malament -no s’entén com es fan tan malament-, i a vostè el que
li sembla una petita cosa sense importància, que realça una...
algú que té per costum criticar el Govern, segons ha dit vostè,
idò resulta que -com li ha dit el Sr. Abril, no els ho llegiré- hi ha
cinquanta circumstàncies que són greus errades que figuren en
aquests plans de gestió. I que aquests plans de gestió s’ajustin
a la realitat, Sra. Pons, té més importància de la que vostè es
creu, entre altres coses perquè aquests plans han de determinar
l’estat de conservació i de gestió durant els propers sis anys i si
partim de dades errades els propers sis anys es faran coses que
no són les que toquen, perquè partim de mentides i no podem
partir de mentides si volem fer les coses bé, a no ser que totes
aquestes mentides s’estiguin muntant tan sols per intentar
enganar la Unió Europea, fer-los creure que l’estat dels nostres
LIC i les nostres ZEPA són diferents als que són, si no, no
s’entén.

El Sr. Abril els ha parlat del tema de les tortugues i els ha
parlat també d’un altre tema que a mi particularment, com a
diputat d’una illa com és Eivissa, amb un àrea declarada
Patrimoni de la Humanitat que són part de les praderies de
posidònia, em dol especialment, i és no tan sols per aquestes
incerteses o falsedats també que recull, per la importància que
puguin tenir aquestes praderies, sinó perquè no és la primera
vegada que es diuen mentides en això.

Sense anar més lluny i ja que parlam de plans de gestió li
diré que en el que fa referència per exemple a aquestes praderies
de posidònia al Parc Natural de Ses Salines a Eivissa s’ha parlat
de moltes circumstàncies que poden posar en perill aquestes
praderies i se n’ha fet una relació fins i tot, però resulta que per
a la Conselleria de Medi Ambient allò que ha estat més
escandalós darrerament, allò que ha demostrat amb fotografies
fins i tot els desastres reals que es provoquen a les praderies de
posidònia resulta que no és cap perill i són els fondejos, i això
ho diu el pla de gestió, els fondejos no són un perill per a les
praderies de posidònia. És clar, per què?, perquè ningú no hi fa
res i ningú no està disposat a fer-hi res, però llavors resulta que
hem de posar que creixen en un any un cent per cent, no.

Per què no posen el que destrueixen en un estiu, en tres
mesos en bona part d’aquestes praderies?, i que a més
casualment a dia d’avui i pot ser dos anys després encara no
s’ha sancionat els que provocaren alguns desastres a Formentera
i no sé si val la pena que se’ls imposin sancions perquè, segons
resposta del mateix conseller, la sanció que se’ls imposaria seria
de 500 euros, ja em diran vostès a qui fa aquest desastre què
l’importen 500 euros i el Govern on va o què pot fer amb 500
euros per recuperar res.

Dit tot això, Sra. Pons, el que no podem fer és anar amagant
la realitat i el que no podem fer és buscar interessos foscos
perquè la imatge que es doni, nostra, sigui diferent a la realitat
que és i el que no es pot fer tampoc és venir aquí, a més, amb la
intenció que tots aplaudim per allò que el Govern ha fet tan
malament com ho ha fet.

Miri, diu que vostès ho han fet això i a més diu la seva....
l’encapçalament al segon paràgraf diu “en el marc de la seva
política d’actuació mediambiental” i en el punt 1 de la proposta
diu “el Parlament manifesta el seu suport al procés iniciat pel
Govern de les Illes Balears per redactar els instruments”, com
si fos això una idea dins el programa del Partit Popular què
prèviament ja es tenia, no en tenien ni idea vostès de tot això, ho
fan perquè hi ha una instrucció de la Unió Europea que els diu
que s’ha de fer, que vol saber quin és l’estat actual d’aquests
espais i quin és el programa de gestió de futur d’aquests espais
i resulta que vostès ni li diuen quin és l’estat real, per tant,
també estan suposadament enganyant quant a la gestió que s’hi
ha de fer, perquè si partim de falsedats de com estan ara, no
podrem entendre que les solucions siguin mínimament
oportunes.

Per tant, i ja vaig acabant perquè no vull repetir arguments
que ja s’han anat exposant, però crec que l’oportunitat que tenia,
Sra. Pons, de retirar-la, hi havia arguments de pes, no feia falta
entrar en aquesta situació i, com li he dit, si és com vostè diu,
que ja s’està fent, no té cap motiu de ser, una raó més per
retirar-la i per si es va presentar en el seu moment i llavors
resulta que s’ha tardat molt a veure’s aquí, que no és així perquè
a més és de gener, per tant, és una d’aquestes propostes a so de
bombo i platerets del Govern. No tenen molt de sentit i
demostren una certa incoherència i -repetesc- pretenen que es
vagin aplaudint des dels grups de l’oposició les barbaritat que
es fan des del Govern, i això com a mínim no ho farem.

Li anuncio que nosaltres sí donaríem suport a les esmenes
del Grup MÉS i que, si ho té a bé, li demanaríem votació
separada dels punts en el moment de la votació. 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 una
suspensió de la sessió o si podem continuar. Continuam idò.

Intervenció del grup proposant per fixar la posició per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. S’ha rallat aquí de moltes
coses, a veure, intentaré puntualitzar un poc més.

Entenc que no els agradi o que se’ls recrimini que en aquest
tema vostès no varen fer res, jo lament que en lloc de dedicar-se
a desqualificar i criticar el Govern no aportin unes alternatives
constructives, m’agradaria també que fessin una mica
d’autocrítica, ara és clar, passa que fer una mica d’autocrítica
això implica reconèixer que no varen complir les seves
obligacions, vostès no varen fer els deures per molt que ho
vulguin justificar.
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Concretament, el Sr. Abril ocupava el càrrec de director
general de Canvi Climàtic i Educació Ambiental, em sap molt
de greu haver-li de dir, però vostè és un dels màxims
responsables, no li vull dir que sigui l’únic, un dels màxims
responsables del retard que avui patim, perquè era al seu
departament a qui corresponia dur a terme aquesta feina. Puc
entendre que no li agradi, però vostè ha d’entendre que jo li ho
he de dir i sí, ara és el Govern del Partit Popular -és el Govern
del Partit Popular- i ha de fer feina a contra rellotge per redactar
uns documents que ja havien d’estar tramitats.

Però bé, l’objectiu d’aquesta proposició no era altre que
motivar el debat i un pronunciament entorn al procés de
participació per a l’elaboració d’aquests documents, no podem
entrar avui aquí en el contingut d’aquests plans perquè no estan
acabats, és que no estan acabats!, evidentment... són uns
documents millorables, segurament que sí, però crec que es
disposarà d’un bon punt de partida per poder ordenar la gestió
d’aquests espais naturals. A més, també preveuen mecanismes
de revisió i una vigència de sis anys, com ha dit molt bé el Sr.
Boned, disposam de plenes garanties per incorporar tot allò que
faci falta, tot allò que faci falta.

Vull esmentar també al Sr. Boned que jo, a la meva
proposició no de llei, no he vist a cap banda que esmenti res del
programa de govern del Partit Popular, és clar, vostès rallen
d’unes coses, pens jo, per justificar-ne unes altres, sempre per
justificar la inactivitat que varen tenir vostès entorn a aquest
tema.

Creia que no hi hauria cap dificultat ni cap reticència per
donar suport al procés que ha iniciat el Govern per redactar
sempre aquests instruments de gestió i que d’una manera o altra
podrien donar suport a les fórmules d’informació i participació
que el Govern ha posat a disposició tant de les entitats, com de
les associacions com de tots els agents implicats, ja ho he dit en
la meva primera intervenció.

Per tant, pens que una vegada més queden en evidència en
reclamar sempre des de l’oposició tot allò que vostès no varen
fer quan varen governar. Entenc que els pugui saber greu, però
és així.

Res més, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, està d’acord a votar per separat els diferents
punts?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, perdoni, podem fer votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem...

EL SR. BONED I ROIG:

Demanaria votació separada del punt 3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la proposició... sí, perdó... 

LA SRA. PONS I FULLANA:

El punt?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tres

LA SRA. PONS I FULLANA.

Tres. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 725/14,
votarem ara els punts 1 i 2.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

En conseqüència queden aprovats els punts 1 i 2.

Passam ara a la votació del punt 3.

Vots a favor? 13.

En conseqüència... perdó.

Vots en contra? 1.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 725/14, relativa a suport al procés de participació per
a la redacció dels plans de gestió de la Xarxa Natura 2000 de les
Illes Balears.

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