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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes. Senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sra. Presidenta, Conxa Obrador substitueix Jaume
Carbonero.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm 4199/14, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a Pla d’acció de mitigació contra el
canvi climàtic; i RGE núm. 4200/14, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a protecció del sistema dunar del
Camp de Mar (Andratx).

1) Proposició no de llei RGE núm. 4199/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla d'acció de
mitigació contra el canvi climàtic.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 4199/14, per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bones tardes a totes i a tots. Aquesta proposició no de llei la
va registrar el nostre grup parlamentari pràcticament la mateixa
setmana en què es va donar a conèixer el darrer informe del
pannell intergovernamental de canvi climàtic, dependent de
Nacions Unides i que assenyalava entre les seves conclusions,
primer, que l’escalfament global era un fet inequívoc, per tant,
que quedava basant qüestionat allò que fins i tot des d’una part
de la comunitat científica s’havia fet a determinats moments que
era negar senzillament l’existència del canvi climàtic; i segon,
que les emissions augmentaven, van en augment i seguiran
augmentant i que això provocarà canvis que ens obliguen a
reduir sí o sí de manera substancial -i cit literalment-, les
emissions de CO2. 

Aquest informe també tenia altres conclusions importants,
com el que seria el forçament radioactiu, com la radiació també
augmenta i a la vegada té un efecte en cadena que fa que
augmenti l’escalfament. Jo crec que això fins i tot es veu en
coses molt senzilles, molt concretes, com per exemple, si em
permeten una metàfora, un exemple de pagès, que el temps de
tomàtigues, fa un temps,  les tomàtigues fins i tot de secà les
podies tenir tot l’any sense regar i ara si no els poses un tendal,
per molta d’aigua que tenguin, es cremen. Crec que és un
indicador molt clar de com està canviant la radiació per mor
d’aquest forçament radioactiu i evidentment hi ha efectes encara
molt més impactants, com és l’augment del nivell de la mar, que
no es veuen si no és amb anys de trajectòria.

Davant d’aquestes conclusions, convé a més recordar la
vulnerabilitat que tenim els ecosistemes insulars. De fet,
sobretot les illes d’Oceania representen un petit lobby dins les
cimeres mundials de canvi climàtic, i malauradament això, el
que ha imperat fins ara a les diferents cimeres del clima i a

nivell de comunitat internacional, és una certa hipocresia i
passivitat. Cada vegada es constata amb més força que el canvi
climàtic és aquí, que els seus efectes són i seran nefastos, però
no s’arriba aconseguir, sobretot des de la Cimera de
Copenhague de 2009, les successives han intentat esmenar el
que no es va aconseguir en aquella, que seria un acord vinculant
sobre castigar d’alguna manera els països, amb efectes jurídics,
els països que incompleixen, però en tot cas el que es va garantir
és un sistema de mercat d’intercanvi d’emissions, on trobes
situacions com és el cas de l’Estat espanyol, que no es pot
permetre el cas ara ni en el passat, això no és un tema
d’herència rebuda, si em permeten. Pot contaminar més, pots
emetre més emissions d’allò que tens acordat a nivell
internacional, però jugues en el mercat d’emissions a comprar
drets d’emissió a un país empobrit, que ni tan sols té capacitat
d’emetre aquestes emissions. És un sistema pervers que permet
aquest joc d’hipocresia en el joc mundial.

Per tant, una cosa és que no hi hagi un acord necessari,
pensam des del Grup Parlamentari MÉS, davant d’un problema
que s’ha d’abordar sí o sí, des d’una dimensió o des d’una
perspectiva global; i l’altra és que no siguem en la mesura de les
nostres possibilitats responsables, i aquí ve el paper de la
comunitat autònoma, bé sigui per necessitat, el que els deia que
som un ecosistema vulnerable, més vulnerable que el continent
davant els fenòmens associats al canvi climàtic i als seus
efectes, sinó fins i tot una obligació moral. Tenim una economia
dependent del turisme i el turisme és una activitat molt
generadora d’emissions i això que, per exemple, les emissions
dels vols no compten a l’inventari d’emissions de la comunitat
autònoma, perquè tan sols es compten en el país d’origen i
nosaltres comptam com a destinació per a la majoria dels vols,
a efectes d’aquesta comptabilitat. Però tenim una
responsabilitat, perquè al final els efectes de la generació
d’emissions associades a la nostra activitat econòmica fa que
més enllà de com estiguem, tinguem una responsabilitat afegida.

El Govern fa coses, el Govern també ha fet coses
anteriorment. L’any passat es va aprovar una estratègia de lluita
contra el canvi climàtic, de la qual penja el pla que tenc aquí,
d’acció de mitigació contra el canvi climàtic a les Illes Balears
2013-2020. De fet, aquest diputat, uns dies abans de presentar
aquesta proposició no de llei n’havia presentat una altra que
vaig haver de retirar, perquè hi havia hagut el compromís que
dins el primer trimestre d’enguany hi hauria aquest pla, no hi va
ser. Jo a principis d’abril vaig presentar la proposició i entre
altres punts, era on era aquest pla, al cap de pocs dies va venir,
vaig retirar aquella i vaig presentar aquesta nova, un pla aprovat
per la Comissió interdepartamental de canvi climàtic, que com
s’imaginaran reuneix responsables dels diferents departaments
de les diferents àrees de govern de la comunitat autònoma, i és
un pla que té, com l’anterior, coses bones, però també a parer
del nostre grup algunes mancances i incongruències que els
assenyalaré.
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Coses bones com, per exemple, marcar-se fins i tot un
objectiu superior al que ens marca la Unió Europea. És a dir, un
30% de reducció d’emissions per a 2020 i no un 20% com allò
que hi ha establert. Jo ja li vaig dir al conseller en el seu
moment, li compr tot d’una, però també necessitam les mesures
que el facin realment efectiu. Sinó és com apuntar-nos a
eslògans com a “Balears amb energia 100% renovables”, jo em
conformaria amb un 20 o un 50, però sobretot que tenguem
mesures quantificades, pressupostades i acordades amb el
màxim d’actors possibles, que ens permetin arribar a aquestes
fites.

De fet, la primera de les mancances és la de la participació.
Nosaltres pensam que un pla d’aquestes característiques, tenint
en compte que les accions contra el canvi climàtic tenen tres
potes, una és l’acció dels propis governs, de les administracions,
l’altra les empreses i la tercera els ciutadans i ciutadanes; per
tant, hi ha d’haver molta interlocució dins l’àmbit social, dins
l’àmbit econòmic, s’ha fet sense participació ciutadana. Això ho
havia demanat per escrit i ahir mateix em va arribar la resposta
del Govern i diu, com que la Llei 27/2006, de 18 de juliol diu a
l’article 17, que les matèries en els plans i programes que han de
garantir la participació pública, aquest àmbit no hi és, no han fet
procés de participació, però estan oberts. Jo crec que això
almanco ja és un punt a favor, almanco en aquest punt de la
participació, els dic textualment el que em contesta el Govern,
no difereix molt d’allò que diu el text, almanco en aquest punt
de la proposició. “Com a darrera consideració sobre aquesta
pregunta, s’ha de dir que la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, roman oberta a considerar les aportacions
i suggeriments que es puguin presentar com a futures
realitzacions i actualitzacions del Pla d’acció de mitigació
contra el canvi climàtic a les Illes Balears 2013-2020". Crec que
no faria falta esperar a una revisió el 2016 o 2017, que si ara
realment la conselleria està oberta, tal com contesta per escrit,
obrim un procés encara que sigui de tres mesos, per poder
millorar aquest document amb l’objecte de fer-lo més efectiu,
més eficaç.

La segona, ja ho he dit, accions positives, però
incongruències. També hem de dir que aquest document va
pràcticament de la mà d’un altre document important, com es el
Pla de renovables, nosaltres li hem donat suport i també hi hem
fet moltes aportacions. A més, va rebre el vistiplau de la
primera reunió del consell assessor de l’energia, fa dues
setmanes, però que hi ha incongruències, com hi són també en
el Pla de renovables; que ens marquem una fita del 30% de
reduccions d’emissions de CO2 l’any 2020 i no el 20 que és el
que ens marca Europa, però no facem res respecte d’una sola
central, com és la central tèrmica d’Es Murterar en el Port
d’Alcúdia, que genera ella tota soleta més de la meitat de les
emissions de CO2 d’aquesta comunitat. I això no vol dir fer
demagògia, no, és que l’any que ve la vulguem tancada. No, no
estam plantejant això des del nostre grup parlamentari.  

El que pensam que és necessari, perquè les fites i els
objectius siguin creïbles, és marcar un calendari de tancament.
Si l’any 2020 volem arribar al 30% de reducció d’emissions, per
molt bé que ho féssim en matèria de renovables, per bé que
d’aquí dos anys ja tenguéssim el cable amb la península, per
molt que haguéssim passat del 2 al 20% de generació en matèria
de renovables, que seria multiplicar per 20 el que tenim ara, no
arribaríem a aquesta fita, ni a la del 20%, perquè s’han d’anar

tancat, s’han d’anar limitant, a mesura que guanyam en energies
netes, hem de tancar els focus de generació d’energies brutes.

N’hi ha d’altres d’incongruències, com el mateix objectiu i
això no és un àmbit de competència del propi Govern, -ja acab,
perquè veig que la presidenta em mira-, sinó del Consell de
Mallorca en aquest cas. Però per exemple l’objectiu de
reciclatge és molt inferior al que marca Europa. A Europa és del
voltant de 65%, Mallorca 50%. Aquest és un objectiu molt
pobre, que al final du a cremar més residus, per tant, a generar
més emissions. Pensam que són incongruències, però almanco
sí que la d’Es Murterar és clau, és la generadora de la meitat de
les emissions de CO2 , convendria posar fil a l’agulla...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, hauria d’acabar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...i plantejar un calendari de tancament. 

Bé, les propostes de la proposició no de llei són tres, molt
concretes -perdonin que m’hagi enrotllat, se m’ha descontrolat
el temps avui-, primera proposta, participació. Em conformaria
si em volen fer una esmena in voce amb els mateixos termes
pràcticament que preveu la resposta que ahir mateix em va
trametre el Govern. Calendari de tancament d’Es Murterar. I
tercer, un Pla d’adaptació o mesures d’adaptació que són tan
necessàries i també ho assenyala l’informe del pannell
intergovernamental de canvi climàtic, com les de mitigació.
Adaptar-nos a aquests efectes, com per exemple la pujada del
nivell de la mar, que produeix aquest escalfament global.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. 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, Sra. Presidenta. Sr. Abril, jo seré molt breu perquè
en allò essencial, res no podríem afegir a l’exposició de la seva
iniciativa. Només repetir la nostra preocupació pels efectes del
canvi climàtic a mig i a llarg termini i la necessitat d’engegar
mesures correctores urgents. 
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El nostre grups donarà suport als tres punts, tot i que
acceptam que cal que sigui un procés obert i participatiu, tal
com exigeix el tarannà democràtic, tal com exigeix el tarannà
democràtic i perquè necessitam la complicitat i a colAlaboració
de la ciutadania, en el punt 1, dubtam de l’eficàcia de la
participació ciutadana per revisar i millorar un pla eminentment
tecnicocientífic. Creim que les aportacions han de procedir
precisament i especialment d’entorns no només sensibles al
problema, sinó preparats per aportar solucions, basades no tant
en la intuïció, com podrien fer molts de ciutadans, sinó en el
coneixement i en l’especialització en disciplines científiques,
econòmiques, o sociològiques, orientades totes a rebaixar les
emissions de CO2 

Pel que fa al punt 2, assenyalar que cal que el calendari de
tancament que es proposa, sigui també consensuat, atesa la
circumstància que a la central d’Es Murterar, pel fet de ser una
central antiga, hi treballen moltes persones, les quals es veuran
en el seu moment afectades. I per tant, també necessitaria
consensuar un calendari de tancament en tot el personal que hi
fa feina i amb l’empresa lògicament que la gestiona. I afegir a
aquest calendari de tancament tot un ventall d’alternatives, des
de les energies renovables a les instalAlacions de cicle combinat,
que, si no vaig errat, no som especialista en el tema, hi ha, de les
dues instalAlacions de cicle combinat, n’hi ha una fora d’ús
perquè no es necessita, és a dir, no es fa servir. També
n’assegurin el subministrament, ja sigui en una punta de
consum, ja sigui en el cas d’una avaria en qualsevol de les altres
instalAlacions.

Repetesc, doncs, el suport a la seva proposició. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots i a totes.
El grup intergovernamental d’experts sobre el canvi climàtic és
un cos de científics a nivell mundial, de valoració i avaluació
damunt el canvi climàtic que publica aproximadament cada sis
anys uns informes d’avaluació sobre aquest mateix. És ver que
en el darrer informe de 31 de març de 2014, varen avaluar les
causes perjudicials per a aquest planeta i és ver que es va
contradir que hi havia un escalfament del mateix, igual que la
minva de gel i la neu, entre altres coses.

En relació amb la proposició no de llei que presenta el Grup
Parlamentari MÉS, sobre Pla d’acció de mitigació contra el
canvi climàtic, es fan les consideracions següents. En primer
lloc, el Grup MÉS demana que el Parlament insti el Govern de
les Illes Balears a obrir un procés de participació social i
ciutadana per revisar i millorar el Pla d’acció de mitigació del
canvi climàtic 2013-2020, aprovat recentment a la Comissió
interdepartamental de canvi climàtic. Com vostè bé ha dit,
aquesta Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els
drets d’accés a la informació, participació pública en matèria de
medi ambient, el seu article 17 detalla les matèries dels plans i
programes, dels quals s’haurà de garantir un procés de
participació pública. Però bé, en aquestes matèries no hi ha

inclòs el canvi climàtic i això fa que legalment i formalment no
s’hagi de fer cap procés participatiu per a la redacció d’un pla
de mitigació contra el canvi climàtic. 

No obstant això, més que fer un procés de participació social
i ciutadana formal, segons l’esmentada llei, el que recull el pla
és un procés de millora contínua, en el que es procedirà a
revisar-ho cada dos anys, per tal de comprovar si ens acostam
o ens allunyam dels objectius de reducció marcats, del 20 al
30%, per tal d’alimentar-ho de mesures que vagin encaminades
a assolir els objectius. Per tant, dintre d’aquest marc qualsevol
iniciativa procedent de la ciutadania que millori el pla i que
pugui fer assolible el compliment dels objectius que ens hem
marcat de forma voluntària, cal dir-ho, serà molt benvinguda. És
allò que també deia el Sr. Maicas, és a dir, de vegades nosaltres
podem donar una opinió, però són els tècnics realment els que
coneixen els punts que s’haurien de millorar. Per això votaríem
en contra d’aquest primer punt.

El segon punt demana que el Parlament insti el Govern de
les Illes Balears a incloure al dit pla, un calendari de tancament
a mig termini de la central tèrmica d’Es Murterar, generadora
de... Bé idò, en relació amb aquest apartat el primer que s’ha de
fer és dotar el nostre sistema elèctric d’una correcta
interconnexió entre illes i d’aquestes cap a la península, per tal
d’integrar els nostres sistemes insulars amb el sistema
peninsular, per tal d’accedir els illencs en igualtat de condicions
en el mercat elèctric de producció d’energia. Això és allò que
disposa el Pla de mitigació. Però un Pla de mitigació no és un
instrument vàlid per ordenar l’eliminació d’una infraestructura
privada en funcionament, amb totes les llicències en regla i que
opera de forma lliure en el mercat energètic. El major o menor
pes d’aquesta central, vendrà donat pels mecanismes de cassació
d’oferta i demanda, d’energia produïda a la central, en un
mercat lliure on entrarà en competència amb altres energies, que
oferiran en un mateix període d’oferta-demanda. 

Normalment totes les energies renovables entren en primer
lloc, seguides de la resta d’energies. Per tant, el pla no pot ser
taxatiu per al tancament de la central d’Alcúdia, sinó que ha
d’apostar per energies competitives que desplacin l’oferta
d’aquesta central. Això vol dir, una aposta decidida per les
renovables i per les noves interconnexions elèctriques, que
permetin incorporar energies renovables i netes del mercat
nacional de l’energia. Com a informació, volem recalcar que la
central d’Alcúdia ha baixat l’any 2013 un 25% les emissions de
GEH respecte de 2005. En gran mesura degut a la intervenció
del cable d’interconnexió actualment existent i a la producció de
les centrals de cicle combinat. Per això també votaríem en
contra del segon punt.

I pel que fa referència al tercer punt, instar el Govern de les
Illes Balears a elaborar un estudi tècnic que permeti establir
estratègies i adaptacions al canvi climàtic i les seves
conseqüències, d’acord amb les conclusions del darrer informe
de l’IPC, l’estratègia balear de canvi climàtic 2013-2020,
aprovada el 8 d’abril del 2013 per la comissió
interdepartamental, preveu com una de les iniciatives a
desenvolupar durant el període de referència, l’elaboració del
Pla d’acció d’adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears.
Actualment des de la Direcció General de Medi Natural, Canvi
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Climàtic i Educació, s’estan donant les passes adients per tal de
concretar la redacció del Pla d’adaptació per a les Illes Balears
i una de les activitats previstes amb aquest objectiu és justament
la preparació d’una diagnosi per a zones climàtiques de les
Balears, de l’evolució del clima 2020, 2050, 2100 en base a
models projectius internacionalment acceptats, a més d’una
anàlisi de vulnerabilitat per als sectors afectats.

Per això, també votarem en contra d’aquesta darrera
proposició perquè, com es pot veure, la iniciativa ja ho
contempla.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, molt ràpid. Vull agrair el suport del Grup Parlamentari
Socialista. Jo crec que no és tant un problema de participació o
que la participació en l’elaboració d’un pla com aquest, sobretot
en la concreció de les accions, no s’hagi d’involucrar la
ciutadania perquè correspon més a la comunitat científica sinó
que, evidentment, un document d’aquestes característiques té
una base científica molt important, però també una obligació de
la ciència i de les administracions és fer accessible el
llenguatge. És com quan anava a la Comissió d’Hisenda li
demanava sempre al conseller, al síndic de comptes i al
responsable de l’Agència Tributària que els pressuposts, els
meus pares que no tenen estudis, ja que aporten a les arques
públiques, haurien de poder entendre què volen dir, a vegades
fins i tot nosaltres que som diputats que som en una comissió
d’Hisenda ens costen segons quines coses. 

Amb els temes que afecten el canvi climàtic especialment,
que és una cosa entre cometes nova, que no fa tants d’anys que
es parla, hi ha una barrera en el llenguatge científic que, jo crec,
tots, la ciència i les administracions, tenim l’obligació de traduir
per, d’alguna manera, fer-ho més accessible. Crec que amb això
intent contestar una mica l’apelAlació del Sr. Maicas, però no
excusaria la necessitat de participació. 

En el tema de les alternatives, la central de cicles combinats,
com és la de Son Reus o la de Cas Tresorer, evidentment
contribueixen perquè tenen moltes menys emissions, menys de
la meitat, pràcticament una tercera part que, per exemple, Es
Murterar que funciona amb carbó, vull recordar, no ho diu la
proposició no de llei, importat de Sud-Àfrica sense
comptabilitzar totes les emissions que això genera a l’extracció
i al transport, per tant, també feim trampa, però com ens movem
dins un món molt mercantilitzat, idò, mira, va bé, al final
quadren els comptes de les grans companyies. Tenen un paper,
igual que el tenen les renovables, segurament el que podem tenir
d’aquí vint, trenta anys és un futur pràcticament cent per cent
basat en energies renovables, però mentrestant hem de transitar
en allò que s’anomena un mix energètic on combinam diferents
fonts d’energia. Aquí és on juguen les centrals de cicles
combinats que funcionen sobretot amb gas, pendents encara del
gasoducte amb Menorca que també hi ha un cert acord entre els
diferents grups polítics per facilitar aquesta qüestió.

Respecte de la Sra. Vallès, no entenc el no del Grup Popular
a cap dels tres punts que plantej aquí, ho podria entendre, tal
vegada, si volen el d’Es Murterar perquè és més clar i llampant,
però començant pel tema de la participació, si la llei no ho
preveu, la conselleria em respon allò que em respon i ho deixam
obert, idò evidentment no es produirà aquesta participació.
Perquè les mesures contra el canvi climàtic siguin efectives,
siguin assumides per la gent, per la població, per les empreses
i per les administracions convé que hi siguin. La Comissió
interdepartamental ni tan sols és òptima per poder assolir tot el
que els sectors públics perquè és només de Govern, o sigui, no
hi ha els consells, no hi ha els ajuntaments i és qui ha elaborat
aquest pla. Per tant, aquest pla és incomplet mentre no opini el
màxim de gent possible i no faci la gent les seves propostes. Per
tant, no ho entenc. Ja dic que, a més, em conformaria amb el
mateix que diu la resposta del Govern.

El tema d’Es Murterar per molt que vengui un mega cable,
tenguem el subministrament garantit i arribem a generar tanta
energia renovable com fins i tot per exportar-la a la península,
mentre no hi hagi un calendari de tancament d’Es Murterar, idò
continuarem tenint... si ara mateix, perquè ens entenguem, hi ha
10 milions de tones de CO2 generades any a nivell de comunitat
autònoma, entre 5 i 5,5 és només Es Murterar, idò, si no tancam
Es Murterar ja pot reduir tot el que vulgui, però aquests 5 o 5,5
es mantindran. No serà el joc de mercat i aquest repartiment de
les companyies, sabent com funciona aquesta història, que
arreglarà el tema, això s’arregla amb un paper actiu,
evidentment acordat amb les companyies, i en el marc del Pla
Director Sectorial Energètic, que també s’ha de començar a
debatre un dia d’aquests, que se soluciona, realment perquè
siguin creïbles el pla i sobretot les seves fites.

Tercer, el tema de l’adaptació, l’estratègia en parla, ho
anuncia, però no hi ha un pla d’adaptació, no hi ha mesures
d’adaptació, fins i tot no faria falta fer un pla nou, bastaria amb
un annex de mesures d’adaptació a aquest mateix pla per fer-lo
més creïble, però bé, després d’aquesta resposta em rectific en
allò que va dir algú, no diré qui, després d’una cimera del clima
frustrada que va dir que si el clima fos un banc segurament ja
l’haurien salvat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 4199/14.

Vots a favor? 5. Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4199/14, relativa a Pla d’acció de mitigació contra
el canvi climàtic.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 4200/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a protecció del sistema dunar
de Camp de Mar (Andratx).

A continuació passam al debat de la segona, i darrera,
proposició no de llei RGE núm. 4200/14, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a protecció del sistema dunar de
Camp de Mar.

Per part del grup parlamentari proposant té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Amb aquesta proposició seré més breu, ens traslladam ara
del món de la presa de decisions global sobre grans temes a un
més petit i més domèstic, d’aquí devora, però que està
igualment relacionat, perquè són les accions locals les que tenen
efectes globals i es retroalimenten. 

Ens traslladam a Andratx, municipi a l’imaginari de tothom
especialment identificat amb el boom turístic, urbanístic i la
corrupció també urbanística de les darreres dècades, un
municipi molt castigat per tot això com, jo crec, en general tota
la zona de Ponent i a un dels seus llocs o indret més emblemàtic
com és Camp de Mar. 

Allà hi ha el darrer sistema dunar viu de Ponent, perquè els
sistemes dunars són vius, són ecosistemes en si mateixos que
alberguen una gran biodiversitat, l’únic que queda tota la zona
de Ponent, d’Andratx, Calvià... de tota aquella zona, que des de
fa anys està amenaçat per un projecte d’uns apartaments, de
seixanta-cinc apartaments més concretament, que a part de ser
un desastre ecològic perquè acaben amb el darrer sistema dunar
de tota aquesta zona de Mallorca, no aportaran altra cosa que
més massificació turística a aquest indret, cosa que jo crec que
és bastant incompatible amb aquesta idea de turisme
responsable, sostenible, etc., amb la qual tots se suposa que
estam d’acord.

Les administracions tenen l’obligació, tenim l’obligació de
protegir espais naturals, sobretot quan són espais únics com és
el cas, sobretot quan a més la decisió o si no es fa res, en aquest
cas, serà irreversible, no hi tornarà a haver un sistema dunar, a
no ser que s’acabi tot, s’acabi el petroli un dia d’aquests, caiguin
els apartaments i tal vegada d’aquí 5 milions d’anys, hi torni a
haver, si queda qualque cosa en aquest planeta, hi torni a haver
un sistema dunar allà, però és bastant poc probable que mentre
hi hagi éssers humans per allà, que convé que n’hi hagi, això
s’arregli.

Hi ha sentències que avalen aquesta protecció, fins i tot en
situacions extremes, hi ha el cas d’Andratx de Sa Dragonera,
avui en dia parc natural dependent del Consell de Mallorca, on
en el seu dia s’havia de fer una urbanització sobre Sa
Dragonera; hi ha el tema més recent dels apartaments de Ses
Covetes; l’altre dia el del macro hotel de Sa Ràpita, per tant, hi
ha precedents que avalen la decisió valenta de les
administracions a l’hora d’aturar agressions similars a aquestes.
Evidentment no és el mateix un sistema dunar petit que Sa
Dragonera, però parlam del darrer sistema dunar a la zona de
Ponent. Les administracions malauradament, a vegades
s’adonen tard d’aquestes qüestions.

No m’allargaré més perquè vull dir, ja li he abans al Sr.
Martí, que l’únic que fa el nostre grup parlamentari amb aquesta
proposició no de llei és traslladar, cent per cent, el contingut de
la moció que va ser aprovada el mes de març a l’Ajuntament
d’Andratx per tots els grups polítics en el mateix sentit de
demanar d’alguna manera ajuda, vostès saben que els
ajuntaments en aquest cas i sobretot tal com està el tema del
dèficit, la Llei Montoro, etc., tenen problemes per fer segons
quins moviments econòmics, tot i que fins i tot l’ajuntament en
aquest cas estaria disposat a assumir les indemnitzacions
derivades d’una possible paralització definitiva o suspensió
d’aquestes obres, aquestes obres en aquests moments estan
paralitzades en part amb l’excusa que es varen trobar elements
patrimonials i etnològics a protegir, particularment una era, per
tant, està parcialment aturada, però no en el seu conjunt i si no
s’hi posa remei, idò, segurament si no és ara de manera
immediata després que passi aquesta temporada turística
s’acabarà de perpetrar, diguem, aquest atemptat ecològic.

És una proposta que segurament arriba tard, la reacció de
l’ajuntament en el seu conjunt del consistori andritxol arriba
tard, però més val tard que mai especialment si és per protegir
un espai com aquest, com ha passat en altres ocasions. El que
demana l’Ajuntament d’Andratx en el seu conjunt és el suport
d’altres administracions per poder fer front a aquesta qüestió i
nosaltres pensam que des d’aquest parlament hauríem de
reproduir la mateixa unanimitat que es va donar a l’ajuntament
per, d’alguna manera, tenir entre totes les administracions eines
suficients per poder gestionar aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Obrador, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots i a totes.
Les dunes de Camp de Mar conformen un sistema de formació
de la platja amb la qual conformen una unitat indissoluble,
eliminar les dunes edificant el seu espai pot tenir com a
conseqüència l’alteració irreversible de la zona d’arena de la
platja, com ha passat ja a tants indrets on ha desaparegut tota
l’arena. Després diran que cal regenerar i cal fer obres molt
costoses d’aportació d’arena per aconseguir platges molt pitjors
completament artificials.

L’espai de les dunes és el darrer d’aquest tipus ja que el
front de la platja i de la costa de Camp de Mar està
completament edificat. El model d’ocupació territorial
d’Andratx és l’exemple més paradigmàtic d’especulació amb el
front marítim lligat també a una corrupció mai no vista. 
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Per tant, d’acord amb el dret constitucional el paisatge està
consagrat per la Llei del sòl estatal 2/2008 i la norma
d’aplicació directa de l’article 98 del Reglament de
planejament. Per tant, estam davant d’una oportunitat única
d’alliberar de la destrucció aquesta zona de la costa de les
platges d’Andratx. Creim que el doble impacte paisatgístic i
ambiental s’hauria d’aturar per no degradar més aquesta costa
andritxola. 

No hem d’explicar al Govern com ho pot aturar ni tampoc
a l’ajuntament, estam cansats de veure com es tramiten reformes
legislatives, fins i tot lleis o decrets lleis singulars, per
urbanitzar més i més. Ara es podria fer el contrari, encara que
tan sols fos per equilibrar. 

Per altra part, l’Ajuntament d’Andratx està revisant la seva
normativa urbanística que tants de problemes ha generat.
L’ajuntament està en disposició de dur l’aprovació provisional
de planejament municipal i, per tant, de protegir aquest espai
únic. Per tot això, donarem suport a la proposició no de llei que
presenta el Grup MÉS.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, molt bones
tardes. Sr. Abril, m’hauria agradat que el contingut de la
iniciativa hagués estat un poc més extens i contar més la història
que ens ve de l’any, com vostè bé ha dit, molts anys enrere, de
l’any 2004, perquè a vegades segons convé en els continguts de
les iniciatives ho conten tot i altres vegades queda amb una
redacció, idò, molt colAloquial, dramàtica, que s’ha d’ajudar, i
això, idò, li he de recalcar. 

Diu que les administracions tenen l’obligació de protegir els
espais naturals, li recordaré en la meva intervenció, i diu que
més val mai... que arribi, més val que hi arribi tard que mai, per
descomptat, però és que ha arribat tard, i també li recordaré en
la meva intervenció per què ha arribat tard. Per part del Grup
Socialista m’hagués agradat un poc més, escoltar un poc més de
mea culpa i un poc més d’humilitat, i ara també en la meva
argumentació li diré per què. 

Si hem de fer un resum, hem de recordar que el sistema
dunar de Camp de Mar és sòl urbà que anys enrere, i amb una
delimitació inicial de domini públic marítimoterrestre, es va
incloure com a domini públic, però que sorprenentment es va
modificar la delimitació i les dunes varen quedar fora del
domini públic amb l’aprofitament que li atorgava el
plantejament, i això gràcies a qui governava l’ajuntament que
eren, i ho hem de recordar perquè no ho han dit vostès, el
PSOE-PSIB, UM i ALA, i aquesta modificació de l’únic...
l’únic partit que va aixecar la veu i no li varen fer cas i que ho
va fer des de l’oposició va ser el Partit Popular. El PSM, Sr.
Abril, no va dir, no va dir res perquè tampoc no va entrar dins
del Govern perquè varen quedar fora, no li varen bastar els vots

i tal vegada del disgust es varen oblidar de les dunes de Camp
de Mar.

Miri, hi ha dues llicències que es varen concedir l’any 2005
per part del PSOE-PSIB, UM i ALA, que sumen un total d’onze
edificis i de seixanta apartaments en total, repetesc, PSOE-
PSIB, UM i ALA, no hi ha el PP enmig. Aquestes llicències es
varen concedir res més en la presentació dels projectes bàsics,
per aquest motiu no es varen començar a construir en aquell
moment. Més tard, passat el termini establert legalment, és a dir,
sis mesos, es varen presentar els projectes d’execució i
l’ajuntament va tramitar l’expedient per declarar la caducitat de
les llicències. El promotor, lògicament, va recórrer la caducitat
i en primera instància es va donar la raó a l’ajuntament, però en
apelAlació el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
l’any 2011 va donar la raó al promotor declarant vigents les
dues llicències. Vostès que en ocasions s’omplen la boca que
quan hi ha una sentència ferma s’ha de complir, idò, lògicament
aquí hi ha una sentència ferma que s’haurà de complir sí o sí. 

Els dos únics batles, i també ho vull deixar ben clar, que han
fet o estan fent qualque cosa per aturar aquesta agressió
mediambiental, han estat els senyors, en el seu moment, el Sr.
Jaume Porsell, que va aturar les obres el març, si no ho record
malament, de l’any 2007, i el Sr. Llorenç Suau, que l’any 2011
també ho va fer. Tots dos, aquests dos batles, són del Partit
Popular. Hi ha hagut altres batles que no eren del Partit Popular
i no varen fer res.

Facem memòria, què passa a partir de juny de 2007? Hi va
haver unes eleccions, 2007-2011, que després de les eleccions
va guanyar el PP, però no li varen bastar els vots i es va fer una
coalició, un pacte PSOE-UM i en aquesta ocasió sí que entra el
PSM a l’Ajuntament d’Andratx, i què passa amb les dunes de
Camp de Mar? No passa res, no fan res, Sr. Abril, no fan cap
esforç ni tècnic, com vostè demana a la seva PNL, ni tècnic, ni
judicial ni financer, quatre anys amb boca tancada i si hem de
ficar el dit més endins ens trobam, Sr. Abril, que vostè va ser
nomenat pel pacte de progrés director general, no record bé si
de Canvi Climàtic o director general de Qualitat Ambiental.
Vostè era al Govern, Sr. Abril, 2007-2011, i és així, i què va
fer? Jo com que a vostè li agrada tant dialogar m’agradaria que
m’ho contàs.

I com que li agrada tant dialogar esper que ens conti què va
fer perquè per molt que he cercat és que no he trobat cap
actuació de vostè i varen tenir temps per fer-ho, fins i tot varen
tenir temps per fer la modificació de la Llei 4/2008, de mesures
urgents de protecció del territori, però no hi varen incloure les
dunes de Camp de Mar. Això és gestió? Aquesta gestió és la que
produeix quan hi ha un pacte de progrés. Són com les icones
que apareixen en el Whatsapp, aquests micos que es posen els
ulls davant la cara, la boca i les orelles, governen, però no
gestionen i tenen a les mans poder haver aturar aquesta agressió
a les dunes de Camp de Mar.
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Ara, deu anys després, es mouen, surten de la letargia, fan la
seva acció d’oposició, que la fan molt bé, la saben fer, amb
demagògia per suposat, es manifesten, han presentat firmes que
no varen fer quan governaven i quan no governaven a
l’Ajuntament d’Andratx, ho faran ara, deu anys després,
presenten proposicions de llei com aquesta, que escolti!, de cara
a la galeria i no... com vostès ens diuen que les nostres
preguntes del grup parlamentari són de bombo i platerets per al
Govern, això són proposicions no de llei de bombo i platerets.

Vostès a vegades volen ser tan verds que he arribat a pensar
que vostès són tan verds com jo vermell, és a dir, només és una
idea que tenen o una mera representació que volen fer de cara
a la ciutadania perquè si no haguessin actuat, Sr. Abril, quan
vostè era director general del govern del pacte i quan el PSM
governava a l’Ajuntament d’Andratx.

És cert, no podrem donar suport a aquesta PNL perquè
l’Ajuntament d’Andratx, el Govern i el Consell Insular de
Mallorca fan tots els esforços possibles tant tècnics com
judicials, i així s’ha demostrat en les actuacions de paralitzar les
obres d’una de les llicències per informes negatius de Recursos
Hídrics o per part, com vostè molt bé ha dit, d’una denúncia
rebuda de la possible existència d’una era a la zona de les dunes.

És que a nivell financer, deixin de fer demagògia, saben
perfectament que és impossible que per part de l’ajuntament, del
Consell de Mallorca o del Govern balear, individualment o
conjuntament, puguin aportar, no han dit cap dels dos la
quantitat, la diré jo, 35 milions d’euros que costaria aturar les
obres o paralitzar les obres i pagar la indemnització. 

Jo és que he de pensar que vostès, els partits d’esquerra, i els
ho he de dir, si això tira endavant seran els propiciadors que les
dunes a Camp de Mar -i vostè, Sr. Abril, un dels botxins més
importants- desapareguin perquè no fa res quan vostè era
director general. Però de totes formes, Sr. Abril, li vull
proposar, abans de votar en contra, perquè sap que amb mi sí
pot dialogar, que llevem la paraula “financers”, de tot el que
vostè ens diu que el Parlament insta el Govern de les Illes
Balears i el Consell Insular de Mallorca a fer tots els esforços
possibles, tant tècnics, judicials, com financers per evitar la
construcció damunt de les dunes de Camp de Mar, etc., jo li
propòs que llevem la paraula “financers” i que deixem “els
esforços possibles tècnics i judicials fins a les darreres
conseqüències”. Si vostè accepta llevar això el nostre grup del
Partit Popular al Parlament donarà suport a la seva PNL.

Vull deixar clar, no sé si em queda molt de temps,
presidenta..., a tota presentació o argumentació és bo recordar-
ho, Sr. Abril, quan es varen donar les llicències no governava el
PP, governava el PSOE-PSIB, ALA i UM, dos batlles..., entre
quan es governava aquests partits a l’any 2011 han fet tot el
possible... dos batlles del Partit Popular per aturar les obres. Hi
ha sentències que en una primera instància varen ser favorables
a l’ajuntament, però després el Tribunal Superior de Justícia les
va tornar enrere, ho han estat intentant i a vostè li consta perquè
és cert que el batlle va votar a favor d’aquesta moció per aturar-
ho. 

El Govern està fent tots els esforços mitjançant la Direcció
General de Recursos Hídrics que els informes, si no són
procedents, aturar les obres. El Consell de Mallorca amb una
denúncia ha trobat que hi ha una era, s’han aturat les obres, però
una de les llicències -una de les llicències- té tots els permisos
per tirar endavant. Continuarem lluitant, financerament vostè
sap que és impossible. Llevem la paraula “financerament”...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

...i donem suport a l’ajuntament, al Govern i al Consell de
Mallorca perquè facin tots els esforços judicials i tècnics per
aturar aquesta barbàrie. 

Moltes gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, i alguna cosa més que contradiccions. Vull agrair el
suport del Grup Parlamentari Socialista aquesta reiteració
d’aquest argument de defensa del patrimoni natural i dels valors
paisatgístics també d’aquest ecosistema dunar, l’oportunitat que
representa la revisió del plantejament en l’àmbit municipal; i sí,
Sr. Martí, li accept la transacció, però em permetrà que li digui
que jo he intentat..., intent fer-ho sempre, no fer intervencions
que ataquin ni treguin herències de ningú, però vostè m’ho ha
posat damunt la taula. 

Se’n va a 2004, se’n recorda qui era el director d’Ordenació
del Territori del Govern el 2004? I on és ara? A la presó. Li
sona un senyor que nom Eugenio Hidalgo, que és el que havia
fet la normativa urbanística a l’àmbit municipal i que era del
Partit Popular? On és avui dia? A la presó.

I vostè em treu, quan a més dins tota aquella barreja ni tan
sols hi havia, no la meva coalició, però un partit de què forma
part la meva coalició, que no hi era, però jo... que són els que
han pres les decisions segons vostè, però d’aquests no en vaig
cap a la presó, ni cap denúncia, en canvi del seu partit sí. És que
m’ho ha donat mastegat i, a més no sé per què, perquè és que a
mi... és que no m’agrada fer aquestes coses, però jo no he fet
cap intervenció amb intenció d’agredir ningú ni de dir “aquest
és el responsable”, i vostè em fot una intervenció aquí amb un
sermó que pràcticament quasi quasi som jo el que he firmat la
llicència!, i si he anat a una processó també tenc un grau de
responsabilitat perquè no he estat coherent amb el que vaig resar
tal dia? Miri... sí, he estat a un govern, a un departament que no
hi té res a veure i he de saber quina llicència es fa a cada
ajuntament, és que a més l’argumentació és absolutament
enrevessada. 
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No sé ni com s’ha atrevit a posar aquest tema damunt la
taula sabent el passat d’un municipi com Andratx i el que
representa en l’àmbit ja de corrupció urbanística, no a les Illes
Balears, sinó al conjunt de l’Estat espanyol. Tothom associa
Andratx amb corrupció urbanística i no precisament per la resta
de partits que no són el Partit Popular, almanco al seu... en
aquest municipi, al municipi d’Andratx, el Partit Popular i crec
que tots els partits que han participat tal vegada del bum
urbanístic i del totxo són conscients dels seus errors, fins i tot si
vol els meus, i el PP és capaç de rectificar i ja està. 

Sí, s’accepta l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, hauríem de saber si el Partit Socialista accepta també.

Votació, doncs, de la Proposició no de llei RGE núm.
4222/14.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència queda aprovada... amb l’esmena...

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm 4200/14, relativa a protecció del sistema dunar de
Camp de Mar a Andratx.

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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