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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la

sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen

substitucions. No hi ha cap substitució? 

Compareixença del conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, solAlicitada mitjançant els escrits RGE

núm. 4211/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, per

tal d'informar sobre les directrius de l'acció de govern que

desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord amb

el programa polític del Govern, i RGE núm. 4291/15,

presentat per tres diputats membres de la Comissió de

Medi Ambient i Ordenació Territorial, adscrits al Grup

Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a medi

ambient.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en la compareixença del conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, solAlicitada mitjançant els escrits RGE

núm. 4211/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal

d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern

que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d’acord amb

el programa polític del Govern; i RGE núm. 4291/15, presentat

per tres diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular,

per tal d’informar sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria pel que fa a medi ambient.

Assisteix el conseller de Medi Ambient, Agricultura i

Pesca, el Sr. Vicenç Vidal i Matas, acompanyat de la Sra.

Catalina Amengual i Morro, directora general d’Espais

Naturals i Biodiversitat; del Sr. Sebastià Sansó i Jaume,

director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i

Residus; del Sr. Joan Ramon i Villalonga, director i gerent de

l’IBANAT; de la Sra. Glòria Franquet i Arocas, cap de Premsa

de la conselleria. 

Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies. Bones tardes a tothom. El primer de tot és

presentar-me, molts d’aquí veig cares conegudes i a altres no us

conec, per tant, em presentaré. Som Vicenç Vidal, llicenciat en

Ciències Ambientals, màster en Espais Naturals Protegits,

especialista universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del

Territori i especialista universitari en Cooperació. La meva

especialitat ha estat com a consultor de medi ambient. He

participat durant deu anys, he tengut l’honor, de ser tinent de

batle de l’Ajuntament d’Esporles duent les àrees de Medi

Ambient i Participació. Dins la meva carrera professional he

tengut també el gust dins la Conselleria de Medi Ambient de

tenir diferents etapes, vaig començar com a becari, vaig ser

tècnic de la Comissió Balear de Medi Ambient durant dos anys,

vaig tenir l’honor d’abandonar aquest càrrec per assumir la

Direcció General de Biodiversitat durant un any i mig i després

he estat, en el sector privat, consultor en temes de concursos

públics i empreses privades. 

També m’agradaria que les meves primeres paraules, que

no són dins el Parlament, que són aquí fossin d’agraïment a les

persones que han fet que sigui aquí avui, els ciutadans que

varen votar al meu partit polític, però també els educadors que

aposten per l’educació inclusiva i que fan que una persona amb

discapacitat pugui, a la nostra societat a dia d’avui,  arribar a

ser conseller. 

Per tant, dit això, començaré a presentar el meu equip, que

avui en tenc una petita mostra. És un equip jove, també hi ha un

equip veterà, amb experiència, i hem fet una mescla, gent

preparada, gent del funcionariat, gent que ve del món privat i,

com diríem, algun dinosaure polític també que ens acompanya.

Per tant, és una conselleria on tenim tot tipus de gent, tot tipus

de gent per mesclar coneixements i experiències. 

Si em permeteu, l’important que volem com un objectiu

principal és millorar la relació que té la nostra societat amb el

medi ambient, amb el nostre territori. Creim que la nostra

societat s’ha fet lluny del seu entorn, per tant, l’hem d’apropar

a aquest entorn per tenir un objectiu clar, la qualitat de les

nostre vides. Les polítiques ambientals no són unes polítiques

rosses, no són unes polítiques per quedar bé, són polítiques

perquè puguem viure i tenir una qualitat de vida important. 

En aquesta línia la nostra bandera o els nostres objectius

són dignificar la conservació dels nostres espais naturals

protegits. Hem d’entendre que els espais naturals protegits es

declaren com a objectiu màxim de conservació. Evidentment

tenen altres objectius com pugui ser l’educació, la investigació,

el seguiment ambiental, el desenvolupament econòmic, però

l’important, la clau, és a la conservació d’aquest patrimoni

natural que hem rebut i hem de traspassar als nostres

descendents. 

Per tant, aquesta carta de presentació que hem emprat en el

món per a la dinamització de turismes i aquests espais naturals

que hem posat a la bandera de la nostra promoció turística

també els hem de cuidar, si no els estam analitzant, els estam

convertint en un espectacle. Quan deim que els hem de cuidar

deim que hem de posar la planificació necessària, els mitjans

humans, tècnics, les infraestructures, els materials i sobretot el

seguiment ambiental per poder decidir en funció d’aquests

impactes que reben, la nostra gestió.

Els espais naturals protegits, a dia d’avui, en la comunitat

autònoma de les Illes Balears, com a figura de parcs naturals,

reserves i altres figures previstes a la LECO, ocupen 99.000

hectàrees del nostre territori, amb el repte, aquesta legislatura,

d’ampliar el Parc Nacional de Cabrera i complir, d’una vegada

per totes, el repte ja previst en la LEN de la protecció com a

parc natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos. Però pot ser que

d’aquesta reptes ja de gestionar la nostra xarxa d’espais

naturals protegits el més important, també, és el repte

d’afrontar, seriosament per primera vegada, la gestió de la

Xarxa Natura 2000, que representa 222.000 hectàrees del

nostre territori, un 23%. 

Per tant, el que eren els LIC i ZEPA que fins ara només

estaven declarats ara els hem de passar a gestionar mitjançant

uns plans, amb recursos humans. Això pot ser el gran repte

d’aquesta legislatura. Per exemple, aquest estiu a través

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504211
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504211
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504291
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d’aquests LIC i ZEPA, a través de la gestió d’aquests plans,

hem pogut fer actuacions com el seguiment de les parties boats

a Formentera. 

Per tant, pensau que aquestes 220.000 hectàrees que ara

hem de passar a gestionar mitjançant plans, que passaran de ser

LIC i ZEPA quan tenguin plans a ser ZEC, és a dir, zones

d’especial conservació. Per tant, és el nostre principal repte.

Com veieu, tenim a la conselleria Espais Naturals Protegits,

la Xarxa Natura 2000, les nostres finques públiques que

lamentablement estan en una situació que no ens agrada, fins i

tot arribam a l’absurd que de les nostres finques públiques no

tenim delimitats exactament els límits on són. Per tant, haurem

d’afrontar aquesta gestió. Aquesta gestió l’afrontarem des de la

gestió pública, com no pot ser d’altra manera, però també

incorporarem mecanismes com la custòdia del territori, hem de

colAlaborar amb el sector privat, com ja s’ha fet en el passat

amb TUI o amb altres cadenes hoteleres, amb tothom, amb La

Caixa, amb altes entitats. Tothom ha de poder participar

sempre, com deia, amb l’objectiu clar de la conservació. 

A la nostra societat -m’han demanat que sigui breu i curt,

per tant, vaig ràpid i resumint, que veig cares cansades ja avui-,

un dels reptes que també afronta la nostra illa és el seu clima

mediterrani, per tant, la cultura del risc del foc l’hem

d’incorporar a la nostra societat. Quan decidim on construïm,

quan decidim quin poble feim decidim quines zones es

cremaran. Pot semblar una afirmació agosarada, però hem de

conviure amb aquest risc, que és la cultura del foc. 

El model territorial disseminat on l’urbà s’introdueix dins

els boscos genera tota una situació de riscos que hem

d’afrontar, per tant, evidentment, la gestió forestal d’aquests

espais, d’aquest continu urbà-bosc, que mútuament s’amenacen

des del bosc cap a l’urbà i des de l’urbà cap al bosc, l’hem de

gestionar. Per tant, farem una política forestal agosarada en

aquests temes. 

Enguany hem tengut una temporada... avui anunciam que

finalitza la temporada d’incendis on s’han cremat 100 hectàrees

i hem tengut 73 incendis forestals, dels quals majoritàriament

més del 80% hi ha la mà de l’home darrere, amb negligències

o intencionats. Per tant, l’educació, en aquest cas, també serà

una estratègia clau. 

Els reptes en la gestió forestal ens vénen perquè al contrari

del que popularment es pensa mai no havíem tengut tantes

masses boscoses a les Illes Balears. Per tant, el continu de

boscos deixats, quant a agricultura s’han abandona, aquests

continus provoquen els grans incendis, com ja hem tengut a

Benirràs, Morla, el d’Andratx, ... Per tant, ens hem de preparar

i hem de preparar la gestió per afrontar grans incendis. 

També entre els nous aprofitaments forestals l’oportunitat

de les biocombustibles que generaran un conflicte, atès que

potser els ciutadans no estiguin acostumats a aquests canvis de

paisatge, per tant, també els haurem d’afrontar.

Seguint en les línies rectes, la gestió de l’aigua és clau per

a la nostra societat, és un bé escàs i molt apreciat, si no, ho

demaneu a Eivissa que aquest estiu hem tengut un poc de trui.

Aquest estiu a Eivissa hem gestionat l’emergència, una

emergència d’abastiment, una emergència del moment i ara ens

toca gestionar l’emergència ambiental, pot ser la que havíem

deixat de mà. Per tant, ens alinearem amb les polítiques

europees, amb la directiva marc de l’aigua per gestionar aquest

recurs, aquest recurs bàsic per a la vida. L’aigua és vida, per

tant, l’hem de cuidar. Adoptarem mesures per assegurar el

subministrament de qualitat i en quantitat, un ús sostenible,

equilibrat i equitatiu i, a més, millorarem l’estat de les nostres

masses d’aigua. Per fer tot això, evidentment, ens fa falta un

nou pla hidrològic, que serà l’instrument que emprarem. 

Aquest govern ja ha anunciat la revisió del Pla Hidrològic

basant-se en les recomanacions que ens varen fer des d’Europa,

he de comunicar que aquest pla hidrològic actualment en vigor

té dos pilots oberts, els dos pilots són dos expedients

sancionadors per part de la Unió Europea, per tant, afrontam

aquesta revisió seguint aquests consells.

Evidentment, no pot ser que un pla hidrològic de les Illes

Balears, d’unes illes mediterrànies, amb un clima estacional, on

les sequeres formen part del nostre ADN, no tenguem

incorporat en el Pla Hidrològic un pla de sequera. Per tant,

aquesta revisió inclourà un pla de sequera que ja estam

elaborant.

A més, hem de millorar també, com avui, molt oportú, el

Pla de Risc d’Inundacions, aquest pla de risc que està ara

mateix en exposició pública, després haurem de fer tot aquest

desplegament d’aquest pla. Dies com avui on aquest clima

mediterrani ens dóna les tempestes de cop on gran part de

l’aigua, plou molt en poc temps, genera situacions de risc que

hem d’abordar, informació que és important des del punt de

vista ambiental, però també des del punt de vista urbanístic.

I, evidentment, les infraestructures. Aquest pla hidrològic

una de les crítiques que ha rebut per part d’Europa és que feia

un diagnosi, però les mesures que adoptava no tenien res a

veure amb aquelles pressions. Per tant, hem d’adoptar en aquest

pla hidrològic tota una sèrie de mesures per fer front a les

pressions que reben les nostres masses d’aigua. Evidentment,

també hem de fer les dessaladores, les interconnexions,

depuradores... tot aquest tipus d’infraestructures que ens fan

falta. Aquestes infraestructures vendran, o vénen, determinades

per les mancances que tenim. Per tant, han de tenir una lògica

per fer front al que dèiem, a l’objectiu bàsic, garantir la qualitat

del nostre recurs.

Un poc també com a crítica cap al sector ambientalista, del

qual provenc, un poc ens hem centrat sempre mirant cap als

boscos, es diu que tenim sempre la mirada en els boscos, els

boscos ens atreuen més, les muntanyes tenen aquest poder

paisatgístic més atractiu i sempre centram la vista cap a aquests

tipus d’espais. És una crítica que normalment se’ns fa als

ecòlegs, o se’ls fa a aquests tipus de professionals. Per tant, en

aquesta legislatura volem girar l’ullada, és a dir, a unes illes és

importantíssima la mar, pot ser la mar... ha de ser la legislatura

de la mar, intentar mirar cap a la mar. 

Què tenim? Quins recursos tenim? Les reserves marines,

com les tenim? No hem de fer reserves per tot, hem de

planificar quins són els indrets més oportuns, hem de demanar,
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evidentment tenim la dificultat que hi ha aigües interiors i

aigües exteriors, però evidentment ens hem de complementar

amb el ministeri, hem de demanar, per exemple, la de Sóller li

hem de demanar al ministeri, Sa Dragonera, Tagomago si l’hem

de fer, si hem d’emprar Ses Malgrats. Bé, tot un debat, tot un

debat sobre les reserves marines que hem d’afrontar de forma

científica, no hem de començar a fer reserves per tot arreu, però

és important.

Igual que els espais naturals, els hem de dignificar, els hem

creat. Els espais naturals ara mateix són una cosa sobre el

paper, el paper ho aguanta tot, hem de fer que realment hi hagi

una gestió activa rere aquests papers. Això és el repte que hem

d’afrontar amb els parcs i també amb les nostres reserves

marines.

Ja vàrem anunciar l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera

amb el consens del sector pesquer, dialogant, ja hem començat

a parlar, convocarem el Patronat de Cabrera per parlar

d’aquesta ampliació. En el 25è aniversari de Cabrera farem el

procediment d’ampliació del parc. Evidentment ens farà falta

per fer aquesta gestió mitjans i coordinació. Tenim que la

Conselleria de Medi Ambient és una i la Conselleria

d’Agricultura i Pesca és una altra, per tant, és objectiu d’aquest

conseller que les dues facin feina dins el mateix equip, que

sigui una única estructura. 

Com deia seguirem fent front als reptes que tenim. Aquest

estiu, per exemple, hem tengut l’arribada massiva de plàstics

que ens ha colAlapsat, que ha generat una mala imatge de les

Illes Balears. Aquesta arribada massiva de plàstic té una

explicació, que les aigües, les corrents ens han duit aquests

plàstics, s’han encalentit els fons i, per tant, per densitat han

pujat tots els plàstics cap amunt i ens han com a sorprès.

Evidentment, hi havia els mitjans, 33 embarcacions que han tret

20 tones cada dia de residus, però els mitjans no són suficients,

també hem de fer educació ambiental i hem d’anar a la font

d’origen. Hem exportat un model de consum, però no un model

de reciclatge i gestió de residus. Per tant, aquesta feina de

colAlaboració o de cooperació de responsabilitat dins la conca

de la Mediterrània l’hem d’assumir. 

Ja que parlam de residus afrontarem el repte de donar

suport a la recollida selectiva, als tractaments de reducció, com

ja han fet les experiències en la nostra gestió municipal. Farem

front al repte, que hem dit que estan dins els acords pel canvi,

d’una proposta de llei de gestió de residus sostenibles. 

Com deia, tots aquests objectius, totes aquestes línies, es

basen en un pilar fonamental, com a estratègia de futur,

l’educació ambiental, el que expliquem ara als nostres joves, el

que expliquem ara ens servirà per desenvolupar unes polítiques

de futur clares.

Quan a mi em fan definir educació ambiental pot ser, també

tenc aquí la meva definició pròpia, dic, ensenyar al pensament

crític, i quan dic això, què vol dir? Idò, ensenyar als nostres

joves, als alAlots, a tots els que passen per les activitats, que

tenim més de 200, que fan referència a temes de pesca, a temes

de boscos, al canvi climàtic, a energia, a mobilitat, tota aquesta

oferta educativa, el que volem explicar a tota aquesta gent que

passa per aquestes activitats, per itineraris en els espais

naturals, és que es demanin el per què de les coses, que avaluïn,

que opinin, que tenguin el seu propi criteri, que sàpiguen

entendre que aquests conflictes ambientals tenen una escala

local i tenen una escala global, perquè quan entenguem això

que els problemes s’interconnecten els nostres alAlots podran

plantejar solucions, i solucions que poden fer ells a petita

escala i que podem fer tots com a govern tal vegada a una

major escala.

Per tant, a aquesta educació ambiental l’hem de posar en

valor, ja sigui a través dels ecocentres, agendes locals 21,

activitats d’educació, també a través dels punts d’informació

ambiental, és a dir, una mesura clau per poder participar, per

poder opinar és tenir accés a la informació, si no es té accés a

la informació un no pot participar, el primer nivell de participar

és ser informat, després ja podràs ser consultat i podràs

participar de les decisions, però si no tens accés a la informació

no podràs fer cap cosa.

Evidentment, com no podia ser d’una altra manera, venint

del món municipalista, donarem suport als ajuntaments,

donarem suport amb iniciatives com la que vàrem desenvolupar

a Esporles d’un pla municipal contra els incendis, agendes

locals 21, Pla d’estalvi energètic. Estarem al seu costat, ja feim

jornades de formació per a polítics en temes de gestió

d’incendis. El que volem és que els ajuntaments sentin que la

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca està al seu

costat. 

Com deia, no m’agrada pensar que som dues conselleries,

d’Agricultura i de Medi Ambient. Avui som aquí i demà tenc

la Comissió d’Economia i explicaré Agricultura, cosa que em

pareix una disfunció, Sr. President, m’agradaria poder-les

afrontar juntes en una mateixa comissió perquè crec que formen

part del mateix. 

Fet aquest comentari, també aquest conseller farà feina en

contra d’aquell comentari que es diu sempre, els pagesos són

els jardiners de Sa Serra o els pagesos són els nostres jardiners,

no, aquest conseller farà feina perquè els pagesos es guanyin la

vida dignament, perquè tenguin uns rendiments les seves

explotacions, perquè els joves pagesos s’hi puguin incorporar.

Si aconseguim totes aquestes qüestions evidentment tendrem

uns serveis ambientals derivats, ens conservaran paisatge, ens

evitaran erosió, ens faran conservar la biodiversitat,

coneixement local, tota la nostra saviesa i tota aquesta

biodiversitat agroambiental que mai no s’ha valorat. 

Per tant, creim que des de les polítiques de la Conselleria

d’Agricultura farem moltes activitats que tendran benefici per

al medi ambient. Evidentment, haurem de tancar el cicle de

l’aigua i intentar aprofitar totes les aigües depurades per als

nostres conreus. Investigació, temes d’innovació i evidentment

de promoció de producte local, perquè amb aquestes polítiques

crec que també feim polítiques ambientals.

Com m’han demanat que sigui breu acabaré prest, ja veig

cares de... cares de cansats, no us preocupeu. Acaba d’arribar

la directora general de Biodiversitat i Espais Naturals, que era

a Eivissa fent un curs de formació en temes d’incendis. 
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Un dels organismes i una part molt important de la

conselleria, de la qual vaig formar part com a tècnic durant dos

anys i va ser un honor, un dels llocs més durs per als tècnics és

la Comissió Balear de Medi Ambient. La Comissió Balear de

Medi Ambient ha estat considerada habitualment un embut, on

a vegades els projectes s’enreden, on hi ha un embós. Pot ser

sigui veritat, per tant, els hem d’ajudar, que a la Comissió

Balear de Medi Ambient hi arribi l’important, hem de separar

el gra de la paia, hem de poder simplificar, sempre mantenint

les garanties que als projectes ambientals, els importants, s’hi

puguin destinar tots els recursos i el temps necessaris. És a dir,

no hem de perdre el tems en projectes que nosaltres sabem,

d’entrada, que no tenen impacte ambiental i els projectes que

tenen impacte ambiental els hem de poder avaluar com toca i,

a més, fer el seguiment. Pot ser sigui l’assignatura pendent.

Per acabar, no podria deixar de manifestar que aquesta

conselleria desplegarà tots els seus mitjans, recursos tècnics,

humans, jurídics i els esforços de tot el nostre equip per lluitar

contra les prospeccions, considerades ara mateix una de les

amenaces més important i greu per al nostre entorn i per a la

nostra economia que ara mateix tenen les Illes Balears.

Actualment tenim dos projectes vius on desplegam tota una

sèrie de mesures, ja hem demanat la declaració del Canal de

Cetacis. Demanarem també, en colAlaboració amb Menorca,

que el conveni Mar es manifesti en contra, li vàrem expressar

la nostra oposició a la ministra i tenim tot un conjunt de

bateries que desplegarem una rere l’altre. Ja colAlaboram amb

l’Aliança Mar Blava per fer-hi front. 

A més de tot això, és un objectiu cabdal la transparència

d’aquesta conselleria. Des del primer moment tots els nostres

currículums estan penjats i són accessibles, de tot el meu equip.

La participació a través de tots els òrgans de participació, ja

sigui al Consell Agrari, a les juntes rectores dels Espais

Naturals Protegits, en crearem de nous, com les finques

públiques, perquè els ajuntaments on estan implantades tenguin

veu i puguin expressar les seves opinions. A més, les portes de

la conselleria estan obertes, cada dia rebem tothom perquè

puguem escoltar-los i poder rebre la informació directa, de

primera mà. 

Això és tot. Veig cares cansades. Aquest conseller també

està per servir als diputats, per tant, em pos a la vostra

disposició per colAlaborar en qualsevol cosa, dubtes, preguntes,

informacions que us facin arribar i si a qualque moment

qualque pregunta que heu formulat a la meva conselleria no us

arriba a temps, no dubteu que estam a la vostra disposició per

contestar. És part de la nostra feina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Bé, ara procediríem a la

suspensió de la sessió durant 45 minuts. No fa falta, no és

veritat? No. 

(Remor de veus i algunes rialles)

Bé, començam idò, les intervencions dels grups

parlamentaris. El conseller contestarà globalment. Pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, conseller,

benvingut i benvingut tot el seu equip per ser aquí, és un plaer

comptar amb tots vosaltres, sé què és seure en aquesta banda,

vull dir, que hi ha una mica de pressió en aquest aspecte.

No posaré en dubte el seu el seu currículum perquè està clar

que passa la seva idoneïtat en el càrrec.

També agraesc les seves paraules quant a les contestacions,

perquè, la veritat, d’aquesta conselleria sí que he rebut les

respostes en temps, i ho agraesc. D’altres no puc dir el mateix.

Ara ja passant una mica al tema. Bé, com són aquestes

primeres compareixences, la veritat és que ha estat molt

generalista, vull dir, no m’ha explicat gaire cosa, i jo ara li vull

fer un seguit de preguntes perquè hi ha prou de temes que em

preocupen, em preocupen, no ja com a diputada, sinó més bé

com a ciutadana.

A veure, si no he comptat malament a les Illes Balears

existeixen 140 LIC, els quals, mitjançant l’aprovació dels seus

plans de gestió, es converteixen o es convertiran en ZEC, que

ja ho ha explicat. Actualment hi ha 76 plans aprovats, o sigui,

respecte dels 140 en falten 64. He mirat a la vostra pàgina web

sobre Xarxa Natura 2000, que, per cert, no està gaire

actualitzada, i m’agradaria saber si hi ha cap procés

d’informació pública oberta, perquè a la pàgina web no posava

res. I m’agradaria saber quina política durà a terme amb aquests

nous plans de gestió que s’han d’aprovar, tal i com estipula la

directiva en temes de Xarxa Natura 2000.

També a l’acord de governabilitat es parla sobre la revisió

dels plans ja aprovats. Sincerament crec que és un error. Ha

parlat de consens, ha parlat de participació pública, aquests 76

plans de gestió que es van aprovar, també es van aprovar

davant una participació pública, es van aprovar amb un seguit

de grups, i açò està totalment documentat perquè jo ho he pogut

revisar a través de la pàgina web, vull dir, a través de diversos

mitjans, i ho sé jo per coneixement propi, perquè tot i que no

vaig ser-hi present, sé que quan jo estava com a directora

general els tècnics de la conselleria que pertocava, eren

presents en aquests temes i que es van fer grups de treball. En

aquest aspecte crec que és un error si s’han de revisar aquests

que ja estan aprovats perquè és una doble feina i perquè crec

que és una feina ben feta i que crec que va seguir totes les

passes d’una manera ordenada i d’una manera correcta i, des

del punt de vista jurídic, exemplar.

També he llegit que volia revisar el recent Pla de lluita

contra el canvi climàtic. Quin problema té el que hi ha en

vigor? Perquè també..., o sigui, aquest pla..., i aquí també hi va

haver una participació pública, hi va haver un seguit de tallers,

hi va haver un seguit de participació ciutadana, on moltes

associacions tant mediambientals com agràries com més de

caire professional hi van participar. Per què s’ha de fer aquesta

revisió? Perquè jo sé que té una vigència fins el 2020, i no ho

entenc, perquè ja hi tornam una altra vegada, suposarà una
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doble feina d’una cosa que ja s’ha fet i que crec que s’ha fet de

forma correcta.

Pel que fa al Parc Nacional de Cabrera. Un dels seus

primers consells de govern va aprovar la seva ampliació. Clar,

ja m’ha contestat, perquè jo li volia fer la pregunta de si volíeu

fer l’ampliació del parc nacional de forma consensuada o no.

Vostè m’ha dit que sí, jo pel que tenc entès i pel que em va

arribar del sector pesquer, és que, clar, ho va dir públicament,

quan els primers gestors del parc nacional són els mateixos

pescadors i es van assabentar pel carrer, i m’ho han dit. I hi ha

un descontentament, o sigui estan prou enfadats amb aquest

tema, per s’assabentar-se’n pel carrer, quan mai no havia

passat.

Està clar que jo en cap moment m’oposo a l’ampliació del

parc nacional, però jo el que li deman és que sigui en bé i a

favor del sector pesquer, perquè sense el sector pesquer... o

sigui, la pesca d’arrossegament se’n va en orris, se’n van en

orris les 17 confraries de pescadors, i ho sé perquè ho he viscut

aquests quatre anys, i ho tenc molt clar, tenc els números. Però

m’agradaria, per favor, i li ho deman, que, si s’ha d’ampliar,

sempre al costat del sector pesquer i no d’altres, que també...,

depenent de com sigui l’ampliació, pot afectar el transport

marítim de mercaderies perilloses, i açò també ens ho hem de

fer mirar, perquè si ha de costar molt més tenim un problema.

Després. M’agradaria que m’expliqués una mica més en

detall en què consistirà -avui no parl bé, em sap greu- el Pla de

protecció de la posidònia, que també ha sortit a diversos

mitjans aquest tema, a veure en què consistirà: si és mitjançant

un decret o és mitjançant un..., no ho sé, m’agradaria una

explicació més ampliada.

Ara deixant el tema dels parcs i tot açò, em vull enfocar al

tema dels residus. En el seu acord, també en el seu pacte de

governabilitat, volen proposar una nova llei autonòmica de

residus sostenible. M’agradaria saber en què consistirà. Quan

pensa presentar un avantprojecte? És a dir, temps, període. 

I després m’agradaria, perquè no n’ha parlat més i ha sortit

durant aquests dies en diversos mitjans de comunicació, és el

tema sobre quina posició tindrà la Conselleria de Medi

Ambient en matèria d’importació de residus a Mallorca? I pel

tema d’Es Milà de Menorca, jo, com a menorquina, doncs

m’agradaria saber-ho, perquè avui ha sortit que en aquest cas

el Consell Insular de Menorca vol presentar una denúncia

davant..., la qual cosa em sembla correcta, però m’agradaria

saber quin posicionament..., ja que qui té les competències en

residus és el Govern balear.

Un altre tema que, bono, també tenc la mosca darrera

l’orella, és..., i supòs que també ho gestionarà i durà el pes serà

el Consell Insular de Menorca, és que la presidenta del Consell

Insular de Menorca, Maite Salord, va dir en el seu debat

d’investidura, i després que també surt a l’acord de

governabilitat, que és la proposta de llei de Reserva de la

Biosfera a Menorca. Em preocupa molt aquesta llei, depèn de

com estigui plantejada, jo trob que pot afectar el futur de

l’economia i de pas li vull recordar que Menorca és l’illa on la

recuperació ha estat més lenta i per tant és més vulnerable a què

torni cap enrera. I m’agradaria saber quines intencions tenen,

ja sé que el pes el durà el Consell Insular de Menorca, però al

final és una tramitació que ha d’anar al Parlament, per la qual

cosa haurà de passar a comissió. I m’agradaria..., bé, a veure

què en pensa.

Després pel que fa referència a la Comissió Balear de Medi

Ambient, ha dit vostè, em sembla molt bé, que s’ha de

simplificar, em sembla molt bé, jo sempre... hi estic d’acord, jo

som una persona, em consider una persona molt pragmàtica...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Quant em queda? Encara no he acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Res.

(Algunes rialles)

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Bé, ara m’ha deixat KO.

Bé, durant la passada legislatura ens vam trobar 870

expedients sense resoldre; durant aquests quatre anys vam

promoure una circular, una circular que va unificar criteris

tècnics entre els diferents departaments, i m’agradaria saber

què pensa respecte d’aquesta circular. Crec que és una circular

molt efectiva, d’expedients que es torbaven més d’un any en

tramitar-se vam passar a un mes i mig, i açò són dades

objectives, no són..., però crec que és una feina tècnica i crec

que s’ha de continuar.

Sé que també estau fent feina en la modificació de la Llei

autonòmica d’avaluació d’impacte ambiental. Per a quan

tindrem un esborrany?

I per últim volia parlar sobre els recursos hídrics...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant per favor.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Bé. Si no..., ja a la rèplica faré el darrer tros.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Hola, buenas tardes. Gracias Sr. Presidente, Sr. Conseller,

equipo de la conselleria, bienvenidos todos y todas.

La verdad es que me da la impresión de que tiene la gran

responsabilidad de gobierno, porque aunque parezca que no,

nosotros pensamos que al contrario de lo que piensa y lo que

queda en el imaginario colectivo, es que el motor económico de

Baleares es la industria turística, la industria hotelera y la de

hostelería, y nosotros lo que creemos es que el motor real de la

economía en Baleares son nuestras costas, nuestro mar y

nuestro medio ambiente. Y por eso hay que cuidarlo para poder

seguir teniendo ese crecimiento económico que temía la

compañera del PP, en cuanto a la protección de la Reserva de

la Biosfera, que nosotros entendemos que no tiene que haber un

crecimiento económico, sino que tiene que haber un

decrecimiento, pero ese es otro tema.

Por lo tanto, creo que la responsabilidad que tiene es muy

grande y espero que..., y tengo la impresión de que

posiblemente esté a la altura, y así lo espero. Y lo esperamos,

yo creo, una gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de

Baleares.

Y respecto a esa protección del medio ambiente, dentro dels

acords pel canvi está lo de la ampliación del Parque Natural de

Cabrera, que era el que ya había habido una resolución por

parte del Ejecutivo, pero también se ponía en els acords pel

canvi, entre otros parques, había el de Cabrera. En ese “entre

otros”, aunque no está especificado, se había estado hablando

del Parque Nacional de Salinas d’Eivissa i Formentera.

Quisiera saber si ha llevado algún tipo de acción para llevar a

cabo este acuerdo.

Nos parece bien que se lleve a cabo la Ley de Reserva de la

Biosfera en Menorca, que es necesario, no tenemos miedo a

poder seguir disfrutando del motor económico de estas islas,

seguir cuidándolo para que siga en función de las necesidades

de cada isla, pues siendo el sustento de muchas familias.

Ha estado hablando de gestión del agua. Nos parece que

aparte de los recursos hídricos que son muy necesarios, como

bien sabe en todas las islas, en todas las islas tenemos

problemas con depuradoras, desaladoras. Pero bueno, este

verano ha sido de gran impacto en Ibiza, sobre todo por la

sobreexplotación que han tenido los pozos, como saben; han

sacado un reglamento que, bueno, en principio, sinceramente,

nos parece un poco tibio, porque, bueno, de repente de un día

para otro cambian de un decreto ley a un reglamento de

medidas contra la sequía. Además es un reglamento que

entendemos que sólo está actuando en restricciones para los

residentes, que tiene una duración de seis meses en cuanto a la

sobreexplotación de pozos y entendemos que son precisamente

también no sólo residentes, sino los visitantes quienes tienen

que hacerse cargo de esa escasez de un recurso básico como es

el agua, puesto que el llenado de piscinas, el riego de jardines,

que parece que no, pero malgastan mucho todos los jardines y

palmeras que se riegan, y todo el consumo de agua que se hace

lavando todos los yates con agua dulce y esas cosas, entonces

yo creo que estos también tienen que tener cierta restricción,

porque si no nunca seremos capaces de llevar a cabo esa

recuperación de recursos hídricos, o de la capacidad freática.

Claro, el problema es de las instalaciones. Como sabe,

tenemos un gran problema en Ibiza, hay un gran problema que

es el emisario de Talamanca, que es un problema arrastrado

desde hace 30 años que se construyó, y se rompe cada dos por

tres, provocando que se cierre uno de los motores económicos

de la ciudad de Ibiza que es la playa de Talamanca, no son los

hoteles que están alrededor, sino es la playa en si. Y provoca,

es consciente usted, de los graves problemas que provoca cada

vez que se cierra esa playa.

Claro, las playas hay que cuidarlas, y entonces queríamos

saber también qué dotación de personal y medios técnicos y

materiales tenían previstos para proteger la posidonia y también

si tienen previsto la instalación de boyas ecológicas en el resto

de zonas de costa, que como idea recogida..., me parece que

fue el GEN-GOB quien propuso que quizás las boyas

ecológicas podrían ser gestionadas por las asociaciones de

vecinos, para que también sirviese ese retorno económico en

beneficio de la parte de costa que correspondiese a esas boyas

ecológicas.

Ahora, yéndonos del agua al monte, al interior, uno de los

problemas que está habiendo es, como ha dicho, con la masa

forestal. Es saber si tiene su conselleria pensado establecer una

ley específica de montes, porque bueno, se está viendo que

existe un verdadero problema con el tratamiento de la tala de

esos árboles; sabe que simplemente se necesita una declaración

responsable para poder talar lo que corresponde a 80 encinas,

o lo que son 10 toneladas métricas de leña, sólo con una

declaración responsable. También con una declaración

responsable se puede cambiar el uso del suelo agrícola a otro.

Y de hecho se están detectando ya, por ejemplo, que por esas

causas, despachos de arquitectos, al menos en Ibiza, y creo que

también aquí en Mallorca, despachos de arquitectos se están

dando de alta como productores agrícolas para acceder a la

compra de terrenos, que luego indudablemente no van a ser

empleados para ese tipo de gestión. 

Bien, son un poco unas cuestiones para saber si pueden

tenerlas en cuenta a lo largo de la legislatura y bueno, luego

seguimos hablando.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies President. Conseller, siau benvingut equip,

benvinguts i benvingudes. Jo crec que la seva idoneïtat no hi ha

cap necessitat de justificar-la per la seva trajectòria professional

i política, crec que és coneguda i reconeguda. I a més, crec que

en el seu cas es podria parlar no només de confiança política,

per part nostra, sinó també confiança social, per tenir un

conseller que ve d’un equip de govern d’un ajuntament que ha
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estat pioner i una referència en l’àmbit de gestió de les

polítiques de medi ambient, com és l’Ajuntament d’Esporles.

Per tant, no sé si vostè té en ment que les Illes Balears

siguin una gran Esporles, però, en qualsevol cas jo crec que és

un model a petita escala que segurament, hi hauria experiències

i polítiques, que es podrien com a mínim difondre com a bones

pràctiques, i no sé si ho tenen en compte o ja és més

competència dels consells insulars, però que, en qualsevol cas

crec que és una bona notícia aquest pas d’allò municipal a allò

autonòmic i crec que aquesta comunitat se’n beneficiarà.

Estic especialment esperançada amb el seu equip i amb les

polítiques que ens ha explicat en general, ja ho sabem, en

aquestes compareixences no es pot entrar en detall, perquè,

com vostè sap, MÉS per Mallorca considera que les qüestions

de medi ambient són centrals avui a tot el món, per molts de

motius, parlam del canvi climàtic, del debat que hi ha

sobre els residus, la fragilitat dels ecosistemes, el tractament  de

l’aigua, la dependència energètica, la dependència energètica,

i aquí a Balears és sabut que totes aquestes qüestions per

nosaltres ens poden..., són realment dramàtiques en alguns

casos i als acords pel canvi hi ha un apartat important dedicat

als pactes sobre polítiques i accions que es pensen dur a terme

i bé, crec que..., esper que la seva conselleria situï el medi

ambient en la centralitat que fa falta en aquesta comunitat.

Jo, bé, he anat taxant moltes de les preguntes que li volia

fer, només li coment cinc, sis cosetes per veure si les pot anar

contestant, però bé, en qualsevol cas si no m’ho contesta tot

després ja li anirem fent preguntes quan comparegui en aquesta

comissió o si tenim ocasió de reunir-nos.

Una qüestió que no ha comentat i que crec que és important

i a més està als acords pel canvi és la fiscalitat ambiental. No

sé si ja han plantejat alguna mesura en aquest sentit, en l’àmbit

dels residus seria interessant incloure’n. Nosaltres proposam o

proposarem bonificacions fiscals del reciclatge amb la idea que

qui més recicli menys taxes pagui i també una altra mesura com

incrementar la pressió fiscal sobre els grans productors de

residus. Aleshores, bé, és una proposta que probablement farem

durant aquesta legislatura.

També en l’àmbit de residus li voldria fer una pregunta que

no sé si me la pot respondre en aquest moment que és quan

adaptaran, no li deman si adaptaran, sinó quan adaptaran la

normativa de la comunitat autònoma a la directiva europea

sobre reducció de bosses de plàstic, potser vaig equivocada i no

estic al dia i no s’ha adaptat, però bé, si al 2019 -si no vaig

errada- s’havia de reduir un 80% em sembla que anam perdent

molt de temps i, bé, corregeixi’m si s’ha adaptat o si tenen

alguna mesura.

Una altra qüestió de què parlàvem ara, espais naturals, Es

Salobrar de Campos està previst als acords pel canvi que es

reconegui com a nou espai natural, no sé si ja tenen prevista

una calendarització.

Seguint també amb espais naturals, en aquesta comissió es

va aprovar fa unes setmanes una proposició no de llei que

instava el govern autonòmic prohibir les party boats en espais

naturals protegits i m’agradaria saber si ja estan tramitant o

estan treballant en aquesta proposició.

Pel que fa al canvi climàtic, hi ha ja establerta una estratègia

de prevenció i de mitigació, no sé si ens pot indicar algunes

mesures noves ja que parlàvem de nous... de canvis, si tenen

alguna novetat.

I finalment -ja acab- en benestar animal si tenen també

alguna acció o política que vulguin engegar des de la seva

conselleria.

Gràcies, i bé, en qualsevol cas sort i ventura a tots i totes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi

té la paraula l’Hble. Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. També vull donar la benvinguda al

conseller i al seu equip, ja s’ha dit que les compareixences

pequen de generalistes i lògicament els grups parlamentaris,

sobretot els grups parlamentaris que són a l’oposició tendim a

intentar concretar algunes qüestions, i això evidentment forma

part de la nostra tasca.

Evidentment, amb alguns dels anuncis que vostè ha fet

públics avui, hi estam d’acord, nosaltres tenim una iniciativa ja

presentada en aquest parlament sobre l’ampliació del port de

Cabrera, ens sembla que un dels objectius de la seva conselleria

ha de ser incidir més en la gestió d’aquests espais naturals i

lògicament no importa ni dir l’oposició a les prospeccions que

compartim absolutament.

Dit això, és evident que vostè està en una conselleria que en

gran part és una conselleria inversora i, per tant, està en una

conselleria que és inversora, però que està sotmesa a la crisi

econòmica i a la carestia pressupostària que sobretot els

primers exercicis, almanco els primers exercicis, ja veurem

com evoluciona això, però almanco els primers exercicis seran

molt restrictius i per tant, les seves capacitats de fer front a les

necessitats d’inversió en infraestructures públiques es veuran

molt limitades, i crec que això és un punt molt important a tenir

en compte.

Intentaré evitar reiteracions del que han dit ja els portaveus

que m’han precedit en l’ús de la paraula, però sí que li volia

comentar algunes qüestions que per a nosaltres són essencials,

una és el tema de les depuradores i els emissaris, és clar, vostè

ha dit que faran feina en depuradores, lògicament en faran, de

feina en depuradores, el que passa és que ens agradaria que ens

explicàs amb quin pressupost, quina és la previsió

pressupostària, almanco de cara al 2016, per fer front a les

necessitats de manteniment i d’ampliacions i de sistemes

terciaris a les depuradores de les Illes Balears, en el tema dels

emissaris; quines són les primeres inversions... quines són les

inversions prioritàries, quines depuradores necessiten d’aquesta

inversió de manera més urgent, si ja ho tenen estudiat i aclarit

i, per tant, saben quines seran les primeres que rebran aquestes

inversions imprescindibles.
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Un segon tema del qual no ha parlat és el tema dels torrents,

el tema dels torrents..., la seva neteja, el seu manteniment,

també sempre ha estat una partida important a la Conselleria de

Medi Ambient, ja sé que ara la seva conselleria és més ampla,

però també és de medi ambient, no?, aleshores el que li

demanam és quines previsions té en aquesta qüestió en la neteja

dels torrents i del seu manteniment, perquè ens sembla que

també és essencial per evitar desgràcies i per tenir una bona

cura del medi ambient.

Un tercer tema és el tema de la Comissió Balear del Medi

Ambient, m’ha preocupat que vostè posi en condicional que

està embossada, jo crec que no és un condicional, és una

realitat i el primer que hem de fer per solucionar el problema és

reconèixer la realitat i és evident que el funcionament de la

Comissió Balear de Medi Ambient, a nivell d’agilitat, no dic a

nivell de fons, dic a nivell d’agilitat no funciona. 

Per tant, aquí sí que fa falta introduir millores, ja se li ha

demanat per part d’un altre portaveu el tema de la llei, de

l’adaptació a la normativa estatal de la qual vostè tampoc no

n’ha parlat, entenc que també ha de ser un dels objectius de la

seva conselleria aquesta adaptació de la llei estatal, però més

enllà de l’adaptació el que ens interessa més és com

desembossarà la Comissió Balear de Medi Ambient,

exactament amb quin procediment, perquè vostè ha dit:

“donarem suport als ajuntaments”, però un dels grans

problemes que tenen els ajuntaments -com sap perfectament-

per fer planejament, per fer adaptacions, és la Comissió Balear

de Medi Ambient. 

Fins i tot podríem arribar al detall que per ventura no estaria

malament que no fessin perdre tot el matí a tots els tècnics

municipals cada vegada que hi ha un tema del seu ajuntament

a la Comissió Balear de Medi Ambient, que jo, com vostè

també sap, no passa a la Comissió Insular d’Urbanisme que és

capaç de dir-te “d’11 a 11.30 es tractarà el vostre tema”, però

a la pràctica de la conselleria -també vostè ho sap-, no dic

lògicament a conseqüència de la seva gestió, sinó de la tradició

històrica, bé, quants de tècnics perden tot el matí allà?,

moltíssims. 

Això és un exemple anecdòtic si es vol, però que demostra

un poc aquest funcionament absolutament poc diligent a aquest

nivell de formes de la Comissió Balear de Medi Ambient.

Nosaltres pensam que és molt important introduir millores en

aquest funcionament i a l’agilitat i a la resolució ràpida dels

expedients, però ens agradaria saber quines mesures prendrà

vostè, que és el responsable d’aquesta tasca.

Una quarta qüestió és el tema de les finques públiques. Com

sap a les Illes Balears hi ha com una doble xarxa de finques

públiques, de refugis perquè hi ha els del Govern i els dels

consells, i a nosaltres això molt sovint ens sembla que és una

duplicitat un poc absurda, no sabem fins a quin punt té sentit

que els consells i el Govern tenguin albergs o tenguin finques

públiques, no seria més lògic que els tengués una única

administració i que hi hagués una gestió unificada d’aquesta

matèria molt concreta que està relacionada amb el medi

ambient. Voldríem saber si vostè té intenció de canviar aquest

règim o si mantindrem aquesta dualitat.

Una quarta qüestió..., una cinquena qüestió perdó, és el

tema de la Llei agrària, ja sé que vostè demà compareix, que

demà parlarà d’agricultura, però és evident que també la Llei

agrària té efectes mediambientals, i voldríem saber si es

plantegen la seva modificació. Aquí també un portaveu ha dit

que s’estan fent molt de pagesos, falsos pagesos per poder-se

acollir als beneficis edificatoris d’aquesta llei agrària i això,

lògicament, no importa que li expliqui que té incidència

ambiental. Per tant, ens plantejam quines modificacions o si

pensen fer modificacions i quines modificacions pensen fer en

relació amb aquesta llei agrària.

Una sisena qüestió és el tema dels pous, l’autorització de

pous, la possibilitat de fer nous pous, les capacitats d’aquests

pous, hi haurà un canvi jurídic per restringir la possibilitat de

fer nous pous?, no n’ha parlat, ens agradaria que ens aclarís si

aquesta és una qüestió que tenen dins la seva agenda.

Una setena qüestió, he entès que vostès mantindran tot el

tema de la neteja de la costa, ho he volgut entendre, però

m’agradaria que m’especificàs si és així o si hi ha alguna

possibilitat de canvi.

I una vuitena qüestió que li volem demanar és sobre el tema

dels boscos, vostè ha dit que s’ha de fer una gestió en els

boscos, que s’ha de donar un aprofitament a aquests boscos,

sap perfectament també que moltes vegades els plans de gestió

i les normatives ambientals el que han fet és impedir aquesta

gestió dels boscos. Voldríem saber quines mesures provocarà

aquest canvi de cultura que faci possible aquest aprofitament

ambientalment sostenible, amb totes les prevencions, però que

al final no sigui un desincentiu perquè la gent pugui mantenir

aquests boscos.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Jo també vull donar la benvinguda al

conseller i al seu equip i les gràcies per ser avui amb nosaltres.

Algunes de les qüestions que li volia demanar ja han sortit, me

les estalvio i passaré a dos temes en concret, un molt concret,

el tema dels recursos hídrics. 

Fa no gaire un company de l’Ajuntament de Maó em va

passar un correu amb unes preocupacions molt concretes, vull

dir, s’han queixat una mica que era molt general tot, jo vaig...

molt, molt concreta, em respondrà en la mesura que li sigui

possible i si no, almenys ja tindrà uns quants de problemes més

afegits; els aqüífers a Menorca, és un tema que és molt, molt

complicat, tenen molts elevats nivells de nitrats sobreexplotats

i afectats per clorurs per intrusió marina. 

Si m’ho permeten llegiré, perquè com que açò és molt

específic i jo no som d’aquesta àrea no vull fotre la pota:

“Requereixen d’una adequada gestió que hauria de coordinar-se

des de cada illa considerant les peculiaritats insulars i
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necessitats diferenciades. Entenem que la gestió de les conques

ha de ser assumida des de cada illa, però és clar, aquest punt ja

veig que està inclòs dins els acords de governabilitat i esperem

que arribi a bon port. El tractament i gestió d’aigües residuals

és en general deficient, les grans depuradores de Menorca no

estan aportant aigües depurades de prou qualitat per ser

utilitzades per reg incrementat el dèficit hídric de l’illa”. I ara

passaré a rallar de tres casos en concret.

“Maó Es Castell, la depuradora més gran de Menorca aboca

directament a la mar, el nivell de clorurs és elevadíssim ja que

el colAlector troncal de la ciutat passa pel Port de Maó i està tan

deteriorat que filtra l’aigua de la mar barrejant-se amb les

aigües fecals que van cap a la depuradora. Es necessita una

actuació”, ells ho valoren en 8 milions d’euros, no ho sé jo,

“per fer una nova connexió troncal que vagi per la zona sud de

la ciutat evitant el Port de Maó. A Ciutadella Nord, accés de

metalls pesants fruits de manca de control d’activitat industrial

i a Ciutadella Sud accés de clorurs que inhabiliten l’aigua

depurada per al reg”.

Després també em comentava el tema que sí que hi ha

petites depuradores de costa, però que encara no han entrat en

servei i em posava el cas en concret de Binidalí que diu que

encara està pendent de l’emissari. A banda, estam contents que

per fi el tema de la dessaladora de Ciutadella sembla que surti

al pas i que... també hi trobaran una solució, és clar que queda

per definir si serà només per abastir Ciutadella o tot Menorca.

Des de MÉS per Menorca volíem fer la proposta evidentment

que es pogués gestionar directament des de Menorca que som

els que tenim el coneixement de la problemàtica.

Canvio de tema, Reserva de la Biosfera. També li volia

demanar justament -com ha fet la companya del PP- sobre la

Llei de la Reserva de la Biosfera, jo tenc una visió una mica

diferent, crec que la Reserva de la Biosfera és una autèntica

oportunitat per a la nostra illa, ara també considero que s’ha de

desenvolupar molt més i l’hem de potenciar molt més i hem de

ser més coherents també, si som Reserva de la Biosfera ho hem

de ser realment. Ja sé que aquest tema tampoc no és exactament

del seu àmbit, però bé, el tema de les energies renovables crec

que... Menorca podria ser un paradís perfecte per iniciar

projectes innovadors d’aquest tipus.

I bé, bàsicament acabar, acabar amb açò i vull recordar

que... fa poc en aquesta mateixa comissió la companya de

Formentera va dir que un del temes a tractar aquesta legislatura

seria el tema de l’aigua, hi estic totalment d’acord.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Mixt

té la paraula l’Hble Sra. Silvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, li he de dir que no puc dissimular

que la seva compareixença és la que més m’ilAlusiona de totes

a les que he assistit i també tenc moltes coses a dir, però

tampoc no vull deixar de dir una cosa que em sembla molt

important destacar i és que, com a consellera, com a

exconsellera del Consell Insular de Formentera a l’àrea de

Medi Ambient al llarg de vuit anys, li he de dir que

especialment els darrers quatre anys varen ser molt durs -molt

durs-, i ho he de dir. 

Per tant, el felicit, felicit el seu equip, crec que... no he

tengut l’oportunitat encara de conèixer tots els membres

personalment, algun sí, però l’he de felicitar primer per la

reacció exprés, responsable i rapidíssima que va tenir el Govern

en matèria de party boats, els he de dir que no tots els objectius

en aquest sentit s’han complert perquè s’ha de ser realistes,

evidentment, i també perquè som conscient dels mitjans que hi

ha actualment disponibles per a la vigilància del Parc Natural

de Ses Salines i de la Reserva Natural d’Es Vedrà, però sí que

els he de felicitar. Veig un govern compromès, veig un govern

actiu i veig un govern que, tenint en compte tots els marrons -i

perdó per l’expressió- que ha tengut aquest estiu, després

d’això només queda un miracle i només el pot concedir la

Verge de Lurdes. Per tant, en aquest sentit, felicitar-los.

Dit tot això, passem a la matèria, sí que pens que han de ser

els quatre anys de l’aigua. Han de ser els quatre anys de l’aigua,

perquè crec que això també ho tenen vostès claríssim, no els he

de venir a explicar res, però tenim una vintena d’emissaris a les

Illes Balears i si no ho dic correctament vostè em corregirà,

tenim una vintena d’emissaris a les Illes Balears que

pràcticament cap d’ells no té l’expedient de legalització

complert, uns estan pendents, pel Ministeri de Medi Ambient,

de la seva legalització, tenim uns expedients en tràmit, altres no

estan ni en tràmit, etc. 

És una situació absolutament lamentable, és una situació

que desborda els consells insulars, és una situació que ens

genera una imatge turística nefasta i és una situació que

requereix una actuació contundent, com crec i estic convençuda

que vostès estan emprenent, però... també m’agradaria alçada

de mires en aquest sentit i que no anem treballant només posant

pegats a aquells emissaris que es van desbordant, que també

s’ha de fer lògicament, però també demanaria una planificació

estratègica a més mig i llarg termini de manera que tenguem

una informació clara i pública que també li dic que no he pogut

trobar a la pàgina web de l’Agència Balear de l’Aigua -i també

corregeixi’m si ho dic malament- no proporciona aquesta

informació i per tant, cap ciutadà de les Illes Balears no pot

saber ara quants d’emissaris tenim, on es troben localitzats, en

quina situació es troben, quins estan actius, quins no estan

actius, etc. Per tant, amb això els convid que l’Agència Balear

de l’Aigua proveeixi una informació... transparent i clara sobre

aquesta qüestió.

Dit tot això, no puc eludir avui una qüestió que és de

màxima importància per a l’illa de Formentera en aquest

moment i que de la mateixa manera ho hauria de ser per a

aquest govern i és la nova delimitació de la partió que ha fet la

Demarcació de Costes per a Formentera. Novament -novament-

ens trobam davant un despropòsit instrumentalitzat de

dimensions màximes. Jo, Sr. Vidal, li he de dir que crec que el

Govern de les Illes Balears s’ha de manifestar públicament

sobre aquesta qüestió perquè recordem: la delimitació de costes

al cap i a la fi tenia o hauria de tenir un esperit, que és protegir

ambientalment el litoral de tots aquells llocs on s’aplica, per
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tant de tot l’Estat, i que una llei que té per objecte protegir el

litoral de l’Estat espanyol acabi fent o segueix fent vestits a

mida és alAlucinant. 

2006, pacte social i polític a l’illa de Formentera, unànime,

unànime de tots els partits, de tota la societat, de totes les

associacions, per demanar a la Demarcació de Costes una

delimitació justa per a Formentera. Què és una delimitació justa

per a Formentera?, una delimitació que retorni la propietat

privada als seus propietaris i que mantengui el nivell de

protecció que li pertoca. Què fa el ministeri novament?,

carregar-se aquest consens; retorna la propietat als seus antics

propietaris, i en compte de respectar el pacte que li han

demanat de Formentera des del 2006 el que fa és rompre aquest

pacte i carregar-se la protecció ambiental. Sr. Vidal, aquesta

nova delimitació s’ha publicat, s’ha duit a exposició pública

amb tota la traïdoria possible, en ple mes d’agost, a

Formentera, quan la gent no està preocupada per fer

alAlegacions a cap nova norma sinó preocupada per donar un

bon servei a les seves empreses i als llocs on treballa. Un mes

d’exposició pública, un mes d’exposició pública que no només

no s’ha informat sinó que no s’ha pretès allargar pel mateix

Consell Insular de Formentera, que a dia d’avui, si no estic

errada, és l’únic que ha presentat alAlegacions.

Per tant jo els demanaria que per part del Govern

s’informin, contactin amb el Consell Insular de Formentera,

nosaltres els remetrem les alAlegacions que hem presentat, i que

per favor s’ho prenguin com una cosa molt seriosa perquè

estam parlant de desprotecció per part de la Llei de costes;

llavors, evidentment, hi ha altres figures de protecció, però

estam parlant de sistemes dunars prioritaris, protegits per Xarxa

Natura 2000, zones de penya-segats també protegides per

Xarxa Natura 2000, que ara passen simplement a no tenir cap

tipus de consideració ni protecció per la Llei de domini públic,

i així successivament. I no em vull demorar més en aquesta

qüestió, però els deman que en prenguin nota.

A continuació vull dir també que tenim un problema molt

important, i jo els convid a fer una reflexió. És a dir, quan

parlam de party boats, quan parlam de regulació de fondeig,

quan parlam de decret de la posidònia, quan parlam de tota una

sèrie de mesures que tenen..., hem de reconèixer un especial

protagonisme dins el Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i

Formentera, no només però sí un especial protagonisme dins

aquest parc, perquè com vostès reconeixeran bàsicament moltes

de les actuacions que avui estam plantejant aquí procedeixen de

reivindicacions de l’illa de Formentera, que ara no són només

reivindicacions de l’illa de Formentera, la qual cosa és molt

positiva, però jo els demanaria que facin una bona diagnosi

dels recursos que dedica el Govern de les Illes Balears a aquest

parc, perquè és el segon parc en extensió de superfície de les

Illes Balears, té l’agreujant que és compartit amb dues illes

diferents, per tant amb dues illes que no sempre han compartit

el model territorial que volien i no sempre han tengut

unanimitat en aquest sentit, fet que ha provocat moltíssimes

distensions polítiques, socials i econòmiques, i tenim un parc

que té una direcció, que per causes diverses i que no crec que

hagi d’explicar aquí, però per causes diverses, és com si no hi

fos. Vuit anys d’un parc sense directora o sense director, que hi

és en funcions però no hi és en la pràctica. Per tant ens hem

trobat absolutament desemparats, absolutament abandonats, i

per això els deman que en prenguin nota, perquè som conscient

que tots els parcs naturals de les Illes Balears no podran tenir

tots els recursos que mereix cadascun d’ells, i és una llàstima,

evidentment, però sí que els deman que facin un especial esforç

en aquells parcs on hi ha una major pressió humana,

d’embarcacions i de necessitats, i per tant els pregaria que ho

tenguin molt en compte.

Dit això, tenim per endavant altres reptes, és a dir, tenim per

endavant la delimitació de les aigües interior de l’illa de

Formentera, que també portarem a tràmit, ja els ho avanç;

tenim endavant un projecte molt ilAlusionant que encapçala

Oceana i al qual Formentera, en principi i amb caràcter general,

té previst sumar-se, que és la declaració del parc nacional

marítim de les illes Olives i Ausiàs March, perdó, de les

muntanyes submarines, perdó, Ausiàs March i Olives, o del

canal de Mallorca, com li vulguin dir, i que crec que seria una

oportunitat excelAlent per millorar la protecció del mar balear.

I tenim per davant també lleis que tot i que potser no

liderarà la seva àrea unilateralment crec que ha de tenir un

enorme protagonisme, és a dir, el conseller de Territori ens va

parlar aquí de llei del paisatge; crec que és una llei fantàstica,

una llei que ens dóna una gran oportunitat per protegir el

paisatge a les Illes Balears, que al cap i a la fi no estam parlant

només d’aigües, de litoral i de sol i de platja, estam parlant de

paisatge, que és el que ens dóna la riquesa que tenim en el seu

conjunt. I per altra banda tenim també la Llei agrària, que és un

altre despropòsit; els pos un exemple: la Llei agrària ha decidit

que ara es pot acampar a tot Balears quan l’illa de Formentera

ho té prohibit, prohibidíssim; a l’illa de Formentera quan

arribes hi ha un gran cartell que diu “prohibit acampar”, i què

fa el Govern de les Illes Balears?, passar per damunt

Formentera i decidir que ara a Formentera es pot acampar; per

tant això és només un matís, perquè n’hi ha molts d’altres que

tenen encara molta major repercussió. Per tant també crec que

la Conselleria de Medi Ambient ha de tenir un paper molt actiu

en la Llei agrària.

I ja per acabar, perquè em podria estendre molt de temps,

per acabar vull dir-li també una cosa. S’ha parlat de la

Comissió Balear de Medi Ambient, la Comissió Balear de

Medi Ambient, aquell òrgan en què els darrers quatre anys se

hablaba castellano perquè algú va decidir que havia de posar

un president de la Comissió Balear de Medi Ambient que

després d’estar..., que venia de Madrid, com que no tenim

persones qualificades a les Illes Balears i que coneixen el

territori i les nostres singularitats, no, varen decidir dur una

persona de Madrid que no va fer absolutament cap esforç per

integrar-se a les nostres illes, que va aconseguir, va aconseguir,

això és el més trist de tot...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, sí, Sr. President. ...va aconseguir que tots els

intervinents, que tots els representants de la mateixa conselleria

i els treballadors i funcionaris de la conselleria s’expressassin

en castellà, va establir una mordassa dins la Conselleria de



72 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 5 / 30 de setembre de 2015 

 

Medi Ambient, i jo avui vull apelAlar a la dignitat, a l’enorme

feina que han fet els funcionaris de la Conselleria de Medi

Ambient els darrers quatre anys, i als quals vull traslladar des

d’aquí la meva solidaritat, perquè sé que han patit, sé que han

patit, i als quals vull traslladar el meu coratge perquè recuperin

la ilAlusió i perquè estic segura que amb vostès al capdavant de

la conselleria ho faran.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sílvia Limones. 

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Moltes gràcies, president. Gràcies, conseller, benvingut a

l’equip, i començaré diciéndole que me ha parecido muy

acertada su comparecencia y el currículum, no cabe duda de

que es una persona idónea para llevar esta conselleria hacia

delante, y en cuestión de lo que ha comentado sobre la gestión

forestal pues estoy de acuerdo en que es totalmente prioritaria

la educación y mantener los bosques limpios con medidas de

prevención para, cuando llega la época de riesgo de incendios,

estar preparados para que no tengamos demasiados problemas

en las islas, como este verano hemos tenido varios problemas

graves, por ejemplo en Benirràs, en Ibiza.

Sobre lo que ha comentado de la Comisión Balear de Medio

Ambiente pienso que lo que propone de filtrar los proyectos

más importantes puede ser una manera de descongestionar la

comisión para dar un poco más de agilidad a las tramitaciones,

y me parece bien lo que ha dicho de que la conselleria está al

lado de los ayuntamientos; creo que es algo muy importante,

que estén totalmente en contacto para poder agilizar las

tramitaciones.

En cuanto a la reserva de espacios naturales, totalmente

prioritario, y me gustaría también plantear lo mismo que había

planteado la compañera de MÉS per Mallorca, si se ha hecho

alguna gestión sobre la PNL que aprobamos en la anterior

comisión sobre party boats, que pienso que sobre todo en la

reserva de las Salinas de Ibiza y Formentera y Es Vedrà y Illots

de Ponent pues es prioritario prohibir esta actividad, puesto que

genera mucha problemática en las áreas que son de

conservación ambiental y debemos protegerlas lo máximo

posible. Me gustaría saber si ya tienen algo pensado.

Y ya pues me voy al tema de los cuatro años, que es el

agua. En primer lugar me gustaría agradecerle y felicitarle por

la rapidez con la que, junto con el presidente del Consell de

Ibiza, han desbloqueado el problema que teníamos con la

desaladora de Santa Eulalia y también de Menorca, y también

quiero preguntarle si tienen prevista la interconexión para que

se pueda evitar un poco más el problema que hemos tenido este

año tan grave con el agua, qué planteamientos tienen y en qué

plazo prevé que se pueda solucionar este problema que

tenemos con las infraestructuras en Ibiza, sobre todo, y en el

resto de Baleares. Y quiero preguntarle también una pregunta

a la que no ha hecho referencia: si tienen pensada la

transferencia de la gestión de los recursos hídricos a los

consells insulares.

Y por último quiero hacerle una sugerencia en cuanto a si

tienen planteadas algunas medidas para reducir la

contaminación acústica en zonas como pueden ser la playas, o

si también, desde la protección ambiental de los paisajes de

playa, reducir esta problemática que también es muy grave, que

genera los ruidos en las playas y estas zonas.

Y nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula

vostè.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies a tots per les vostres aportacions i per les

vostres preguntes. Intentaré anar contestant, i si me’n deix

qualcun..., perdonau que tenc mala lletra i a vegades em

despistaré.

Sí, evidentment, com una crítica general, aquestes

intervencions són tota una declaració d’intencions, és el que un

vol fer, és la visió. Un poc el que vos volem transmetre és que

aquest grup és un grup de gent que hem vengut a fer feina amb

ilAlusió, amb ganes, i que ens deixarem la pell durant aquests

quatre anys per tirar endavant tots aquests projectes, amb

encerts i amb fracassos, evidentment, ens equivocarem. Els que

no fan coses no s’equivoquen. Vull dir que serem aquí i hi

serem per a això, amb tota aquesta allau de propostes.

Sílvia, tranquilAla. Hem vengut a Formentera, hem fet feina

i en farem més. Som un govern de les quatre illes. Ho tenim

clar des del primer moment, un govern dels pobles, un govern

que no distingirà. Jo he estat a l’oposició durant..., vull dir que

he estat governant amb un govern que no m’ha rebut durant

quatre anys; els meus tràmits, les meves normes subsidiàries

han tardat vuit anys a sortir endavant; ho he patit, el meu

catàleg de patrimoni el vaig aconseguir just abans de partir, deu

anys tramitant un catàleg de patrimoni. Vull dir que sé què és

el sofriment i sé els esforços que un ajuntament, sigui quin

sigui, li costa molt tramitar-ho, a vegades per errors dels

mateixos ajuntaments i a vegades també per la falta

d’acompanyament, i en aquest cas nosaltres estam per

acompanyar els ajuntaments a tirar endavant.

El tema dels LIC. Els LIC és el gran repte, és a dir, teníem

la Directiva Aus, la Directiva Hàbitats, declaram una gran

quantitat de superfície com a LIC, crec que després

evidentment l’Estat espanyol, el regne d’Espanya, va ser

condemnat per no complir els requisits, per tant va haver de fer

ampliacions a posteriori, especialment a Menorca es varen

veure incrementats els LIC que havien de fer perquè no havien

recollit una sèrie d’hàbitats, i per tant és important. La veritat,

es varen gastar uns 500.000 euros -no em prengui la xifra

exactament- en redacció d’una sèrie de plans, una sèrie de

consultores externes de Madrid amb diverses d’aquí.

Evidentment s’ha fet tota una sèrie de plans que ja estan
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aprovats; gràcies a l’aprovació d’aquests plans -tot s’ha de dir-

hem pogut fer les intervencions dels party boats aquest estiu,

però evidentment són d’una complexitat tremenda, vull dir que

aquests plans redactats van en la línia d’uns plans d’una

concepció, des del meu punt de vista, antiga, diguem, de

complexitat. Crec que les normes ambientals han de ser clares

i com més clares més fàcils d’aplicar són. 

Evidentment també han caigut i han aterrat sobre zones on

ja tenien altres normatives, i sense parlar amb aquestes

normatives; important, unes zones on haurem de plantejar, per

exemple en el Parc Nacional de Cabrera, haurem de plantejar

si s’ha fet un pla del LIC que no parla amb el PRUG, amb

l’instrument de gestió, per tant tenim contradiccions, tenim dos

plans que diuen coses diferents en el mateix espai. Això no pot

ser, és a dir, ens omplim la boca de parlar de simplificació

administrativa i caiem amb paraigües sobre normatives i anant

equiparant capes. Jo som d’un poble de la Serra de Tramuntana

que som especialistes a incorporar capes de protecció i

diferents normatives, però evidentment dins un espai natural

protegit com és Cabrera, per exemple, com és Sa Dragonera,

aquests instruments han d’estar integrats, i quan aquest

conseller diu que s’han de revisar evidentment no dubt de la

tècnica jurídica d’aquests plans, en cap moment no he

qüestionat el procediment.

El procés de participació sí que el qüestion perquè hi he

participat, hi he participat com a persona, i ha estat atropellat,

ha estat ràpid, i els tècnics de la casa sí que han participat en

aquests plans, hi han participat des de les reunions i els fòrums

de participació externs, com a públic. És surrealista, vull dir

que crec que els tècnics de la casa no han d’entrar a un procés

de participació, hi han de participar des de dins la casa, fent els

plans, elaborant, colAlaborant. Evidentment se subcontracten

coses, però han de colAlaborar amb els subcontractes. El que

volem és que els nostres tècnics, que tenen l’experiència del dia

a dia de les dificultats, d’aquelles coses que emprenyen, que

acaben damunt la taula, aquell expedient que dius “cagondena,

per què putes ve això aquí?” -perdó per l’expressió, Sr.

President-, però evidentment volem..., és a dir, si no hi ha

aquestes coses, si no s’ha tengut en compte la gent que

gestiona, evidentment els plans acaben com a extraterrestres,

perquè són plans que des d’un despatx es poden fer i es poden

fer molt bé -m’estic criticant la meva feina anterior com a

consultor-, arribes, et paguen, fas la feina i te’n vas, però hi ha

una persona que ha d’acabar i ha de gestionar allò, després. Si

no s’ha parlat amb aquella persona que ha de gestionar tenim

uns plans que són difícilment interpretables.

Sra. Mercadal, la convid a interpretar un pla d’aquests, a fer

feina amb ells. La veritat és que no són entenedors; vull dir que,

a un ciutadà, el que li emprenya més és no saber què pot fer i

què no pot fer, perquè si tu li expliques i li dius el que pot fer,

com ho pot fer, les normes, un ciutadà les respecta.

Evidentment en aquesta comunitat no tenim la permanència de

les normes; ara mateix qualcú ve i em demana “Vicenç, escolta,

puc construir aquí o no?”, tenc un postgrau en ordenació del

territori i dret urbanístic i segons la pregunta m’ho he de pensar

durant una estona per dir un sí o un no. Vull dir que ho estam

fent complicat. Per tant en aquests zones, aquests plans que

havien de ser una cosa, un instrument que tenia un objectiu

clar, uns hàbitats a protegir i unes mesures per a aquells

hàbitats, escolti, posidònia, tenim els party boats que hi tiren

unes àncores damunt i ens la destrossen; mesura: no volem

party boats, senzill, clar, dues línies, no importa fer deu

quadrats i un expedient de 200 pàgines per dir això. És a dir, jo

crec que hem de simplificar les coses, i aquesta revisió de plans

(...), perquè l’administrat..., evidentment la feina feta la

seguirem, però els nous volem que siguin més senzills, que

siguin més entenedors, i potser més contundents en segons

quines coses, i en segons quines coses més laxos, però han de

ser clars, el més important.

Evidentment també li he de dir que molts es varen aprovar

al final de tot, al final del final del final del final de legislatura.

Fins i tot hi va haver línies que es varen moure al darrer del

darrer del darrer a una reserva marina, el maig. O sigui, crec

que la gent va fer feina fins al darrer minut, tampoc res a dir.

Evidentment els tècnics de la conselleria són els que tenen

informació, nosaltres els escoltarem i farem feina en aquest

tema dels plans, i crec que és el repte d’aquesta comunitat,

perquè realment són 320.000 hectàrees; després hi ha els

marins gestionats pel ministeri, que hem de parlar, hem de

dialogar, tampoc no podem fer aquesta línia d’aigües interiors

i d’aigües exteriors com si l’hàbitat acabàs. Escolta, la mar no

entén d’aquests límits administratius i evidentment hi ha

d’haver aquests diàlegs entre aquests plans.

Canvi climàtic. Aquest conseller li ha de comunicar que em

sap greu -també han fet preguntes altres diputats- que el canvi

climàtic no han entrat dins les meves..., la gestió del pla

estratègic no ha entrat dins les meves competències.

Evidentment en la nostra gestió des del punt de vista

d’agricultura i des de medi ambient actuarem amb mesures

contra el canvi climàtic, faltaria més: el tema de potenciació de

les energies, fomentar la indústria de la biomassa...

Evidentment nosaltres estarem al costat de l’estratègia de canvi

climàtic i hi participarem, però evidentment no liderarem

aquest procés i per tant no li puc donar els aclariments que

vostè m’ha demanat.

I, Sra. Margaret, el Parc Nacional marítim i terrestre de

Cabrera està gestionat per aquest govern. És a dir, va ser una

reivindicació de la comunitat autònoma el traspàs; les

comunitats autònomes vàrem demanar ser els gestors dels parcs

nacionals perquè crèiem que els podíem gestionar millor, de

més a prop, que Madrid. Evidentment els pescadors formen

part de la gestió d’aquests parcs nacionals, però no en són els

protagonistes, són uns actors més, amb tot el meu carinyo i el

meu respecte al sector pesquer, i evidentment que hi hem de fer

feina, amb ells, però evidentment a Cabrera tenim tota una sèrie

de professionals, els militars també són un actor important, que

en la meva etapa com a director general els vàrem fer el pla

d’usos militars del parc. Evidentment hi ha pescadors, hi ha

visitants, militars...; evidentment els objectius de conservació...,

com ja he dit un parc nacional ha de tenir primer de tot, primer

de tot, la conservació com a objectiu, la conservació; educació

i investigació, que si no tenim educació i investigació no sabem

com gestionar això; i evidentment ens ha de dur un

desenvolupament econòmic, allò darrer, però aquest

desenvolupament econòmic ve condicionat pels dos anteriors,

pels dos objectius, perquè amb el seguiment ambiental podem

adoptar mesures de gestió. Ara el que ens passa és que no

disposam de moltes dades, i a vegades els tècnics quan hem
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d’informar -i perdonin que empri a vegada la paraula tècnic

encara, tenc un déjà vu- te trobes que no tens dades, i això és...,

és a dir, estam fent una gestió que li deim gestió adaptativa, és

a dir, t’adaptes a allò que tens, amb la informació que tens

opines, però evidentment m’agradaria que els nostres tècnics

poguessin tenir més solera, poguessin tenir més informació per

opinar amb criteri.

El Pla de gestió de la posidònia. Evidentment la posidònia

tenim diferents plans de conservació de diferents espècies, i

com deia des d’aquesta conselleria s’està afrontant com un dels

reptes i una de les reclamacions socials què feim amb la

posidònia; crec, com deia bé la consellera de Gent per... -perdó,

consellera, diputada ara- com deia aquí, evidentment, jo crec

que és important. Ara tothom parla de posidònia, és a dir, hem

parlat d’algues i hem passat a parlar de posidònia; crec que en

uns anys la consciència de l’educació ambiental ha fet que una

cosa que abans era vista com una resta que estava damunt la

platja, ara entenguem que és vital per al nostre hàbitat i és vital

per a la qualitat de les nostres aigües i que fa tota una tasca clau

dins la Mediterrània per a la qualitat de les aigües. Anam

avançant i evidentment aquí, com hem fet un pla de

conservació per a la milana, evidentment haurem de fer un pla

de conservació de la posidònia i aquest pla serà allò que els

tècnics diguin que sigui, amb les mesures que haurem

d’adoptar, amb el consens, amb la participació i està per

construir. La forma, evidentment pot ser a través d’un decret,

a través d’un Pla de conservació. Ara mateix estam fent el llibre

vermell d’espècies protegides marines, on definim quines

espècies marines també tenen certes afeccions i tal vegada

arran d’aquesta tasca sortirà un altre pla de conservació d’una

altra espècie en concret. Evidentment és una tasca contínua que

farem i afrontarem.

La Llei de residus. Aquí hem d’explicar un poc les

competències. És a dir, els ajuntaments són els gestors que

tenen la gestió dels residus no perillosos, dels residus sòlids

urbans. Els consells són els que tenen un poc com es tracten

aquests residus. I nosaltres com a Govern tenim la

responsabilitat d’harmonitzar, de coordinar sobretot els residus

no perillosos. Per tant, evidentment aquesta llei allò que ha de

fer és donar paraigua perquè cada consell pugui desenvolupar

el seu pla director sectorial i el seu model de residus. 

Com deia, la fiscalitat. Evidentment aquest conseller ha

impulsat en el seu municipi el pagament per generació. Per tant,

aquest tipus de polítiques on qualcú se responsabilitza d’allò

que tu generes i per tant, fomentam el reciclatge, en aquesta

línia actuarem, en les línies de retorn, en la línia de respectar,

cada illa ha apostat per un model diferent, per tant, hem de

respectar les peculiaritats de cada illa, però també assessorar-

los, perquè aquests plans directors que s’estan fent,

evidentment ens han generat conflictes, part dels problemes que

hem derivat aquest estiu d’Eivissa, era que els plans directors

sectorials preveien una cosa per gestionar uns residus, que no

s’ha construït, era una planta de compostatge i això repercuteix

deu anys més tard perquè tenim un problema d’emergència a

les nostres depuradores durant un estiu, evidentment ja ha

passat aquest estiu i n'han passat d’altres, però aquest estiu ho

hem duit a l’extrem.

En el tema de la importació de residus. Li contestaré, com

a conseller no m’agradaria que l’illa de Mallorca es converteixi

en el femer d’Europa, evidentment, és una postura clara i una

postura política, això li ho he dit com a Vicenç Vidal. Com a

conseller evidentment respectam escrupolosament les

competències de cada consell. El que dirà que entra o no entra

un residu exportat a Mallorca serà el Consell de Mallorca. Crec

que el Consell de Mallorca, el seu president, s’ha pronunciat

contundentment respecte aquest tema. Per tant, no opinaré més.

Perdonau si em deix qualque tema.

La Llei de la Reserva de la Biosfera. Jo crec que tenim

models de reserves de la biosfera molt diversos en el món, n’hi

ha molts que (...) amb una llei. Tenim en Valsaín un exemple

a seguir en tema de dinamització econòmica. Va ser una

oportunitat en el País Basc, a una zona deprimida

econòmicament, que a través de la Reserva de la Biosfera es va

posar en el mapa i l’activitat econòmica ha pujat molt. Menorca

en el seu moment va ser també un referent en tema de

planejament. El Pla general que tal vegada ara està en qüestió

i està en debat, ho entenc, vull dir que tot passat un temps ha

d’estar en debat, en el seu moment s’estudiava a les

universitats. Per exemple, aquest servidor quan era a

l’Autònoma de Madrid, li explicaven el Pla General de

Menorca com un exemple a seguir perquè incorporava els

factors ambientals dins el planejament urbanístic. I tal vegada

d’aquest esperit d’aquest Pla General de Menorca hauria

d’haver sortit una llei i evidentment una llei de biosfera s’ha

d’entendre com una oportunitat i la liderarà el consell. Jo crec

que Menorca ha de decidir el model d’illa i que ha apostat

clarament per un model diferent a les altres illes i s’ha de

conservar i la idiosincràsia de Menorca s’ha de respectar. 

Jo crec que també l’activitat agrària de Menorca ha estat

molt important, vostè la coneix perfectament, per donar un

valor a la terra. És a dir, com que té aquest ús agrari, té un valor

i no s’especula amb aquesta terra. Com dèiem la Llei agrària té

aspectes positius, jo crec que la Llei agrària del Sr. Company

té aspectes molt positius com la venda directa dels productes,

que els nostres pagesos puguin vendre directament. Però

evidentment té aspectes que aquest conseller no pot consentir,

no pot admetre. És a dir, pot arribar a la perversitat que aquesta

llei ens desplaci i ens expulsi el sector agrari del sòl rústic.

Això no ho podem permetre, no podem permetre l’especulació

dins el sòl rústic. 

El sòl rústic té la vocació de donar un servei als pagesos i

no pot ser que si convertim..., una cosa és generar rendes

complementàries, com nosaltres per exemple volem fer en el

sector pesquer, que els pescadors un pic per setmana puguin

dur turistes i puguin complementar les seves rendes per

exemple, això és complementar una renda. Allò que la Llei

agrària ens està duent és posar en perill d’extinció al pagès, al

petit pagès, perquè evidentment si a un lloc li surt més rendible

tenir vaques i les vaques molesten els turistes, desapareixeran

seran les vaques i no els turistes. Per tant, crec que la Llei

agrària és positiva, crec que hi ha d’haver una llei agrària per

a les Illes Balears, però no crec que hi hagi d’haver una llei

agrària que impulsi temes urbanístics, això són els principis.
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La Comissió Balear de Medi Ambient. També afirmar que

a partir d’ara la llengua vehicular serà català o aquella amb què

la gent que hi intervé se senti còmoda. El president parlarà en

català i els tècnics informaran en català. Jo ho vaig patir, i va

ser violent, amb el president de la Comissió Balear de Medi

Ambient vaig tenir un parell d’enfrontaments tècnics per tenir

punts de vista diferents. El debat molt interessant i consider que

era una persona molt preparada, no tenc cap dubte de la seva

preparació i tenia tota la intencionalitat i per tant, no crec que

les seves decisions fossin a l’atzar. Era una persona que sabia

perfectament què feia, que estava molt preparada i amb

coneixements agraris, una persona que esper colAlaborar amb

ella en el futur, no en tenc cap dubte, però en el tema lingüístic

va imposar un model i d’una manera poc respectuosa. Com jo

mateix, el primer pic que vaig intervenir, al cap d’un mes que

havia entrat, li vaig dir..., vaig canviar l’idioma, no tenc cap

problema, per respecte. Al cap de tres anys no vaig voler

canviar l’idioma i la cosa no va anar gaire bé. Bé, les meves

normes varen estar vuit anys per tramitar-se.

Perdonau que no segueixi l’ordre de les intervencions.

Donar les gràcies a la meva companya de MÉS per Mallorca,

que m’has fet empegueir i la veritat és que has posat el llistó

molt alt. Un quan assumeix aquesta responsabilitat, espera no

decebre i ho promet, hem vengut aquí a fer feina i si ens

equivocam, sou aquí els diputats per dir-nos-ho i agrairem que

ens ho digueu. I ens cansarem de demanar-vos l’opinió, no

passeu pena per això.

"Esporlaritzam" les Illes Balears. Posarem someres als

torrents, que és la marca de la casa si us pareix, perdonau per

la broma i el to, si volem. És una broma que em feia un

company. Però sí, volem que la participació sigui una marca

d’aquest govern, volem que el respecte al medi ambient sigui

marca d’aquest govern i volem innovar. I de vegades quan

innoves t’equivoques, nosaltres a Esporles d’això n’hem après

amb la fiscalitat. Nosaltres vam imposar un model de gestió de

residus basat en el pagament per generació i evidentment ens va

costar implantar-lo. És a dir, la gent ja deia, ens heu duit el

porta a porta i ara ens duis al pagament per generació.

Evidentment tot allò que deia, les estratègies de futur amb

participació i educació es tiren endavant i per a això farem

feina.

Evidentment, Es Trenc-Salobrar de Campos és una

obligació. Jo crec que hi va haver un mandat d’aquesta casa

amb la LEN, que ja preveia la creació d’Es Trenc-Salobrar de

Campos. S’ha parlat mil vegades d’aquest parc natural. Crec

que tots els consellers de Medi Ambient han fet un esborrany

de PORN del parc. Als tècnics quan els dius, escolta, tornam

arrencar amb el PORN d’Es Trenc-Salobrar de Campos

comencen a tremolar perquè diuen “ja hi tornam a ser”. Idò sí,

ja hi tornam a ser i esperam que aquesta vegada sigui la

definitiva. Ho he comentat amb el batle i crec que aquesta

vegada serà possible i entre tots, ajuntament, consell i Govern

ho podrem tirar endavant.

El tema de prohibir les party boat, aquesta intervenció. Ja

dic, nosaltres actuam des dels plans de gestió dels LIC. En el

cas d’Eivissa i Formentera, se’ns va permetre actuar perquè els

LIC se solapa perfectament amb l’espai natural protegit, hi va

haver una alAlegació presentada pel Consell de Formentera, que

expressament demanava la prohibició de les party boat.

Aquesta alAlegació que va ser acceptada en aquest cas d’aquest

LIC, a la resta de LIC que es varen aprovar en el mateix

moment, no es va incorporar aquesta mesura. Per tant, on hi ha

aquesta mesura podem actuar, on no hi ha aquella mesura no

podem actuar. Per tant, quan jo deia, Sra. Mercadal, que

revisaríem la gestió dels LIC, ho deia en coses com aquesta,

homogeneïtzar criteris. Si no és bo que en el LIC marí de

Formentera hi hagi una party boat, a tots els LIC marins que

tenen unes característiques semblants, seria lògic pensar que

hauríem d’adoptar la mateixa mesura. Bàsicament quan dic

revisar, dic fer aquest tipus de coses.

La Llei de benestar animal també és una llei que haurem de

desenvolupar i haurem de colAlaborar en el seu

desenvolupament. És a dir, els nostres serveis estan disposats

a afrontar aquests reptes, és una llei del 92 que necessita

actualitzar.

El model econòmic, Aitor. Sí, Sr. Diputat, el nostre model

econòmic es basa en el nostre medi ambient. El turisme viu dels

nostres paisatges, viu de la tasca que hem construït entre tots,

entre tots els ciutadans, entre tots els nostres avantpassats, els

pagesos, els pescadors evidentment a tots els espais naturals

protegits i els qui no hi estan, perquè de vegades no hem

d’oblidar els que no hi estan, perquè pareix que jugam a un

model de blanc o negre, protegit o no protegit, i allò que no

està protegit ho podem destrossar. No, la malla territorial també

és important i també juga un paper importantíssim. Per exemple

una mesura com pugui ser la que plantejam per a l’any que ve,

una línia de replantar ametllers és una mesura agrària que té un

impacte econòmic a l’agricultura, però evidentment també té un

efecte damunt el paisatge i també té un efecte damunt el

turisme. Evidentment tot està lligat,  i som unes illes, un

territori petit i fràgil, on els impactes que de vegades són

assumibles a altres territoris allà on es fan segons quins tipus

d’estudis, després aquí aquests impactes no són assumibles.

Se m’ha plantejat també per part del Sr. Aitor i la Sra.

Sílvia, han parlat del parc nacional de les muntanyes, aquest

gran parc marítim. Ho vaig demanar a la ministra i em va dir

això, que ara no era a temps. Per tant, és ver que la nostra

prioritat està en el Parc Nacional de Cabrera en la seva

ampliació, amb el consens del sector pesquer, evidentment,

però aquest és un altre gran espai. L’organisme Parques

Nacionales, la ministra evidentment no m’ho va dir, però

l’organisme Parques Nacionales està desenvolupant una línia

de tasca de grans parcs nacionals marítims. Bàsicament perquè

és allà on els queda la reserva de competències. És a dir, com

que l’organisme Parques Nacionales només té competència

quan hi ha més d’una comunitat, fins i tot això ja està en dubte

i ja les comunitats gestionen i intercanvien els directors, per

tant, ho fan en aigües exteriors que és allà on tenen

competències. És una estratègia molt respectable i que esper

que doni els seus fruits. Evidentment nosaltres estam a

l’expectativa de demanar més informació, conèixer tècnicament

aquest projecte i evidentment estarem al costat d’aquest

projecte, sempre i quan tengui els avals tècnics necessaris.

El tema de l’aigua. Evidentment el decret, el decret llei,

mesures. Miri, aquest conseller, és ver i ho ha defensat sempre,

ha estat oposat al decret llei per sistema, de tots els decrets llei.
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I en aquest cas jo defensava un decret llei i no tenc per què

amagar-me. Però evidentment hem adoptat un seguit de

mesures que ja estan en vigor i estam desenvolupant el decret

de sequera -ara sona un poc irònic avui que tenim tanta pluja i

inundacions a Eivissa-, però està publicat a la web, ho pot

consultar tothom i pot fer les seves aportacions, un decret  on

incorporam tot un conjunt de mesures, mesures sobre coses

importants, com tot allò que vostè deia, Aitor, deim que són els

ajuntaments que tenen els distribuïdors d’aigua, regulin quines

prioritats volen donar ells, a qui volen donar més o manco

davant d’una situació de sequera. 

Aquests ajuntaments hauran de fer un pla de gestió de la

demanda i evidentment també un pla d’infraestructures de

manteniment..., no pot ser que tenguem unes dessaladores amb

allò que ens costen energèticament, que després perdem el 50%

de la xarxa de distribució. No pot ser que el que ens ha costat

tant ambientalment i energèticament, després es perdi per les

xarxes. Per tant, dins aquest decret un gran paquet de mesures

va dirigides que els ajuntaments facin un diagnòstic, es marquin

un objectiu realista de reducció de pèrdues i avaluïn les xarxes,

les connexions de xarxes. Un dels problemes que hem tengut

aquest estiu ha estat que realment els ajuntaments no coneixien

les seves xarxes i per intercomunicar i travessar cabals ha estat

un poc complex. Però, com deia, aquest estiu hem gestionat

l’emergència d’abastament i ara afrontam l’emergència

ambiental.

El tema de l’emissari de Talamanca ja ha sortit publicat,

està en concurs ara mateix per 126.000 euros, més IVA si no

m’equivoc, la reducció del projecte executiu de l’emissari.

Evidentment hi va haver un estudi d’alternatives, la Comissió

Balear de Medi Ambient va recomanar la 4B, per dir-ho de

qualque manera, va afegir una B perquè sortís pel dic, perquè

hi havia una zona allà on no hi havia afectació a la posidònia.

En el tema de gestió de platges i boies. Nosaltres

bàsicament en la gestió del litoral, és a dir, les platges que són

urbanes, normalment són els propis ajuntaments que són

competents en la neteja de les platges. Nosaltres el que feim és

mitjançant petites embarcacions des de l’Agència Balear de

l’Aigua, amb un contracte d’aproximadament 1,5 milions

d’euros, és la neteja d’aquest litoral. A l’illa de Mallorca crec

recordar, això ho dic de memòria, crec que són unes 33

embarcacions, unes 18 a Eivissa i ara les de Menorca, em sap

greu, però no ho record de memòria, però crec que eren unes

18 que hi havia a Menorca. I hem recollit unes 20 tones

mensualment de residus durant aquesta temporada d’estiu.

I la Llei de monts. Aitor, compartesc la teva preocupació en

el tema de la Llei agrària, en el tema de l’especulació

urbanística, però crec que ara mateix qualsevol tala ha d’estar

autoritzada per un agent de medi ambient. Els agents de medi

ambient són els que fan els que fan les autoritzacions, els que

marquen i els que diuen què es pot talar i què no es pot talar.

Però, com jo deia, de vegades hem d’afrontar aquests reptes en

la gestió forestal, és que evidentment genera un impacte

paisatgístic i, clar, la gent no hi està acostumada. És a dir, els

nostres avis estaven acostumats a veure una explotació forestal,

a veure que se'n treia un recurs i tal vegada ara no estam

acostumats que a aquests boscos s’hi produeixi una tala i a

vegades tales industrials. Per tant, crec que és un d’aquests

reptes que hem d’assumir, explicar que s’està fent una tala per

aconseguir un combustible que evidentment té un interès. Hi ha

una part pedagògica i també, com deia el Sr. Melià, hi ha un

xoc de vegades entre el que són les figures de protecció i

aquesta gestió forestal. Per tant, haurem de veure com hi ha

aquest encaix i com podem fer feina per evitar conflictes.

Sr. Melià, totalment d’acord que hem de fer una gestió

activa dels nostres espais naturals protegits. Si no hi ha una

gestió activa dins allò que tenim, no podem avançar. El paper

ho aguanta tot i és ver que els recursos, com vostè ha dit, en

tema d’infraestructures, no l’enganaré, va lligat als fons.

Evidentment l’Estat ara per exemple amb aquestes

infraestructures tan importants que s’han desbloquejat, és un

suport important, Eivissa Vila, ampliació de Santa Eulàlia,

Addaia a Menorca, tenim pendent la de Can Picafort, ...

evidentment aquestes depuradores que vénen per part de

l’Estat, benvingudes siguin, però amb el finançament d’aquesta

comunitat, fins que no arreglem el finançament de la comunitat

anirem posant pegats. Evidentment una política com toca

d’instalAlacions de depuradores, d’emissaris, hauríem de

plantejar una inversió molt important i evidentment

prioritzarem i establirem les prioritats. Analitzam quines

inversions ara mateix són les més importants, les anam (...). I

també evidentment dir que la feina en depuradores i la feina en

emissaris és una feina a llarg termini. És a dir, un emissari que

es comenci a tramitar ara mateix, que comenci a desenvolupar-

se el projecte tècnic, entre fer el projecte, desenvolupar-ho,

dotar-lo pressupostàriament, poden passar dos o tres anys. Per

tant, evidentment hem d’agilitar tota aquesta feina i hem de fer

front a com fer-ho. 

Hem fet una anàlisi ara mateix de les depuradores, quines

són les que estan pitjor, quines són les que estan millor.

Evidentment a Mallorca, de les 50 diríem que la meitat

aprovarien, per dir-ho de qualque manera, per fer un símil de

notes i l’altra meitat n’hi hauria moltes que rascarien l’aprovat,

que no aprovarien i en aquestes hem d’invertir en manteniment.

De vegades les coses no són grans inversions, són petites

actuacions i això hem de fer, millorar el manteniment

d’aquestes infraestructures i millorar la gestió del que tenim.

En tema d’infraestructures. Ara evidentment hi ha un debat,

és a dir, el que ens està passant a Eivissa, cada illa té un cicle

hídric diferent, Eivissa està en sequera, part de Menorca està

recarregant aqüífers, Menorca té una complexitat geològica, té

com un tall transversal que fa que tengui una diferenciació

geològica molt important sud-nord i està recarregant els

aqüífers. Per tant, ens preocupen els temes de contaminació de

nitrats i temes de contaminació, però els recursos hi són. Per

tant, la dessaladora que tenim a Ciutadella ara hi ha una

inversió de 4 milions per connectar-la a Ciutadella i hi hauria

anàlisi, evidentment és un tema a debatre a Menorca, si

interessa, si s’ha de fer o no s’ha de fer la connexió, perquè

evidentment té unes despeses damunt tarifa. Com que la

dessaladora ve lliure de càrregues, ens pot obrir una finestra de

poder mirar d’afrontar la interconnexió, en el cas que

tècnicament fos viable. És un tema que s’ha d’analitzar, un

tema que s’ha de debatre. Però ara mateix la prioritat és

connectar aquesta dessaladora que no té la connexió amb

Ciutadella.
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Perdoni, Sr. Melià, he aprofitat el seu punt per contestar

altres...

Tema de torrents, importantíssim. La inversió en torrents

normalment és d’un 1,5 milions d’euros entre la direcció

general i ABAQUA. Evidentment la feina en torrents és

important, però també fer-la diferent. Com a regidor vàrem

posar..., vàrem fer fins i tot la festa de les someres, vàrem posar

les someres al torrent, no perquè sigui un bitxo simpàtic, també

indirectament estàvem fent un projecte de recuperació d’una

raça autòctona i un projecte d’educació, allà on els avis i els

nins intercanviaven experiències i records. És important també

fer-ho mitjançant mesures que redueixin l’impacte. Crec que les

zones que s’han d’inundar, s’han d’inundar, és a dir, si ho

sabem, facem-ho bé i avisem i facem intervencions més toves

en els torrents, s’han de fer nets, es poden fer net amb una retro

allà on faci falta, (...) un torrent urbà que no té cap interès, però

allà on aquest torrent té un cert interès, fins i tot a l’avinguda de

l’aigua va bé que se la mimi, facem una neteja com toca amb

mitjans humans, ja que hi som també feim tasca. Per això hem

posat en marxa tot un seguit de projectes, a Menorca i a Eivissa

ara tenim dues brigades de neteja, surten els contractes ara,

perquè ens trobam molts de residus sòlids urbans dins els

torrents i que també generen..., que fa paret quan es junta, per

tant això ja ho tenim en marxa. 

Hem desbloquejat també les inversions, ja hem tret els

torrents, dos lots d’inversions, i un poc el que ens vàrem trobar

és que hem hagut d’agilitar i hem fet un esprint per aquest final,

de moment, de fer la tasca més de prevenció i ho estam fent,

però seguirem, és una política que ha de seguir dins aquesta

conselleria.

Sí, senyor..., si havia entès que havia dubtat que la Comissió

Balear de Medi Ambient està embussada, hi està, però també

està embussada perquè és el punt final, és com un embut que ho

rep tot, i tots els retards s’acumulen allà. Jo com a tècnic

recordava, clar, que tu informes, demanes potser quinze o vint

informes, potser qualcun no és necessari però els demanes;

tarden a arribar, molts no arriben, molts són preceptius, i per

tant es genera aquesta..., que no avança. A vegades crec que

fins i tot no es comunica bé al promotor que li falta aquella

documentació, que a vegades s’ha de ser més àgil a contestar

el promotor, “escolta, du això que falta això”, perquè, clar,

s’envia a l’òrgan substantiu, l’òrgan substantiu ho ha d’enviar

al promotor, i es genera aquí potser un cercle viciós que una

carta, des que surt de la comissió, tarda potser dos mesos a

arribar al promotor. 

És ver que hi ha moltes mesures i hi ha moltes mesures a

prendre: mesures de transparència i gestió, és una de les feines

que estam fent ara, és a dir, quins expedients hi ha, que jo

pugui consultar quins expedients, per què està pendent el meu

expedient i l’ordre d’expedients. Tothom entendrà que un

expedient d’una administració pública o una obra de magnitud

pugui passar davant, però segons quins expedients no han de

passar davant dels altres. Per tant crec que ha de ser una cosa

transparent, tothom ha de saber quin ordre se segueix, ha de

saber... I després també tenim molts d’informes que són

sistemàtics, per tant dins aquesta llei d’avaluació d’impacte

ambiental que hem d’adaptar a la llei estatal moltes coses

vendran dites, és a dir, si vostè fa aquesta intervenció concreta

dins una APR d’erosió, idò adopti aquestes mesures

preventives, així l’òrgan substantiu directament li pot posar les

mesures preventives i li passam el calvari d’haver de tardar

quatre o cinc mesos o un any per tenir l’informe. En aquest

tipus de coses i feines hi serem, simplificar coses que potser no

han de venir a la Comissió Balear de Medi Ambient. És vera

que el primer és destriar què ha d’arribar a la Comissió Balear

de Medi Ambient; si destriam bé el que hi ha d’arribar ens

evitarem aquest embús. 

Crec que en això hi feim feina, en aquesta mesura de

simplificació, però, el que dic, simplificar no ha de ser

desprotegir, simplificar no ha de ser no tenir garanties que el

procediment es fa, i a més crec que hem de centrar els esforços

després a fer complir els acords. Crec que tenim tots, tots els

que hem estat a una Comissió Balear de Medi Ambient, i crec

que dec ser de les poques persones que hi ha estat com a

promotor, com a avaluador, com a tècnic i com president, que

canvia molt la història, evidentment ho hem d’afinar; si no ho

afinam no avançarem, però tampoc després, quan hi posam 10

milions de condicions, qualcú s’ha d’encarregar que es

compleixin, i aquí crec que en aquest part, en aquest seguiment

ambiental, crec que hi ha uns llocs de feina que s’han de

generar d’aquests seguiments ambientals d’obres que ara

mateix no s’estan produint, i jo crec que és un repte que hem

d’afrontar entre tots.

Les finques públiques. Totalment d’acord, Sr. Melià, que la

duplicitat aquesta del Consell de Mallorca i nosaltres com a

IBANAT oferint uns refugis, en el seu moment també hi havia

el Consorci de les finques públiques del Parc de Llevant que

també tenia els seus propis..., evidentment jo crec que el

ciutadà, en el que hem d’avançar i és la línia en què feim feina,

és que és igual quina sigui l’administració que ho gestioni o

l’entitat que ho gestioni, però que la informació estigui

centralitzada, és a dir, com a mínim que puguem consultar a

qualque indret quines són les finques públiques, m’és igual la

titularitat, quins són els refugis, com hi puc accedir, com puc

reservar-ho, de tota la informació com a mínim això.

Evidentment vostè ha plantejat un escenari més a futur, però

ara com ara com a mínim cuidar millor les nostres finques

públiques i introduir els usos agraris a les nostres finques

públiques; estam fent feina ja a Son Marroig, és el que tenim

més avançat, per treure els seus aprofitaments agraris, perquè

evidentment si tenim els aprofitaments agraris d’aquests monts

públics podem conservar-los millor. Per tant és una línia de

feina que ja hem encetat.

Amb la Llei agrària, també tornar, i perdonin si em

repetesc, que vull que quedi ben clar, sí a una llei agrària a

favor del sector; en contra d’una llei agrària que inclogui

l’especulació dins el sòl rústic. Això és la nostra preocupació.

Evidentment que hi pot haver activitats complementàries, però

així com estan ara pensades les activitats complementàries es

convertiran en les activitats principals, i això no ho podem

permetre.

Aquest mail que ens han enviat de MÉS per Menorca em

pot rebotar i farem més via a analitzar en profunditat tot el seu

contingut, que n’hi ha prou. Evidentment cada illa té unes

característiques hidrogràfiques diferents. És paradoxal: Eivissa

està en sequera des de fa..., tècnicament sequera climàtica des
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de fa quatre anys, i Menorca està recarregant els aqüífers, vull

dir que és paradoxal, i a Mallorca ens podem preparar, perquè

probablement ve també sequera climàtica i ens haurem de

preparar amb els instruments d’un pla de sequera i amb les

infraestructures, evidentment, com més millor, ben enteses, i

intentarem dotar de les infraestructures necessàries per palAliar

els efectes d’aquesta sequera aquí a Mallorca quan ens arribi.

En tema de depuradores tenim la bona notícia de la

depuradora d’Addaia, que està en marxa; la de Binidalí també

estam pendents del tema de l’emissari i quan tenguem

l’emissari podrà funcionar, tenim una depuradora sense un

emissari i és un poc complicada la cosa. Amb la dessaladora,

ja li dic, tenim demanat al ministeri que ens expliqui

l’avantprojecte, els esborranys a nivell tècnic que tenien

desenvolupats en aquesta interconnexió, però la decisió no

està..., és a dir, ara allò fonamental és connectar, recepcionar la

dessaladora i connectar-la a Ciutadella, que és on tenim ara

mateix possiblement més problemes; evidentment la

interconnexió amb Maó s’haurà d’analitzar, haurem de veure

els costos, haurem de veure com afectaria a tarifa, i el fet

d’haver rebut la dessaladora sense càrregues podria facilitar-ho,

que no fos tan car. Evidentment una aigua dessalada que sigui

cara suposa que la gent no la vol i suposa que es va fent més

cara. Per tant hem de mesurar què carregam sobre aquests

costos.

I la reserva de biosfera evidentment crec que Menorca es

mereix aquesta llei, crec que l’ha de desenvolupar i ho ha de

liderar el Consell de Menorca per marcar quines són les seves

fites i quines són les seves línies de futur. Evidentment aquesta

conselleria serà al costat del Consell de Menorca per donar tot

el suport, i creim que el cor de la Reserva de Biosfera, com no

podia ser d’altra manera, és el Parc Natural d’Es Grau, i des del

parc crec que ara mateix hem d’actuar com a centre

d’interpretació de la reserva de la biosfera fins que no en

tenguem un de millor, però mentrestant el parc crec que ha de

ser i és el coret d’aquesta reserva i que l’hem de potenciar.

Sra. Sílvia, estic agraït per les seves paraules, i jo sempre

dic que si tenguéssim 54 regidors de medi ambient o 54

consellers com vostè aquí els consellers partiríem pel portal

tots. La meva enhorabona per la representació ferma i amb

força que sempre fa de la seva illa, i crec que és important, crec

que és important que siguem conscients que som quatre illes.

És vera que a vegades aquest centralisme que tenim els

mallorquins -a Menorca també, cada vegada que vaig a

Menorca m’ho recorden; a Eivissa no em donen tanta canya

amb això, però bé...-, aquesta visió de nosaltres com

centralistes és vera que no, i és vera que els governs potser ho

han estat, i és vera que a vegades hem estat més propers a

Mallorca, que els tenim més a prop, però li dic que des del

primer moment vàrem estar en contacte amb vostè i amb el

consell, i crec que el seu relleu també és la consellera amb què

més vegades m’he reunit d’ençà que som conseller. Vull dir

que farem feina.

Ha estat un estiu de marrons, i és vera, ha estat un estiu fort:

ha estat un estiu de sequera a Eivissa i hem tengut la sort que ha

estat una campanya d’incendis més tranquilAla del que

esperàvem. La veritat és que estàvem preparats, i això ho he

de..., evidentment és una feina que un troba; estàvem preparats

i preparant una campanya que esperàvem que fos molt dura,

amb la sequera a Eivissa, amb les condicions meteorològiques

que hem tengut en qualsevol moment haguéssim pogut tenir un

Morna o haguéssim pogut tenir un Benirràs. Crec que ens ha

anat bé, la feina i els professionals han fet que aquestes xifres

no siguin així. Però també ens hem d’acostumar que

gestionarem grans incendis, que cada vegada els apagam més

aviat, tenim una resposta, una capacitat per apagar-los

ràpidament, però si en aquesta hora, hora i mitja, no els aturam,

després se’ns escapen i poden ser molt perillosos.

Amb el tema dels emissaris tenim un gran conflicte. És vera

que la majoria estan en situació de manteniment, així com

estan, però també en una situació legal complexa. Som

conscients del problema i hem de veure com ho afrontam. Hi ha

diverses mesures per fer-ho; Catalunya ho ha fet a través d’un

pla especial d’emissaris submarins, altres comunitats ho han fet

amb altres mecanismes, i estam analitzant quin és el mecanisme

més oportú per fer front a la legalització de la majoria

d’emissaris.

Evidentment em preocupen els seus comentaris sobre el

domini públic, la delimitació de Formentera. Analitzarem com

ens afecta, ja sigui a l’espai natural protegit, especialment de la

finca de Son Marroig, de Can Marroig, perdoni -si dic Son

Marroig és aquí a Mallorca; Can Marroig és a Formentera. 

Recursos. Amb els recursos humans dels espais naturals

protegits tenim el que tenim, i ha estat..., evidentment hi va

haver unes retallades, evidentment els espais naturals les han

patit a nivell de personal, i evidentment un espai si no té

recursos materials, recursos d’inversió i recursos humans no

tira endavant. Sra. Sílvia, m’estalviaré de fer comentaris sobre

la direcció del parc; consider que no és l’espai per debatre la

situació; fora d’aquest espais si qualque altre diputat vol més

aclariments els hi faré, però consider que no és respectuós

tractar-ho aquí.

En la Llei de paisatge evidentment participarem, i

evidentment colAlaborarem des de Territori. Som un equip i per

tant és vera que la línia entre la Conselleria de Territori i la

meva conselleria és molt prima, i no hi ha cap gelosia; entre el

conseller i jo ens trepitjarem un a l’altres les competències i cap

problema, i evidentment participarem i colAlaborarem perquè

formam part d’un equip, i amb aquesta visió tots nosaltres

aportarem des de la nostra conselleria els nostres coneixements

d’agricultura i els nostres coneixements del medi.

Allò del català a la Comissió Balear de Medi Ambient ja ho

he dit i insistiré en aquest tema.

Vull agrair les paraules de la diputada del Partit Socialista,

i també tots els temes de contaminació acústica ens preocupen.

Crec que és un dels temes pendents; els ajuntaments tenen la

competència, fan les ordenances en base a una ordenança marc

que es va fer a la Conselleria de Medi Ambient, però després

no tenim els mitjans, és a dir, a vegades encara... -ara m’he

adonat que he parlat com a ajuntament-, i és vera que la

conselleria ha d’estar al costat d’aquests ajuntaments, els hem

de donar formació, crec que l’EBAP, a les policies locals, els

està donant formació específica perquè se certifiquin i pugui fer

els mesuraments la policia local, però evidentment el director
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general de Qualitat -el tenia aquí devora, ha hagut de sortir- en

prendrà nota i evidentment que hem de formar el personal dels

ajuntaments perquè pugui actuar davant aquests temes de

contaminació acústica.

La transferència de competències és un tema que està en els

acords pel canvi, s’haurà d’analitzar, haurem d’analitzar els

costos, els beneficis i els aspectes econòmics, que és un tema

prou complex i que haurem de valorar. Després, una vegada

tenguem la informació amb les dades, els consells hauran de

valorar si sí o si no.

I crec... No sé si m’he deixat qualque pregunta, però com

que hi ha torn de rèplica, disculpau-me si m’he deixat qualque

punt.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica. Pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Margaret

Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Bé, moltes gràcies per les seves explicacions. Igualment

insistesc que han estat molt generalistes, crec que faltava un

poc més d’explicació més intensa a l’hora d’abordar quins

temes, sobretot perquè no ha contestat en temes de lleis, cap a

on aniria o tal, tenc les mateixes preocupacions que abans de la

seva intervenció però, bé, igualment li agraesc que ens hagi fet

un resum..., bé, que ens ho hagi explicat en certa manera.

Hi ha un tema que m’ha quedat..., bé, m’havien quedat

temes, però els companys ja han anat demanant, amb la qual

cosa no vull ser repetitiva. Però hi ha un tema que em pica i és

el tema del Pla hidrològic, que sé que està en revisió, que

també ho ha dit a la seva explicació, que hi havia una sèrie de

recomanacions per part de la Unió Europea; sé que aquestes

recomanacions ja venien del primer pla hidrològic de les Illes

Balears, si no vaig equivocada, i bé, que s’ha anat arrossegant

fins... Jo li demanaria, o sigui, està clar, aquests errors s’han de

modificar, perquè si no anam en contra d’una directiva de

l’aigua, està molt clar, però com que hi ha un consell balear de

l’aigua i en aquest moment el Consell Balear de l’Aigua va

aprovar, no sé si per unanimitat perquè jo ja no hi era com a

directora general, però si més no el 99,9% era que sí, jo li

deman que, com que fareu la revisió, li deman, com he dit

abans, que per favor els temes tècnics que no siguin diferents

dels que ens demana la Unió Europea seguir..., bé, que quedin

igual, perquè al cap i a la fi també hi va haver un procés públic,

una participació que va ser bastant consensuada a nivell de

diferents associacions, tant agràries com d’altres tipus, però

crec que es va fer molta feina en el tema del Pla hidrològic. I ho

dic des del meu punt de vista com a tècnic: em sembla un poc

estrany que ningú, tant els serveis de la casa, perquè, clar, açò

hi ha uns serveis jurídics, ni els serveis de la casa, ni els de

Madrid, ni els de tal no hagin vist aquest... No ho puc entendre.

Açò és una percepció que tenc perquè la veritat és que jo he

tengut el plaer de conèixer-los i són persones..., bé, que tenen

una trajectòria professional que a mi m’agradaria tenir.

I crec que amb açò ja... Només volia..., crec que ja més o

menys m’ha anat contestant, encara que no m’hagi contestat el

que jo volia, però ha anat contestant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears vol demanar l’ús de la rèplica?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, sólo quiero decir que les deseo lo mejor a usted y a su

equipo, porque en función de sus aciertos nos irá mejor a

nosotros y a nuestro medio ambiente. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca vol rèplica, vostè?

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, bé, jo només li volia agrair la passió amb què transmet...,

no sé si dir el seu amor pel medi ambient, jo crec que té una

passió fins i tot quan parla de residus i d’algues, i, bé, això

s’agraeix, sobretot després de la darrera legislatura, en què el

medi ambient almanco a nivell de ciutadana la percepció que

tenia no era aquesta. Necessitam gent enamorada del medi

ambient, i crec que això ho hem de dir. I, bé, res, per part meva

molts d’ànims, com deia aquell gran filòsof, que si ens aixecam

d’hora i feim molta feina, sense retrets ni justificacions,

arribarem molt enfora. Crec que amb tot el que han de fer

potser no els basti aixecar-se d’hora, aixecar-se molt prest.

Aleshores, bé, descansin, també, en qualque moment -em

pareix que aquest estiu ha estat dur- perquè els volem

descansats, amb la ment clara, planificant, cercant recursos i,

bé, fent que aquestes illes estiguin en el lloc que els toca en

matèria de la protecció del medi ambient.

Gràcies per la seva compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per El Pi, Sr. Josep Melià,

vol fer ús de la rèplica?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Quatre qüestions molt breus. La

primera és que vostè ens ha dit que han fet una anàlisi de les

depuradores; ens ha dit quines estan aprovades, bé, ens ha dit

que n’hi ha unes aprovades, unes que estan quasi aprovades i

unes altres que entenc que estan, diguem, ben suspeses.

Aquesta anàlisi és un informe?, es pot remetre?, està accessible

per als diputats?, o és un document intern? M’agradaria que ens

pogués aclarir si podem tenir accés a aquesta anàlisi.

Segona qüestió, la dels torrents. No sé si l’abús de someres

serà la millor solució i tranquilAlitzarà tots els municipis que

tenen problemes amb torrents. A mi em pareix molt bé que es

faci innovació i que es facin altres coses, però aquest tema dels
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torrents és molt preocupant, i a molts de municipis és una

prioritat imprescindible perquè hi pot haver una desgràcies.

Tercer: vostè ha dit una cosa amb la qual jo estic totalment

d’acord, que hem de voler protegir el medi ambient però fent

les coses fàcils. Esper que aquesta filosofia es vegi reflectida a

la Comissió Balear de Medi Ambient, això seria el desig, si

aconseguíssim això hauríem avançat molt.

I, quarta, per ventura m’he despistat, però no he sentit la

seva contestació del tema dels pous i de l’autorització de nous

pous. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. MÉS per Menorca vol fer ús de

la paraula.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bé, volem agrair també la compareixença, les respostes i...,

ja li he enviat el correu.

(Algunes rialles)

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Mixt,

Sra. Sílvia Tur, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, president, gràcies. Just per... a veure que no veig el

conseller, perdonau-me, ara sí... bé, només dir que, Sr. Vidal,

vostè sap que jo som una persona molt apassionada i

especialment en la matèria que ens ocupa ara perquè realment

la visc, exactament igual que vostè o com a mínim... bé, sí, tal

vegada vostè encara més, però jo com a mínim crec que la visc

molt; i li he de dir que a Formentera i en mi mateixa i en la

consellera de Medi Ambient actual a Formentera i en tot

l’equip de Govern trobarà aliats, trobarà aliats perquè quan

se’ns escolta i quan hi ha predisposició a respectar la voluntat

de Formentera, i en aquest cas hi és absolutament, l’illa de

Formentera és un aliat i jo també ho seré, com li dic. Per tant,

Sr. Vidal, l’encoratjo a seguir treballant en aquesta línia, no

tendrà quatre anys fàcils, no, no els hi tendrà, però no els hi

tendrà ni aquests quatre ni els quatre que vénen ni cap altres

quatre perquè és una àrea conflictiva per naturalesa. Per tant,

en aquest sentit, no vull... tampoc pensar que puguem generar

expectatives falses.

En tot cas, gràcies per les explicacions que ens ha donat.

Crec que no ha estat gens genèric, ho ha tocat absolutament tot,

evidentment necessitaríem vint-i-cinc compareixences seves si

hem de tractar un a un tots els temes, però crec que ens ha

donat una visió molt àmplia de quina feina s’ha fet, de quina

estratègia pensen emprendre, de quines coses estan prioritzant

i crec que tots tendrem -com vostè molt bé ha dit- la mà estesa

i la confiança per accedir a la seva conselleria i al personal que

la conforma per disposar de tota la informació que ens calgui

i també per presentar totes les iniciatives que considerem que

són bones per a les Illes Balears.

Per tant, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari

Socialista, vol fer ús de la rèplica? 

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, gracias. Simplemente agradecer las explicaciones y

decirle que tendrá el apoyo de nuestro grupo para llevar a cabo

los acuerdos del cambio y que esperemos que tenga mucho

éxito en el área por el bien del medio ambiente de nuestras

islas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la

contrarèplica.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies i disculpes per si m’he deixat alguna

pregunta o alguna explicació o no ha estat tan llarga com es

volia. 

De fet, en el tema del parc nacional és veritat que no li

havia contestat, Sra. Mercadal, no li havia contestat referent al

tema de parlar amb el sector, vull dir, el director general de

Pesca i la directora general de Biodiversitat d’Espais Naturals

s’han reunit amb les confraries més afectades, amb la de la

Colònia, la de Palma i la de Santanyí, s’han assegut i s’han

assegut amb ells a parlar amb els pescadors, a explicar-los un

poc quines són les nostres intencions, per entendre quins són

els seus plantejaments i tranquilAlitzar-los.

Vull dir, evidentment, aquest conseller és conseller de Medi

Ambient, però també és conseller d’Agricultura i també de

Pesca. Hem recuperar la Direcció General de Pesca, vostè era

abans directora general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i per

tant, entenc que ara tenint dos directors han de donar més a

l’abast en aquesta tasca i han de poder atendre i estar més a

prop del sector i serà una preocupació per als nostres estar al

seu costat i aclarir-los qualsevol dubte, com ho ha intentat fer

a més el mateix director general de Pesca, que és prou

coneixedor del sector i en formava part fins fa poc, per tant...,

els ho ha explicat ja via telefònica, en reunions i ha dit que fins

i tot varen fer el que nosaltres deim un tour de confraries i

varen anar a parlar amb la gent. 

Evidentment, el diàleg amb tothom i quan dic amb tothom

és amb tothom, amb el sector pesquer i també rebrem Oceana

i també rebrem el GOB i també rebrem qualsevol entitat, és a

dir, crec que aquest conseller no negarà reunions a ningú,

rebrem tothom, fins i tot..., és més, a mi m’agrada molt discutir,

amb el benentès de la paraula, som de les persones que quan
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em donen arguments canvio d’idea, si la persona que tenc

davant jo em convenç no tenc cap problema a dir “vostè té raó,

jo tal vegada m’he equivocat” i canviar el meu plantejament,

vull dir que no soc un mur ni soc una persona amb les idees...

que les durà a l’extrem, si em convencen i em canvien el criteri,

no tenc cap problema.

El Pla hidrològic és un repte, crec que és una cosa seriosa

i és una cosa que hem d’afrontar en rigor. Europa va fer, a tot

l’Estat espanyol, al Regne d’Espanya, li va fer tot un llistat de

recomanacions on hi havia uns punts que detectava damunt el

darrer pla hidrològic, és clar, eren generalitats damunt tots els

plans hidrològics en punts específics on se citaven les Illes

Balears, és a dir, és clar... i ho coneixem bé perquè els tècnics

que formaven les equips que estam adaptant ho tenen clar,

varen arribar aquelles recomanacions i no es varen escoltar. 

Aquest conseller ha permès aprovar un pla hidrològic just

el 17 de juliol, aquest pla hidrològic, que no estic d’acord amb

moltes coses i que Europa ens ha dit que per aquest camí no,

que hi ha coses que no complim. Evidentment, no podíem

arriscar els fons europeus que hi ha darrere i els fons de

cohesió, per tant, hem tirat endavant i no l’hem bloquejat com

sí varen fer els meus antecessors que varen bloquejar un pla

hidrològic que ja estava a aprovació per part dels ministres.

Nosaltres el que volem és un pla hidrològic que afronti els

reptes, senzill, un pla hidrològic de les Illes Balears que no

tengui un pla de sequera, em sap greu, però això és un error

gros i que a més ens hagin de dir d’Europa  que no hem sabut

detectar quines són les pressions damunt la nostra massa (...) i

no hem adoptat les mesures damunt el diagnòstic que teníem,

a mi em cau la cara de vergonya, vull dir, em sap greu, i la gent

que ha fet feina en el pla hidrològic s’hi va deixar les banyes,

el servei de planificació de recursos hídrics es va deixar les

banyes fent aquest pla hidrològic, és més, crec que hagués anat

molt millor si se’ls hagués escoltat molt més, a aquests tècnics.

I evidentment, aquest conseller ja ha reunit la Junta Balear

de l’Aigua, els vaig explicar un esborrany de decret llei nonat

que s’ha convertit en decret, al Consell Balear de l’Aigua, és a

dir, abans de tirar-ho endavant i no tenia per què, és a dir...,

perquè vegeu tan transparent com és..., ho podia fer per decret

llei sense explicar-ho a ningú i vàrem explicar les mesures, per

respecte, al Consell Balear de l’Aigua, el màxim organisme en

temes d’aigua. 

Per tant, nosaltres farem feina i, evidentment, no hem vingut

tampoc aquí a canviar el món, les coses que funcionen, les

coses que estan bé, endavant; les coses que ens han dit que

estan malament, les hem de canviar, vull dir, és un plantejament

senzill.

I sí, ha estat un estiu, la veritat, que molt dur, ens

amenaçaven les depuradores, ens amenaçaven els emissaris i

pensàvem que seria per tema d’incendis, però afortunadament

el nostre front a estat en altres àrees.

Sr. Melià, li deman disculpes si en algun moment la meva...

el meu to distès ha llevat serietat al tema dels torrents, posava

l’exemple de les someres com a un exemple d’una gestió

diferent en un cas puntual. Evidentment, haurem d’ajustar la

gestió dels torrents, cada torrent té un estat diferent, quan ho he

dit..., evidentment, un torrent urbà que està totalment

formigonat, idò escolti, que rentin les (...) i facin via,

evidentment a cada torrent haurem de cercar les mesures que

ecològicament ens convenguin més i hem de gestionar aquest

risc de les inundacions a través d’aquest pla que ja està elaborat

i que està en exposició pública, ara tothom hi ha d’aportar i

evidentment el que deia, feines fetes que tenen un ús no tenim

el perquè aturar-les, aquest pla té una cartografia, la veritat que

molt bona i de la qual estic satisfet, ara hem de mirar les

mesures concretes que puguem canviar o coses que puguem

millorar, el que està bé, està bé i el que puguem aportar en

millor, en positiu sempre ho farem.

El tema de les depuradores és una nota interna que és el

primer que vaig fer, no ho tenc estructurat com a un informe,

Sr. Melià, concret de l’estat d’una per una de les depuradores,

però tenc una taula resum i tenc unes notes de comentaris que

m’han anat fent a les diferents reunions, de quines m’han anat

passant les dades. Si vostè està interessat que li trametrem unes

dades de quines consideram que estan pitjor, apunti-m'ho i li ho

farem arribar.

El tema dels pous. El tema dels pous... ara mateix tenim una

mesura cautelar a Eivissa, és a dir, a Eivissa ara mateix sí que

és veritat que tenim una mesura que no permet fer nous pous

perquè en aquests moments tenim un tema de sequera i és una

mesura provisional. Aquesta mesura durarà el temps que duri

la sequera, va lligada al fet que els indicadors tècnics donin

durant sis mesos que ja no tenim sequera. 

El posicionament referent a la resta de pous, crec que ara

mateix el pla hidrològic, és una de les altres coses que ens deia

Europa, no pot ser que masses que ja estan sobreexplotades,

que estan determinades com a zona explotada, encara tenguem

una disposició que digui que encara podem treure més aigua.

Evidentment, en aquests casos haurem d’adoptar mesures i tal

vegada en zones concretes no es podran fer més extraccions. Hi

ha uns drets donats, evidentment s’haurà de gestionar i no

crec..., no hi ha una postura general de pous sí, pous no, vull

dir, dependrà en funció dels recursos i en funció de la capacitat

d’abastament d’aquella zona.

I si m’he deixat alguna altra pregunta, disculpau-me i a la

vostra disposició per contestar-les totes. 

Moltes gràcies i disculpau si ens hem allargat una miqueta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Agraïm la seva presència i la

dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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