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EL SR. PRESIDENT:

Bé, bones tardes a totes i a tots. Començarem la sessió

d’avui, en primer lloc demanaria si es produeix cap substitució.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a Biel Company.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Andreu Alcover substitueix Sílvia Limones.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Margalida Capellà. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Sílvia Tur.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat

de les proposicions no de llei RGE núm. 3904/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció del Pla de

voluntariat ambiental de les Illes Balears, i RGE núm. 6229/16,

presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES BALEARS, relativa a creació del cos d’agents de medi

ambient de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 3904/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció del Pla

de voluntariat ambiental de les Illes Balears.

Passam, idò, al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

3904/16. Per defensar-la té la paraula, per part del Grup

Parlamentari Popular, la Sra. Diputada Margaret Mercadal per

un temps de deu minuts.

Moltes gràcies.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president, bones tardes a tothom. Bé, avui

el Grup Parlamentari Popular presenta una proposició no de llei

a la Comissió de Medi Ambient per a la redacció d’un pla de

voluntariat ambiental de les Illes Balears. El motiu per què és

veu és perquè avui dia hi ha més consciència per part de moltes

persones a ajudar a altres i dirigides a l’interès general i a la

construcció d’una societat més justa. Està clar que a causa, en

part, de la crisi, per sort o per desgràcia, depèn de com un ho

miri, el tema de voluntariat, idò, ha augmentat els darrers anys,

que crec que és d’agrair perquè cada vegada més tothom es

posa a la pell de l’altre o es posa més sensible en temes que

avui són importants per a la societat. 

La participació de la societat civil ve reconeguda per

l’article 45.2 de la Constitució que diu: “Els poders públics

vetllaran per la utilització racional de tots els recursos naturals

a fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i

restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable

solidaritat colAlectiva”.

També, a més a més, existeix una llei, que és la Llei 6/96,

estatal, de voluntariat social. A més a més, també l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears, en el seu article 15.1 diu:

“Tots els ciutadans de les Illes Balears tenen el dret a participar

de forma individual o colAlectiva en la vida política, econòmica,

cultural i social de la comunitat autònoma. Els poders públics

promouran la participació dels agents econòmics i socials del

contingut de la societat civil en els assumptes públics”.

A més a més, també, a les Illes Balears ja existeix una llei,

que és la Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes

Balears.

De fet, ja han passat quasi vint anys i encara som l’única

comunitat autònoma que no contempla un pla específic de

voluntariat ambiental, cosa que a parcs nacionals i a altres

comunitats... bé, tota la resta de comunitats autònomes sí la

tenen. 

Per aquest motiu, en part, és aquesta proposició no de llei.

Entenc que un pla estratègic de voluntariat hauria de tenir unes

característiques bàsiques com puguin ser els drets i els deures

dels voluntaris, les àrees d’actuació que ha de dur a terme el

voluntariat, l’elaboració d’un pla local de voluntariat, la

metodologia a seguir, la relació i el seguiment d’aquest pla i els

objectius i línies estratègiques que hauria de dur aquest pla. 

Per totes aquestes coses consider o el Grup Parlamentari

Popular presenta aquesta proposició no de llei, que aniria

encaminada a redactar un pla de voluntariat ambiental de les

Illes Balears, com ja he dit abans, perquè som l’única comunitat

autònoma que no el tenim i també inst el Govern de les Illes

Balears a incloure tots els espais naturals protegits perquè es

puguin realitzar aquestes tasques de voluntariat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Passam al torn de fixació de

posicions. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la

paraula el Sr. Diputat Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Desde el Grupo Podem Illes

Balears siempre hemos estado de acuerdo y nos ha parecido

bien que haya, que exista una sociedad civil organizada y esa

organización ciudadana se ha dado en muchos aspectos, en

aspectos sociales, ha cubierto muchos aspectos sociales, en

aspectos vecinales y, como no también, en aspectos referentes

al voluntariado, voluntariado ante catástrofes o voluntariado

ante lo que podría llegar a ser una catástrofe natural por la falta

de cuidado de espacios protegidos.

Por lo tanto, nos parece muy correcta esta proposición para

la elaboración de un plan, lo único que nos parece que, dentro

de esa metodología, esa evolución y seguimiento y todas esas

líneas estratégicas que se proponen en el plan, y quizás
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enmendamos un poco, pero no con carácter exclusivo, quiero

decir que, si no se acepta la enmienda, también la apoyaríamos,

pero que queríamos hacer hincapié en que no entre en conflicto

con la necesaria dotación de profesionales específicos de los

espacios protegidos. Es decir, que una excesiva acción de

voluntariado dentro de los espacios protegidos conlleve a una

menor dotación de profesionales contratados, a un menos

empleo en los espacios naturales. Es la única objeción o

precaución que entendemos que tiene que tener este plan de

voluntariado, por cuanto que está bien que haya, que exista esa

actividad y que la sociedad se involucre en toda la naturaleza

que cuidamos, pero no en detrimento de los puestos de trabajo,

que también son necesarios, además de la especialización

específica que, bueno, es redundante, de la especialización que

tienen que tener esos profesionales. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Aina

Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Hola. Gràcies, president. Bé, realment MÉS per Mallorca

és evident que sí que en principi estam d’acord en termes

generals amb el contingut de la proposta, però sí que és vera

que ens sorprèn ara aquesta, diguem, preocupació del Partit

Popular cap als espais naturals quan el Partit Popular la

legislatura passada va acomiadar 32 persones que es dedicaven

al manteniment i conservació dels espais naturals. Una mesura

que en aquests moments és molt difícil de resoldre per molts

d’esforços i recursos que s’hi posin pressupostàriament, perquè

també el Sr. Montoro amb les seves polítiques de dèficit,

impedeix contractar personal en els espais naturals. 

Per això, volíem deixar ben clar i amb això estam d’acord

amb l’esmena que ha posat damunt la taula el Sr. Morrás,

perquè creiem que aquest és un tema important que realment la

conservació dels espais naturals s’ha de fer per part de

professionals i, a més, s’ha de considerar, almanco nosaltres ho

consideram, com a un servei públic essencial de la nostra

comunitat autònoma.

Per això, diguem que, per exemple, vull posar l’exemple,

així com va deixar el Partit Popular la Serra de Tramuntana, la

Serra de Tramuntana només té una plaça de director, dos

informadors, dos educadors i un agent de medi ambient per a

tota la Serra de Tramuntana, això és el que va deixar el Partit

Popular en aquest moment en aquest espai natural, com a un

exemple més, diguem, d’aquest desmantellament, que jo crec

que és important destacar aquí avui, perquè crec que les dues

coses van relacionades, i ara en pagam molt les conseqüències.

Bé, ja es pagaven després, perquè sembla que amb aquesta

proposició no hauríem de deixar o el PP deixar la conservació

de la natura en mans de la bona voluntat.

A més, aquest paràgraf on diu que en moments de crisi la

gent és més solidària, em sembla irònic, vull dir, és irònic que

quan, per qüestions polítiques especulatives, que fan la gent

més pobre, aquesta gent més pobre és la més solidària, la més

solidària de totes. Jo crec que això és el que el Partit Popular

avui ens vol dir i crec que... ho compartim, però és trist haver

de pensar, haver d’arribar a aquesta conclusió.

Per tant, rebutjam la política de desconservació que va dur

el Partit Popular a les àrees protegides i consideram que aquest

manteniment d’aquests espais és un servei públic bàsic i

essencial. Com ja he dit, donam el nostre suport a l’esmena que

proposa en aquest moment el Sr. Morrás. I tret d’això, sí que

estam d’acord a promoure un voluntariat com a una eina de

respecte i educativa per als nostres espais protegits, com a una

eina social de cohesió i convivència, que creiem molt

important. Som ara a un moment on també és vera que enviam

contínuament missatges de què hi ha rutes, que volem fer més

rutes turístiques, que volem que la gent es passegi pels nostres

espais, també hi ha un conflicte amb les propietats privades, i

és vera que és necessària la conscienciació i la part educativa

d’aquests espais. Per tant, sí que consideram que el voluntariat

també és una eina, un instrument necessari i bo. Però és vera

que mai com a substitució de la responsabilitat que té

l’administració de la conservació d’aquests espais.

També ens demanam, com ha passat amb altres

proposicions no de llei, per què el Partit Popular no va impulsar

aquest pla de voluntariat abans? O dit així, no?

També entenem que aquest pla de voluntariat que l’esmena

que es fan a diferents parcs nacionals, d’aquí també s’hi

colAlabora, perquè des de Cabrera també s’hi fan aquestes

activitats de voluntariat, perquè també és un parc nacional i per

tant, també es fa a Cabrera i per tant, també aquest Govern hi

participa. I supòs, supòs, vull suposar que també quan el Partit

Popular governava, també hi participava.

També és vera que nosaltres entenem que joventut també és

una eina de participació importantíssima en aquest tema de la

política de voluntarietat i de participació, i en aquest cas hem

de dir, i per part de MÉS per Mallorca estam satisfets que

aquest Govern hagi reforçat les polítiques de joventut i hagi

fomentat aquests espais de participació, que creiem que també

són importants en aquest tema de voluntarietat que avui parlam

aquí.

En aquests moments també la Direcció General de Medi

Natural, com també crec que devia passar abans, autoritza,

coordina i promou també actuacions de voluntarietat ambiental.

Per tant, nosaltres el que proposam és una esmena in voce, és

a dir, proposam que, en lloc de dir que “el Govern de les Illes

Balears redacti un Pla de voluntarietat ambiental”, entenem que

s’ha d’instar “el Govern a continuar promovent el voluntariat

ambiental, amb la redacció d’un Pla de voluntarietat ambiental

de les Illes Balears.” També entenem que això és acceptable

pel Partit Popular, perquè ells han governat quatre anys fa

quatre anys, aquest verb de “continuar” també entenem que es

feia abans i, per tant, esperam que el Partit Popular l’accepti en

aquesta esmena.

Sí que és vera que en el segon punt, on parla d’”íntegrament

a tots els espais”, ara no sé exactament... ho tenc aquí... perdó,

“a incloure tots els espais protegits”, si no ho canvien, nosaltres

hi votarem a favor, perquè tampoc no és un tema que tal, però
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sí que és vera que nosaltres crec que hem de deixar un marge

suficient al Govern per saber a quins espais és més convenient

i, per tant, jo parlaria d’aquest “incloure tots”, incloure, diguem

“a tenir en compte la majoria integral, la majoria dels espais

protegits”. Però bé, també és una qüestió menor. I això és que

volíem proposar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el diputat Sr.

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, per anunciar

el suport del nostre grup parlamentari a aquesta iniciativa.

Entenem que és una iniciativa que va en el sentit d’incentivar

la participació, d’incentivar l’enfortiment de la societat civil,

d’enfortir un caràcter altruista de la societat. I per tant, des de

tots aquests punts de vista, pensam que se li ha de donar suport.

N’hi ha que volen cercar ossos al lleu, però aquesta és la

realitat i la filosofia que està dins la proposta. 

És evident que el voluntariat sempre té una certa relació

dificultosa amb el tema de la generació de feina, perquè és

evident que quan hi ha persones que, d’una manera sense

cobrar, fan una tasca, sempre es pot veure el tassó mig buit i dir

que es lleven possibilitats de llocs de feina, això sempre és

possible, però és clar, amb aquesta filosofia resultaria que no

hi hauria ni societat civil, ni hi hauria res, ni associacions de

cap tipus perquè sempre podríem aplicar aquest concepte. Per

tant, nosaltres entenem que les societats modernes, les societats

de futur, les societats amb una bona cohesió són les que

promouen una societat amb valors altruistes i amb associacions

sense ànim de lucre. 

I per tant, nosaltres pensam que darrera hi ha aquesta

filosofia i per tant, no podem més que donar-li suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula la Sra. Diputada Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, President. Votarem a favor d’aquesta proposició

perquè coincidim amb la importància del voluntariat a tots els

àmbit i en concret en el medi natural. Aquest voluntariat

contribueix a la gestió i al manteniment dels parcs amb accions

puntuals i diverses, neteja i desembosc, replantacions,

arranjament de camins, seguiment de fauna, suport a activitats

de sensibilització ambiental, esportives, culturals.

Pel que fa a l’exposició de motius d’aquesta proposta, s’ha

de dir que el Pla de voluntariat de parcs nacionals que

comenten, aquest Govern hi participa en el Parc de Cabrera.

Igualment cal dir que sí es realitza voluntariat a espais naturals

protegits, ara bé, aquest voluntariat no depèn només de Medi

Ambient, com ja s’ha comentat prèviament, sinó que també

podríem tirar de Joventut en Participació i de la Direcció

General de Qualitat Ambiental, Educació Ambiental i Residus.

Coincidim amb el que ha comentat el diputat Morrás i la

diputada Campomar, aquest voluntariat no hauria d’ocupar

llocs d treball, i més tenint en compte els acomiadaments que

es van fer durant la passada legislatura. Açò ha tingut com a

conseqüència que els recursos humans han quedat molt minvats

per cobrir una superfície de 100.000 hectàrees. És fonamental

disposar d’aquests recursos humans, per tal de poder cuidar així

com toca el nostre entorn natural.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Diputada Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Desde Ciudadanos también

apoyaremos esta proposición. Efectivamente, la única

comunidad que no tiene plan ambiental es Baleares y si

miramos lo que se hace en Baleares por muchos grupos de

voluntariado que ya existe, como el avistamiento de delfines,

el anillamiento de aves, también hay grupo de voluntariado

para quitar las especies invasoras. O sea, hay muchos grupos de

voluntariado ya y, sin embargo, no hay una coordinación entre

ellos, y además se necesitan también agentes que coordinen, no

solamente para que se haga la acción, sino para que informen

bien de cómo se tiene que hacer la acción. Nosotros lo

consideramos muy importante.

Y ya para finalizar, consideramos pues que vincular a la

población con su medio natural es importantísimo y, además,

los ciudadanos tienen que sentir su patrimonio como propio y

ha de responsabilizarse de ello.

Por lo tanto, apoyamos esta proposición. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula la diputada Sra. Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquesta proposició no de

llei ens ha sorprès molt perquè a l’exposició de motius,

reconeix que Balears és l’única comunitat autònoma que no té

un pla de voluntariat ambiental i, jo ho he comprovat, som

l’única comunitat que no en té. I jo me deman, què varen fer

vostès que durant quatre anys varen governar, eren conscients

d’aquesta circumstància i no varen fer res i no varen impulsar

cap pla. 

Vostè apelAla a la sensibilitat que hi ha avui en dia i aquesta

sensibilitat no ha nascut fa dos dies, és una sensibilitat cap el
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voluntariat que existeix des de fa prou temps i que demostra

que el 80% de les entitats no lucratives estan formades per

voluntariat. Una participació de la qual vostès han estat molt

responsables en el seu impuls, ateses les seves polítiques que el

que han fomentat és la participació de voluntariats amb

plataformes per defensar els drets de les persones, per exemple

les plataformes antidesnonaments, que estan formades

principalment per voluntariat, i que han sorgit arrel de les seves

polítiques de retall dels dret a l’habitatge.

Per tant, moltes gràcies, perquè evidentment vostès són uns

grans impulsors del voluntariat.

I també em volia referir que mentre presenten aquesta

proposició no de llei per impulsar un pla de voluntariat

mediambiental, ja ho han dit les persones que m’han precedit,

vostès en el 2012, una de les primeres mesures que varen

aprovar des del Govern Bauzá, va ser acomiadar 44 persones,

treballadors de l’IBANAT i d’Espai Natura Balear. I

precisament l’IBANAT protegeix els boscos i els espais

naturals. Per tant, es demostra molt bé la sensibilitat d’aquell

Govern quant a la protecció dels espais naturals, que xoca amb

aquesta proposició no de llei que avui presenten vostès.

I també xoca que després d’acomiadar aquests treballadors

i deixar el servei de protecció dels boscos i els espais naturals

a mínims, vostès convoquen i celebren a Palma el Congrés

estatal del voluntariat els dies 27, 28 i 29 de novembre de

2014; o sigui, Palma, Congrés estatal del voluntariat, i en el

taller dedicat al voluntariat ambiental es va concloure que els

voluntaris no poden dedicar-se a tasques de reposició; això es

a rel de l’incendi d’Andratx, que es va produir tot aquell

moviment de voluntariat i es va comprovar que evidentment els

voluntaris no poden ni han de substituir els professionals que

han de dirigir aquestes tasques, però sí formen part molt

important de la consecució dels objectius de reposició, en

aquest cas.

També a la segona conclusió que varen arribar des del taller

d’aquest congrés és que s’ha d’educar per tenir cura del medi

ambient, i l’administració s’ha de comprometre a formar, a

sensibilitzar i a crear una cultura del voluntariat. El mateix

govern del Partit Popular és el que ha d’assumir aquestes

tasques, les reconeix dins el seu congrés estatal, però després

no fa absolutament res. O sigui, per què convoquen un congrés

estatal del voluntariat i l’ignoren, fiquen dins un calaix les

conclusions que els estan demanant, que vostès actuïn sobre el

voluntariat, i ara ens vénen a presentar aquesta proposició no

de llei? És que sembla com a molt incongruent.

I també els he de dir que no es he vist, a vostès, participar

de tot el moviment de voluntariat per defensar el territori, per

exemple a Son Serra de Marina, una platja on volem posar

hamaques, ciment, una oposició que va recollir 6.000

signatures, 5.000 persones varen participar contra aquesta

decisió d’urbanitzar aquesta platja, i no els hi vaig veure, a

vostès, al Partit Popular, per defensar això.

I també he de dir que la voluntat del Partit Popular en

relació amb la protecció del medi ambient es pot plasmar en la

modificació de la Llei d’espais naturals, que permet i incideix

mitjançant el planejament municipal en la urbanització dels

espais naturals. Per tant aquesta és la realitat que dóna suport

a unes polítiques del Partit Popular i que després es tradueixen

en una proposició no de llei que evidentment ens sembla molt

bé, ens sembla bé, i demanaríem coherència, coherència. 

Els present..., el que no em sembla bé és l’exposició de

motius i els antecedents. Em sembla bé que ara venguin i

presentin una proposició no de llei que sigui en positiu,

d’acord, però aquesta estirada d’orelles s’havia de fer per

demostrar la contradicció del Partit Popular, que ara s’ha

convertit en el gran impulsor de les polítiques de defensa del

medi ambient, sembla. Jo només els volia dir que, quant al punt

2, en què insten el Govern de les Illes Balears a incloure tots els

espais protegits perquè es puguin realitzar tasques de

voluntariat, jo els proposaria dues esmenes, una d’addició, i

incloure, després de “protegits”, tots els espais protegits

públics, públics, perquè entenem que dins els espais protegits

privats el Govern balear no podria realitzar cap tasca de

voluntariat sense l’autorització i el permís del propietari o

titular d’aquest espai. Em sembla bé que es llevi “tots”, per

donar marge al Govern perquè determini allà on vol iniciar

aquestes tasques de voluntariat. I també un altre punt, que seria

l’addició d’un nou punt 3, que digui: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a arribar a acords

entre els particulars titulars d’espais protegits per tal que el

voluntariat ambiental pugui desenvolupar les seves tasques”;

això és per no deixar al marge aquells espais que siguin de

titularitat privada i que els propietaris vulguin colAlaborar en les

tasques que pugui desenvolupar el voluntariat de manteniment,

de recollida d’aquells residus que hi pugui haver, o de

qualsevol programa o activitat que es pugui realitzar en aquells

espais.

Per tant presentam aquestes dues esmenes perquè crec que

són positives i aclareixen encara un poc més la intenció

d’aquesta iniciativa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passam al torn de

contradiccions i si accepta les esmenes. Té la paraula la Sra.

Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. En primer lloc vull donar les

gràcies als grups parlamentaris que donen suport a aquesta

proposició no de llei. Ara bé, volia fer una sèrie de matisacions

respecte d’algunes explicacions que han donat certes diputades

en aquesta comissió.

Com he dit abans la Llei de voluntariat a les Illes Balears es

va aprovar fa vint anys, i que ho sàpiga durant aquests vint anys

hi va haver tant gent del pacte com gent del PP. Vull dir, no em

vingueu a donar lliçons que en el PP no s’ha fet... o que

nosaltres hem estat els culpables de tot, perquè si no existeix

actualment un pla d’actuació específic és per culpa de tots, no

per culpa d’uns.

(Remor de veus)
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Després..., després... està clar... o sigui, nosaltres aquests

darrers quatre anys sí que hem fet feina: hem firmat un conveni

amb la Plataforma de voluntariat, amb la qual la majoria dels

organismes o d’associacions de voluntariat van firmar aquest

conveni; vam crear el fòrum de voluntariat; vam organitzar, tal

i com ben bé ha dit la Sra. Conxa Obrador, un congrés del

voluntariat, i a més a més unes jornades de voluntariat a tots les

illes, i, com ha dit, aquest congrés va ser el novembre de 2014,

però es va fer una presentació de les conclusions dia 28 de

març de 2015; les eleccions van ser dia 24 de maig, òbviament

no ens va donar molt de marge a l’hora de poder implantar una

sèrie de..., les conclusions a què va donar lloc aquell congrés.

I, Sra. Conxa Obrador, no em doni lliçons en temes de

voluntariat, vostè no sap el que jo faig a Menorca o el que deix

de fer; potser que jo no estigui a la de Son Serra de Marina,

però tal vegada he estat a altres llocs, perquè encara que

visquem a illes no tothom sap el que feim, però tampoc no vaig

a dir a tothom ni a posar-ho per Twitter o per Facebook si ajut

o no ajut, perquè açò o t’ho sents o no t’ho sents.

Després... pel que fa a l’esmena que ha presentat Podem in

voce, bé, sí, és cert, tal vegada si cream un excessiu voluntariat

podem perdre llocs de feina. No veig cap inconvenient

perquè..., però bé, jo sempre crec que hi ha hagut un

paralAlelisme o s’ha arribat a un ente sempre en el tema de llocs

de feina amb el voluntariat, però no hi veig cap emperò en el

fet que podríem matisar aquest tema perquè no pugui repercutir

en llocs de feina, en el punt 2, entenc.

Després volia fer una altra cosa -tornant enrere perquè he

hagut de fer una sèrie de notes i vaig endavant i endarrere-, o

sigui, que és... ah, amb l’esmena in voce que ha presentat MÉS

per Mallorca no estic d’acord perquè..., o sigui, està clar que es

fan coses de voluntariat, però el que he dit és que actualment no

existeix cap pla autonòmic, o sigui, perquè hi hagi una

coordinació, perquè hi hagi una ordenació i perquè tot segueixi

un camí homogeni és important tenir un pla d’actuació

ambiental, de voluntariat ambiental a nivell autonòmic, perquè

les tasques de voluntariat o les tasques de millora en el medi

ambient millorarien molt més, i som l’única comunitat

autònoma. Per tant, no li puc acceptar aquesta esmena perquè

actualment no existeix un pla, sincerament.

Respecte de les esmenes que ha presentat la Sra. Obrador,

del punt 2, allò de llevar “tots” i ben d’acord, i que sigui “als

espais protegits públics” també i ben d’acord, perquè és cert

que no tots els espais protegits són públics, també n’hi ha de

privats i en açò li don la raó.

I, la veritat, del punt 3 m’hauria de tornar repetir l’esmena

d’addició, perquè no he pogut apuntar-ho bé, si el president li

dóna la veu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Voleu un recés d’un minut per redactar-ho i sabrem cert

com queden totes?

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

....o si li volen entregar per escrit al lletrat, li entregam per

escrit al lletrat...

Sí, sí, per favor.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

El punt 2 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern de les Illes Balears a incloure els espais protegits

públics perquè es puguin realitzar tasques de voluntarietat i

sempre i quan no entrin en detriment de la dotació de personal

relacionats amb els espais naturals”, ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sí, digui, per favor.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

El punt 3, que seria un nou punt quedaria així: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a arribar a acords entre els particulars, titulars d’espais

protegits, per tal que el voluntarietat ambiental pugui

desenvolupar les seves tasques”.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entenc que la podem donar per aprovada

per assentiment, no és vera?

Doncs, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no

de llei RGE núm. 3904/16, relativa a redacció del Pla de

voluntarietat ambiental de les Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6229/16, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a creació del cos d’agents de medi

ambient de les comunitat autònoma de les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 6229/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació

del cost d’agents de medi ambient de la comunitat autònoma de

les Illes Balears.

Per defensar-la té la paraula el Sr. Diputat Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei,

el que cerca és guanyar en eficiència, en professionalització, en

especialització d’un colAlectiu de funcionaris que tenim, que

entenem que tenen una regulació que crea una certa

disgregació, que crea una certa descoordinació i que pensam

que hem de seguir l’estela que han marcat altres comunitats

autònomes en relació amb aquests agents de medi ambient els

quals tenen una funció molt important perquè al final són la

garantia real del compliment de les normatives de medi ambient

que ens donam i que és evident que tots defensam que el medi

ambient ha d’estar perfectament protegit i que s’ha de

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606229
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controlar, aquests són els responsables de dur a terme aquesta

important tasca, però resulta que no tenen un cos especialitzat

específic per a ells, sinó que estan dins l’escala d’ajudants

facultatius dels cossos especials de l’Administració de la CAIB

i, per tant, entenem que s’ha d’avançar en una consideració

molt específica, molt detallada, molt particularitzada per les

seves funcions, que ho són també específiques,

particularitzades i detallades.

Per tant, el que proposam és que es creï aquest cos d’agents

de medi ambient de les Illes Balears, per racionalitzar i adequar

la gestió dels mitjans que tenim, que no són molts, aquesta és

la realitat. Som una comunitat -tots ho sabem- amb una

consistència administrativa escassa i per tant hem d’intentar

aprofitar encara millor els pocs recursos que tenim. I a més a

més, aprofitant que cream aquest cos, podem incrementar la

seva professionalització, i convidam també amb aquesta

proposició no de llei a desenvolupar reglamentàriament les

funcions i la qualitat professional d’aquest grup de funcionaris.

Per tant, l’únic que cercam, ja dic, és l’eficiència i més

professionalització dels agents de medi ambient.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passam al torn de fixació de

posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.

Diputat Rafel Nadal.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Gràcies, Sr. President. Bé, per no repetir massa ja diré

d’entrada que nosaltres donarem suport a aquesta PNL que

presenta El Pi perquè estam totalment d’acord amb els

arguments que ha esgrimit i creiem que d’aquesta manera es pot

aconseguir una millor coordinació i més eficiència amb el cos

d’agents de medi ambient. I també estam d’acord amb el tema

que es faci, que es dugui a terme una formació contínua

d’aquest colAlectiu o d’aquest cos.

Bé, i el que ja he dit, donarem suport a aquesta PNL.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula el Sr. Diputat Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sí, nuestro grupo parlamentario

también dará apoyo a esta proposición no de ley por cuanto que

entendemos necesario que hay que mejorar la eficiencia y la

coordinación del perfil de los agentes, también de medio

ambiente, bajo una misma reglamentación que dé entidad y

sobre todo también homogeneidad a las competencias de los

agentes de las distintas administraciones.

Nos consta que ya se está trabajando en ello también desde

la Asociación de profesionales de agentes de medio ambiente,

tuvimos una reunión con ellos y también nos consta que el

conseller sí que se ha comprometido a convocar una mesa para

el desarrollo de la ley.

En este sentido, nos ofrecemos también a trabajar de una

forma propositiva para poder llevarla a cabo, por cuanto

entendemos, además, que es un colectivo que se va

envejeciendo de forma clara, es de una media de edad de 50

años, no está habiendo una tasa de reposición, o sea, es un

colectivo que tiene que mejorar también en cuanto a la

dotación, y esa coordinación ayudará para ello. Hay un

interinizaje de un 50%, lo cual es elevadísimo, y la oferta de

empleo público en toda la comunidad autónoma ha sido de 3

plazas..., han sido convocadas 3 plazas, lo cual demuestra que

existe una precariedad grande en cuanto a los agentes de medio

ambiente. Y al menos que estén coordinados y que su labor esté

coordinada y no totalmente desperdigada o demasiado concreta

y sin formación, pues... que abunde en esa precariedad laboral,

que, además, se acentúa también por las pocas... por lo mucho

que hay que hacer y por los pocos medios materiales de los que

disponen, en cuanto a que, por ejemplo, han de compartir

coches, no tienen coches para todos los agentes de medio

ambiente, que tienen que distribuirse y por lo tanto siempre hay

algo que tiene que compartirlo y no pueden desplazarse por

toda la geografía que les puede corresponder abarcar.

También pasa lo mismo con las barcas que tienen que hacer

la labor en vigilancia marítima. Y por lo tanto es mucho lo que

hay que hacer en este campo y a lo mejor lo conveniente es

empezar también por coordinar y formar a todo este cuerpo y

homogeneizarlo.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

Mallorca té la paraula la Sra. Diputada Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, m’agradaria fer perquè realment

és un tema dels agents de medi ambient, que ho he tocat molt

de prop perquè en el primer pacte, fa 15 anys, en el 2001, és

quan es va crear aquest cos d’agents de medi ambient, abans

eren vigilants de biodiversitat exclusivament. Va costar molt

aconseguir i un gran esforç per crear aquest cos i realment

augmentar les seves competències, perquè fossin realment uns

agents realment de medi ambient que es dediquessin a vigilar

tot el territori, que també va costar el fet de convèncer i que

això era important. Crec que va ser una gran avanç i d’això

n’estic molt satisfeta d’haver-hi participat dins la Conselleria de

Medi Ambient per fer-ho possible. 

També era una manera de posar la feina d’aquests agents al

mateix nivell que el nivell de la resta de l’Estat que ja estaven

creats aquests agents de medi ambient, incloent-hi ampliar les

seves tasques com, per exemple, a urbanisme, a residus, a caça,

a biodiversitat, a recursos hídrics, etc.

També es va augmentar el seu nivell, es va passar de

considerar-los auxiliars a passar a ajudants, això també va
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suposar un increment de sou justificat per la feina i per les

responsabilitats que duen a terme. 

També hi va haver moltes millores perquè es va incrementar

un cent per cent el nombre de places que hi havia en aquell

moment. Lamentablement aquest nombre de places són les

mateixes de fa 15 anys, no hi ha hagut cap increment en aquests

anys, hi ha hagut jubilacions i pràcticament no hi ha hagut

renovació d’aquest cos, com bé han dit. Això és una de les...

diguem, lamentar que no hi hagut una política precisament de

fer aquesta feina i ara també, com ja ha passat i com he

comentat abans, amb el tema de la conservació dels espais

naturals, el Sr. Montoro, també la política del Partit Popular a

nivell estatal, impedeix aquest increment de recursos humans

per a aquestes tasques, que aquí jo crec que, suposadament, pel

que veig, tots hi estarem d’acord, però que realment és quasi

impossible dur-les a terme per aquesta política que he dit abans.

La qüestió és que jo estic contenta, nosaltres votarem a

favor, la conselleria estam convençuts que fa feina en aquest

sentit, vull dir, que ja té en compte aquesta millora i aquest

plantejament d’aquesta llei perquè és un tema que ja fa estona

que es reclama i que, per tant, per a aquest cos, i que ens consta

que la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca hi fa

feina.

També entenem que s’han iniciat temes de

professionalització i també s’han augmentat les unitats

d’especialització. Això era un tema que quan es va crear aquest

cos d’agents es varen crear les unitats d’especialització, com he

dit, de residus, de recursos hídrics i ara també em sembla que

se n’ha creat una més que és d’hàbitats. I que també s’han

implementat les accions formatives, cosa que pràcticament

aquests quatre anys no hi havia hagut cap, ni tan sols, de fet,

m’ha fet una mica de... m’ha recordat quan el Sr. Morrás ha

comentat que havien de compartir cotxe, si no ho record

malament els cotxes que duen ara són els mateixos que vàrem

comprar en el 2001, quan es va crear aquesta cos i es varen

incrementar aquests recursos.

Per tant, sí que és vera que és un cos on no hi ha hagut,

diguem, massa intent en molts de governs que hi ha hagut per

a la seva promoció, perquè tampoc no hi ha hagut massa

interès, diguem, a potenciar les seves tasques de vigilància. 

Jo, Sr. Melià, li agraesc que hagin dut aquí aquesta

proposició de llei de PROPOSTA PER LES ILLES, però

també no vull deixar de dir, perquè crec que és important, que

quan en el Govern del Sr. Matas i el conseller era el Sr. Font,

que en aquest moment és diputat aquí, precisament va treure de

les seves competències una funció molt important que era la

seva condició d’autoritat precisament per a vigilància, que això

és molt important precisament com a prova a qualsevol sanció.

Per tant, aquest detriment que va fer, vull dir, en realitat va

disminuir les seves tasques i va condicionar tots els seus actes

de vigilància que hi havia. Esper que hagi canviat de

pensament, li preocupi més i que això sigui en positiu, nosaltres

això li ho valoram, i crec que això és una de les coses que ha

d’anar en aquesta llei, aquesta condició d’autoritat d’aquests

agents de medi ambient, és molt important. Esperem que això

també, no s’especifica en aquesta proposta, però nosaltres

creiem que és important, és evident que si és una llei que ha de

venir tot això s’haurà tractat, però creim que és un tema

important a tenir en compte.

Per tant, evidentment, MÉS per Mallorca, com no pot ser

d’altra manera, sí que dóna suport a aquesta proposició perquè

creiem, i a més estam convençuts, que va en consonància amb

el que en aquest moment el Govern du a terme i sobretot la

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, afavorint,

sobretot, la tasca que fan aquests agents i fent cursos de

formació, que pel que em sembla ara en fan de delictes

ambientals, cosa que el Govern del Partit Popular parlar que

s’aixecassin actes de delictes ambientals pràcticament les actes

es posaven dins un calaix, n’hi ha moltes d’actes dins un calaix,

perquè mai no s’ha considerat que en aquest tema que una acta

que consideràs delicte es pogués directament adreçar el mateix

agent de medi ambient directament a la part judicial o a la

fiscalia. Aquest és un tema que sempre ha estat un punt de

conflicte i que nosaltres creiem que sí que aquestes condicions

sí que s’han de tenir en compte i esperam que es tenguin en

compte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari

MÉS per Menorca té la paraula la Sra. Diputada Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Jo seré molt, molt breu perquè els

diputats que m’han precedit ja han explicat molt bé què són els

agents de medi ambient i la seva importància, per la qual cosa

només dir que sí, que donam suport a la proposta d’El Pi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Diputada Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Nosotros también apoyaremos

esta moción, esta proposición. Igualmente comentar que

nosotros también nos reunimos con los agentes de medio

ambiente y consideramos que es cierto que estas cincuenta

personas están distribuidas y tienen unas competencias que

todavía no saben exactamente cuáles son, y nos comentan que

podrían hacer mucho más, y además que son agentes de la

autoridad y también piden uniforme y piden tener un cuerpo

que les diga cuáles son sus funciones. 

Pero, igualmente, nos llamaba la atención porque, claro,

ahora el agente medioambiental es una escala dentro del cuerpo

de ayudante facultativo, del grupo C, entonces, realmente sería

crear un cuerpo, porque ahora... o sea, en 2007 que se creó, que

se elaboró la Ley de función pública, no entendemos como en

2007 donde, al acabar la ley, comentaba que dentro de todos

los cuerpos que se habían creado, entre ellos el penúltimo era
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el cuerpo de ayudante facultativo de la especialidad o escala

agente de medio ambiente, a los tres meses se tenía que

desarrollar esta escala de agente de medio ambiente dentro del

cuerpo facultativo y no se hizo, por eso los guardas forestales

siguen siendo agentes de medio ambiente, es una escala, pero

no tienen desarrollado ni su estatuto ni nada. Claro, sería pasar

de que sea una escala a que sea un cuerpo, y eso tendría que

mirarse bien a nivel de función pública porque, además, en el

2015 ha cambiado la función pública estatal y tiene que estar

todo de acuerdo a ello.

También comentar que sería muy importante que este nuevo

cuerpo fuera sobre todo eficiente, porque yo he visto algunas

propuestas donde ya se habla de crear pues un jefe de servicio,

un técnico, un jefe de sección, un jefe de negociado, un jefe de

comarcas y el agente base. Entonces, yo creo que también ahí

tendríamos que estar todos muy de acuerdo en que este cuerpo

tendría que ser además de eficaz, eficiente.

Por último, muy importante es al ser un cuerpo del grupo C

en principio, ahora, por función pública que se requiere un

bachillerato, a mí también me gustaría que... un bachillerato o

un ciclo formativo de grado superior, estaría muy bien que

además Educación fomentara el ciclo formativo de agro, agro...

de medio ambiente o de agricultura, que es lo que se exige

también, se podría exigir para entrar en oposición. Y también

estaría muy bien que no fuera un cuerpo de interinos sino un

cuerpo de profesionales.

Por lo tanto, sí que aceptamos, porque lo que está claro es

que se tiene que organizar porque además es un agente de la

autoridad, que ellos mismos dicen que podrían hacer

muchísimas más funciones, que quieren hacerlas, pero, ante

todo, lo que tendríamos que hacer, y es muy importante, es ver

que sea un cuerpo, además de eficaz, que sea eficiente.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Diputat Damià Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. Mentre escoltava els altres grups

intervinents em va venir al cap aquell gest que de vegades fa el

diputat Abril en el plenari, i li volia proposar que es deixés

brindar avui a tots perquè és un dia important. No és molt

habitual a les comissions d’aquest parlament que s’aprovin

dues proposicions no de llei consecutives per unanimitat, i açò

és un fet que crec que hauríem de celebrar tots.

I, és més, aquest cas encara és més especialment significatiu

perquè totes dues són dues propostes dels grups que no donen

suport al Govern, és a dir, dels grups de l’oposició, i açò fa

doblement meritori que entre tots haguem estat capaços

d’aprovar per unanimitat aquestes dues proposicions no de llei,

i per tant no brindarem però sí que està bé que siguem

conscients que quan volem som capaços tots de posar-nos

d’acord, i a més ho feim sobre una matèria que és especialment

transcendent a la nostra comunitat i que massa vegades tractam

com una maria, que és la defensa i la protecció del medi

ambient.

Al capdavall el medi ambient, més enllà del valor intrínsec

que té la natura per ella mateixa, és -diguéssim- el nostre

negoci, és allò de què viuen les quatre illes que conformen la

nostra comunitat; vivim del paisatge, vivim del medi ambient

i vivim del manteniment d’aquest paisatge i d’aquest medi

ambient. Per tant, doblement important que estiguem d’acord

i doblement important que obrim dues vies, ni que sigui d’una

manera tímida, a través d’aquestes proposicions, com són la

d’incorporar feines del voluntariat a la funció de millora i

manteniment del medi ambient, i, segona, la de la dignificació,

de la capacitació i de l’organització dels professionals que han

de vetllar perquè es compleixin les normes de les quals ens

dotam per a la protecció i la vigilància d’aquest medi ambient.

És evident que només ja sigui la plantilla i la falta

d’organització que tradicionalment han tingut els agents de

medi ambient, la falta de mitjans, la falta d’estímuls a la seva

feina professional, no són els millors arguments per fer una

bona feina, per dir que (...) que facin una bona feina; per tant,

com deia la Sra. Ballester, haurem d’afinar molt quan facem la

llei; la llei la farà el Parlament, no el Govern, és el Parlament

que aprova les lleis, i haurem d’afinar molt quan arribi aquí la

llei de creació del cos de voluntaris, perdó, dels agents de medi

ambient, per tal que endevinem la seva funció i la seva

professionalització, i la seva capacitació, que també crec que és

important que regulem a través d’aquesta llei. No tenc res en

contra del voluntariat, és important el voluntariat, i també la

gestió i la protecció del medi ambient, però evidentment

necessitam professionals, professionals que desenvolupin les

funcions que la llei els atorga, i que a més siguem capaços de

dotar-los dels mitjans necessaris perquè ho puguin tirar

endavant.

Hem sentit aquí, i no vull emprar-ho de crítica sinó (...) una

situació, que a vegades s’han fet afirmacions tan peregrines

com que una guarda d’ovelles feia més feina que una brigada

forestal. Crec que aquest temps hem de ser capaços de superar-

lo, aquesta mentalitat, i pensar que ja que vivim del medi

ambient, del nostre paisatge, hem de ser capaços de fer feina

perquè respongui a les necessitats que tenim com a societat,

com a via de negocia per a aquesta societat, i sobretot de futur

perquè la protecció i la salvaguarda del medi ambient són

imprescindibles per a les futures generacions, no només per al

seu negoci sinó també per a la seva qualitat de vida, és a dir,

sense medi ambient no anam enlloc, sense un bon medi ambient

no anam enlloc, vull dir sense la protecció i el seu

manteniment.

Per tant jo molt poca cosa més a dir. Està clar que aquí

parlam dels agents de medi ambient vinculats al Govern de les

Illes Balears; com apunta l’exposició de motius de la llei hi ha

funcions de gestió i vigilància del medi ambient sobretot en les

qüestions que afecten la caça que són competència dels consells

insulars des que aquesta competència va ser transferida, i

evidentment s’haurà de posar aquesta llei i haurà d’articular uns

mecanismes de coherència i de coordinació entre les funcions

que facin els cossos del Govern i les funcions que facin els dels

consells insulars. Açò serà feina dels legisladors i després dels

que desenvolupin els reglaments i que hagin de negociar amb
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els consells, però estic segur que no hi haurà cap problema

perquè aquesta coordinació és de sentit comú, és necessària i és

justa.

S’ha dit moltes vegades que allò important no és protegir,

o no només protegir, sinó que s’ha de gestionar el medi

ambient, vull dir que sense gestió del medi ambient no es resol

res. El Sr. Company era un gran partidari de la gestió, no tan

partidari de la gestió però sí molt partidari de la gestió. Crec

que ell i jo no tenim el mateix concepte de gestió del medi

ambient, però en tot cas sí que és cert que la gestió del medi

ambient és imprescindible, i perquè la gestió del medi ambient

es faci des d’un concepte condret, ajustat a llei, ajustat a norma,

és necessària la seva vigilància, i per tant aquí és el paper

imprescindible que han de fer els agents de medi ambient de la

nostra comunitat, perquè sense una correcta gestió, si deixam

la gestió del medi natural únicament en mans dels seus

propietaris, per desconeixement o intencionadament,

malmetrem el nostre tresor principal, que és el nostre medi

ambient i el nostre paisatge.

Per tant donarem suport a aquesta proposició no de llei.

M’havia fet el propòsit, que sempre fracàs, de no gastar els deu

minuts, però crec que he tornat a no aconseguir-ho. Gràcies,

president, per la seva paciència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Té la paraula el Sr. Josep Melià

per contradiccions, per cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, per agrair als grups que donin

suport a aquesta iniciativa. Jo no voldria rompre el brindis del

Sr. Borràs, però és evident que en aquesta comissió i en moltes

altres en aquest parlament sentim afirmacions peregrines. De

fet avui hem sentit una afirmació tan peregrina com és que

posar quatre hamaques significa urbanitzar una platja, però bé,

no vull rompre el brindis, i moltes gràcies pel suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Doncs entenc que la podem

donar per aprovada per assentiment, no és vera?

Doncs, en conseqüència queda aprovada la Proposició no

de llei RGE núm. 6229/16, relativa a creació del cos d’agents

de medi ambient de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I no havent-hi més punts a tractar, s’aixeca la sessió. Moltes

gràcies.
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