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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, demanaria si es produeix cap substitució?

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí President, Elena Baquero substitueix Damià Borràs.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Miquel Jerez substitueix Biel Company.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar, Margalida Capellà.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez substitueix Aitor Morrás.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Compareixença RGE núm. 13424/16, del conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sol·licitada per tres
diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, per tal d’informar sobre la declaració de l’illa de
Tagomago com a reserva natural.

Passam al debat únic de l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en la compareixença RGE núm.
13424/16 del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
solAlicitada per 3 diputats membres de la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, per tal d’informar sobre la declaració de l’illa de
Tagomago com a reserva natural.

Assisteix el conseller de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca, el Sr. Vicenç Vidal i Matas, acompanyat de Miquel Mir
i Gual, director general d’Espais Naturals i Biodiversitat; de
Glòria Franquet i Arocas, responsable de comunicació; de
Núria Felip i Puig, assessora tècnica, i de Catalina Agnès,
secretària general.

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca per tal de fer l’exposició oral.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies. Senyors diputats, és un plaer per a mi
comparèixer una altra vegada en aquesta comissió i és més,
quan vaig rebre la comunicació on el Grup Popular solAlicitava
la meva compareixença per declarar un nou espai natural
protegit, he d’admetre que em va sortir un somriure, vaig estar
content, el Partit Popular demanava explicacions al conseller de
Medi Ambient per declarar un nou espai natural protegit. Crec
que hem de celebrar aquest canvi de tarannà del Partit Popular
i crec que és un fet, un Partit Popular que es va marcar la

desprotecció dels espais naturals protegits de Llevant i de Cala
d’Hort, ara canvia i demana més protecció del territori.

Per tant, ho he de celebrar, i demana que facem una figura
de protecció de les màximes, que és una reserva natural, una
figura que requereix de mitjans humans, que requereix de
planificació, d’estudis, que tan criticat han estat i de gent.
Recordant la gent, perquè evidentment entenc que el Partit
Popular quan em demana que facem la reserva natural de l’illa
de Tagomago, vol un espai natural protegit de veritat, un espai
natural no de paper i, per tant, necessita gent, gent com aquella
que fou acomiadada, aquells 32 que ara mateix varen perdre 2
persones i tot el seu coneixement. Tot aquell capital humà que
va ser llevat i que a més a més, ens va costar 1 milió d’euros a
les nostres arques.

Per tant, celebrem-ho, benvingut a què el Partit Popular
canviï, que demani més protecció i esperem que aquest canvi
de tarannà, també sigui expressat a la protecció del Parc
Natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos.

Si em permeten, començarem matisant quin és l’estat actual
de l’illa, quin és l’estat actual de protecció. Ara mateix la figura
de protecció que tenim a l’illa de Tagomago, està protegida per
figures urbanístiques de la LEN, de la Llei d’Espais Naturals
Protegits, recordar-los que aquesta llei deriva del cost
urbanístic, realment el que fa és protegir a nivell urbanístic,
evitant que es pugui construir. Per tant, si els ANEI d’Eivissa
haguessin estat com els ANEI de la resta de les Illes Balears, no
serien possibles les instalAlacions que ara mateix allà existeixen,
i també per dues figures que s’engloben dins Xarxa Natura
2000, la Directiva aus, que preveu la creació de figures de
zones d’especial protecció per a les aus. Recordem que en
aquest illot de Tagomago podem trobar espècies tan
emblemàtiques com el virot, o tot tipus d’espècies. I
evidentment hàbitats, hàbitats que ens protegeix el lloc, com a
Lloc d’Interès Comunitari. Són per tant, part de l’aportació que
les Illes Balears fa a la Xarxa Natura 2000, que és una xarxa de
xarxes a nivell europeu, per protegir aquests hàbitats, aquestes
espècies tan singulars.

Però la pregunta que em formul i la pregunta que hem de
respondre i esperam respondre avui és conservació o
especulació? Quin és l’objectiu real d’aquesta petició?
L’objectiu és la conservació? O volem un màrqueting verd?
Esper l’opció 1, que volem conservar els valors ambientals, que
volem investigar i generar coneixement, que volem actuacions
d’educació ambiental. Esper que sigui aquesta, i no l’opció 2,
la que jo definiria com a màrqueting verd; és a dir, volem la
figura d’una reserva natural com un reclam turístic, o per
afavorir publicitats de lloguer d’habitatges o com altres. Per
tant, esperem que sigui l’objectiu de la formulació, la
conservació. Entenc que tots els que estam aquí a la Comissió
de Medi Ambient, defensam, perseguim l’objectiu definit a
l’opció 1, la conservació.

Ara mateix, en aquests moments quins instruments tenim
per conservar, per aconseguir aquests objectius que ens marcam
a l’illa de Tagomago? Està definit com a un espai Xarxa Natura
2000. Per tant, totes les actuacions, projectes, activitats que
puguin suposar una afecció d’espai, han de ser informats per
aquesta conselleria, han de ser informats pels tècnics de
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planificació i han d’informar si té o no té afeccions. Per tant,
tenim ja un marc normatiu, unes regles del joc. Queda clar que
la nostra preocupació en aquest cas, els nostres tècnics han
d’informar si hi ha una afecció damunt un hàbitat, si hi ha una
afecció damunt una espècie i si és així, adoptar les mesures per
evitar-ho. Permetin posar-los un exemple, les noces d’un passat
10 de setembre: evidentment que es poden fer unes noces a un
espai natural protegit, però com han de ser aquestes noces?
Evidentment no hi pot haver una ilAluminació, com era
“magnífica”, o un equip de música dins un espai, quan es
produeix la seva nidificació; o els convidats han d’estar dins
l’espai delimitat que no provoqui un efecte a les aus. Per tant,
aquesta és la nostra feina, ara mateix amb aquest instrument
que tenim que es diu Xarxa Natura 2000, que tenim els estudis
d’afecció a aquest espai, podem determinar i evidentment
determinar com han de ser les activitats, projectes que s’hi
duguin a terme, perquè no afectin el nostre entorn. Altra cosa
és si en el passat aquest instrument no ha servit, però quedi clar
que aquesta normativa ve de lluny, no ve d’ara, però ara tenim
el compromís de fer-la complir. Escenes vergonyoses a l’illa de
Tagomago com les que hem viscut, els puc dir que no els
viuran amb aquest conseller, que els agents de medi ambient hi
seran a sobre perquè no tornin passar.

A més a més també, permeti’m que ara mateix, (...) un espai
Xarxa Natura 2000 fem un seguiment ambiental, a Europa cada
tant l’hem d’informar de quina és la salut dels nostres espais
Xarxa Natura 2000, hem d’informar de les investigacions que
ja hi feim. Si em permeten com un exemple també, parlàvem
del virot, el virot, per a la seva informació, podria ser l’espècie
més amenaçada que tenim ara mateix a la Mediterrània, de
vegades parlam del linx ibèric, parlam de l’ós bru, parlam de
segons quins animals molt més emblemàtics i ens descuidam
d’una de les espècies més amenaçades que tenim a les illes, que
és nostra, que seria el virot. Idò ara mateix la conselleria,
aquest estiu passat vàrem fer un estudi de com estava el virot a
l’illa; vàrem fer un cens, vàrem determinar que trobàvem a 22
indrets possibles de nidificació d’aquesta espècie, tenim unes
98 parelles reproductores detectades i s’estima la població de
parelles reproductores en 170, convertint l’espai de Tagomago
en un dels llocs més importants per a aquesta espècie a les Illes
Pitiüses.

Per tant, té uns valors i seguim fent aquesta investigació i
hem determinat quines són les causes que amenacen més
aquesta espècie a l’illa de Tagomago, com podrien ser les rates,
la contaminació lumínica i sonora, i per això prenem mesures
quan autoritzam una activitat o no l’autoritzam, abocaments
d’enderrocs, de deixalles, o el perill potencial de serps o
gavines. Per tant, fem feina per al manteniment, amb aquella
opció que anomenàvem 1, l’opció 1, conservació, i per això ara
mateix fem i farem complir la normativa ambiental de Xarxa
Natura 2000 i fem evidentment els seguiments ambientals
pertinents.

Però és evident que a curt termini ens hem de plantejar fer
una passa més, no és que ens ho plantegem és que,
evidentment, tenim l’obligació, Europa ens demana que
elaborem els plans de gestió de Xarxa Natura 2000. Per tant,
hem de fer el Pla de gestió dels illots de llevant d’Eivissa.
Evidentment dins aquest conjunt, dins el LIC, ES 53.10.107,
àrea marina de Tagomago, recordem que el LIC té una part

marina, i després LIC i ZEPA ES80.2 Tagomago que seria
l’illot. Per tant, aquests dos, juntament amb tota la resta d’illots
que es troben a la zona, estan agrupats amb els illots de llevant
d’Eivissa, amb un únic pla, amb un pla que ha de permetre
gestionar aquest espai.

Si em permeten els recordaré l’article 37 de la Llei de
biodiversitat el qual diu que les comunitats autònomes seran les
que determinaran com s’ha de gestionar un espai a Xarxa
Natura 2000, quan es demostri la continuïtat ecològica mar-
terra. És a dir, si volem gestionar la mar, hem de demostrar
científicament aquesta connexió ecològica, hem de demostrar
que terra i mar han de menester una gestió conjunta.
Evidentment hem fet feina durant aquests mesos per aconseguir
aquesta determinació tècnica. L’hem demanada al ministeri fins
en 6 ocasions.

Evidentment no té sentit que facem un Pla de gestió de
Tagomago, de la terra i un Pla de gestió de la mar, ha de ser un
únic conjunt, ha d’anar integrat. I per això demanam aquest
espai, no es pot aprovar el seu pla si no tenim la continuïtat
ecològica mar terra demanada pel ministeri. El darrer pic que
la vàrem demanar va ser el passat 14 d’octubre, la vàrem
demanar el 12 de maig de 2016, el 22 d’octubre de 2015, el 24
de setembre de 2015, el 13 d’agost de 2015, i el 9 de juny de
2015. Des del primer moment fem feina, evidentment, per
demanar aquests informes per poder fer aquest pla, que tots
estarem d’acord que és urgent i que ja hauria d’estar fet.

Evidentment quan un lloc de Xarxa Natura 2000 té un pla
de gestió, és a dir, un LIC, un lloc d’interès comunitari, o una
ZEPA, quan tenen un pla de gestió passen a denominar-se ZEC,
zona d’especial conservació; ja tenen un instrument clar, una
normativa, ja tenen molt més els objectius determinats que
s’han de dur a terme. Per tant és importantíssim rebre per part
del ministeri, que la direcció general rebi la informació i rebi el
tirar endavant. Evidentment hem rebut -això sí que ho hem
rebut- del MAGRAMA l’avís que l’Estat espanyol està
amenaçat per la Comissió Europea pel fet de no tenir aquests
plans aprovats, però evidentment estam a l’espera, amb una
espera, si em permeten, activa; evidentment mentre esperam
que se’ns informi i se’ns deixi fer el pla de conjunt, que és el
que nosaltres creim més oportú, i he de reconèixer que tots els
equips de gestió ho han cregut així, estam en aquesta espera, i
volem aquest pla. 

Mentrestant l’estam redactant, i l’estam redactant amb unes
bases científiques, amb unes bases del coneixement de la casa,
i evidentment amb una proposta municipal de pla de gestió, de
PORN, que el 24 de febrer, el 25 de febrer, disculpin, el
Consistori de Santa Eulària ens va fer arribar; ens va fer arribar
una memòria ambiental i un pla d’ordenació de recursos
naturals, amb un conjunt d’alAlegacions que li han fet, i per tant
és un document que s’ha tramès a la gent que està fent feina en
aquest pla perquè pugui acollir, evidentment, les propostes
locals de l’ajuntament, del territori més proper, totes aquelles
propostes que siguin més útils per enriquir el pla de gestió, un
pla de gestió que ha d’estar fet a curt termini, que dins el 2017
ha d’estar aprovat, i per tant en permetrà un salt qualitatiu en la
gestió de l’illa de Tagomago. Evidentment aquesta aportació
municipal s’ha de lloar i s’ha de... sempre dic reconèixer el
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mèrit que un ajuntament faci aquest esforç i faci aquesta
proposta.

És evident, per tant, que hem parlat de mesures actuals, ara
mateix, seguiment, informació, a curt termini el Pla de gestió
ens marcarà aquesta opció 1 d’aconseguir la conservació, però
no podem acabar aquí, hem de pensar en el futur, què volem
per al futur. Evidentment volem l’opció 1, volem un espai
dedicat a la conservació, a la investigació, a generar
coneixement, a l’educació ambiental, un espai on preservem
aquestes espècies tan emblemàtiques com pugui ser el virot. Per
això hem de dotar de contingut aquestes figures que ara mateix
ja tenim. La primera passa és dotar de contingut les figures que
ja tenim, no tenir espais naturals de paper, tenir unes figures de
protecció que realment compleixin els seus objectius, i en
aquestes estam.

Evidentment el Pla de gestió dels illots de Llevant d’Eivissa
serà una primera passa, una passa fonamental. Hem de posar en
valor Xarxa Natura 2000, ens hem de prendre seriosament
Xarxa Natura 2000; és una figura de protecció molt important
que anirà acompanyada d’un pla de gestió i d’una normativa.
No hem de menysprear aquesta figura europea i aquesta figura
que, a diferència de moltes altres, hi ha un seguiment constant
que se’ns exigeix, amb uns objectius concrets i determinats de
conservació.

Vostès plantegen fer aquesta passa més de protecció d’un
LIC i d’una ZEPA que tendrà aquest pla de gestió, i ens
demanen més figures de protecció, però primer hem de fer
aquesta passa del pla de gestió i de plantejar-nos en el futur fer
el pas a reserva, parc, paratge o el que sigui que es determini
pels nivells tècnics, però aquesta mateixa postura que vostès
defensen, que un lloc Xarxa Natura 2000 que ara tendrà... que
el 2017 tendrà un pla de gestió, que vostès demanen una figura
més de protecció, esper que aquest mateix criteri el mantenguin
amb Es Trenc Salobrar de Campos, que va ser declarat LIC i
ZEPA també, que té un pla de gestió de 2015 i que ara li
donarem una altra figura de protecció, la de parc natural. Esper
que el mateix criteri que vostès empren per a Tagomago sigui
emprat per al Trenc Salobrar de Campos. Evidentment aquest
conseller està per complir els mandats expressats pel Parlament
l’11 de setembre de 2015, que amb una proposició no de llei es
demanava que la declaració de Tagomago fos reserva natural
-he dit reserva natural; parc, la figura que més s’apropiï-, però
evidentment aquest conseller també ha de complir la LEN de
1991, que li deia que Es Trenc havia de ser un parc natural. 

Per tant, sí, senyors, farem feina per ara mateix, des d’avui,
ja, que els fets que avergonyeixen tothom, que han passat a
Tagomago, no siguin possibles, el compromís d’un seguiment
del que està passant, el compromís que tots els projectes seran
avaluats i esperem que els jutjats es pronunciïn sobre altres
temes que es tenen pendents, però evidentment farem complir
la normativa que tenim ara a Xarxa Natura 2000, dotarem l’illa
d’un pla de gestió, i un pic fet això plantejarem quina de les
figures més oportunes previstes a la LECO escau a l’illot. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara procediríem a la
suspensió de la sessió durant 45 minuts. Per tant demanaria als
grups parlamentaris si suspenem o podem continuar la sessió.
Entenc que podem continuar.

Per tal de formular les preguntes o observacions té... Bé,
abans demanaria al Sr. Conseller si vol contestar globalment o
individualment. Globalment. Doncs don la paraula al Grup
Parlamentari Popular; té la paraula el Sr. Diputat Miquel Jerez
per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Benvingut, Sr. Conseller. Fa avui dos mesos que nosaltres
vàrem solAlicitar la seva compareixença aquí, 60 dies que ha
trigat vostè a venir. Donada la tramitació parlamentària dels
pressupostos hem de considerar que aquesta compareixença es
produeix en un temps raonable, eh? Per tant agraesc la seva
compareixença avui en aquesta comissió, així com també
agraesc la compareixença de les persones que avui a vostè
l’acompanyen.

He notat en la seva intervenció, i sobretot en les seves
primeres paraules, un cert sarcasme dirigit al Grup Parlamentari
Popular en relació amb la benvinguda que ens dóna a la
protecció del medi ambient. Sí, he notat sarcasme perquè
després d’un any i mig ja ens anam coneixent, vostè i jo, i
sobretot jo a vostè. Però jo li he de dir que es llevi del cap
aquest sarcasme perquè el que li demana el Grup Parlamentari
Popular en relació amb Tagomago no li ho demana només el
Grup Parlamentari Popular, li ho demana un ajuntament de
Santa Eulària per unanimitat, li ho demana aquest parlament
per unanimitat, li ho demana Oceana, li ho demana el GEN, li
ho demana Aliança Mar Blava, li ho demanen confraries de
pescadors, li ho demanen colAlectius socials, i li ho demana la
voluntat, entenc jo, majoritària de l’illa d’Eivissa. Per tant
nosaltres avui feim aquí de transmissors de la voluntat de
moltíssimes persones, no és només el Grup Parlamentari
Popular el que s’adreça a vostè a fi que sigui vostè el que
implementi aquesta figura.

I no es tracta d’una qüestió de màrqueting polític. Jo entenc
que ni l’Ajuntament de Santa Eulària ni el GEN, ni Oceana ni
Aliança Mar Blava, el que intenten, les seves pretensions, és
impulsar una campanya de màrqueting verd, com diu vostè,
sinó... -sí ho ha dit, sí ho ha dit- sinó tot el contrari.

En qualsevol cas començam i crec que seria interessant fer
un repàs del que ha estat la cronologia d’aquesta història. El
març de l’any passat Santa Eulària aprova per unanimitat iniciar
els tràmits per declarar Tagomago reserva natural, i encarrega
la redacció d’uns estudis. El 17 de setembre del mateix any,
pocs mesos després, Pilar Costa -i tenc aquí la iniciativa
parlamentària- demana, la seva companya de govern, que es
declari Tagomago reserva natural, una companya de govern
que vostè cada divendres té al seu costat i els dimarts també en
aquest parlament. I ho demana i insta el Govern, en aquest cas
vostè, que declari Tagomago reserva natural. I també demana
que es doti dels recursos necessaris per a la seva gestió,
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entenent això dins el marc de la reserva natural, i a més demana
al Govern iniciar actuacions sobre l’activitat que en aquests
moments s’està portant a terme a l’illot de Tagomago. Després
li preguntaré si vostè ha fet tot això.

El 28 de gener Santa Eulària els remet, a vostès, estudis que
confecciona perquè vostè declari reserva natural l’illot de
Tagomago; però un mes després se li demana com estan les
gestions, en aquest precís parlament; la meva companya, la Sra.
Ribas, li demana a vostè en quin estat està la gestió de la
declaració de reserva natural de l’illot de Tagomago, i vostè,
repassant la seva intervenció, es limita a no contestar o a no dir
pràcticament res, és a dir, a no solucionar la pregunta que a
vostè se li formula. 

El dia 13 de juny, clar, es produeix un punt d’inflexió en tot
això. Veim unes declaracions de qui va ser la seva directora
general, Sra. Caterina Amengual, que ens diu que no, que “el
fet que la reserva natural no es plantegi en aquest moment és
perquè no està en els nostres acords de govern”, no està en els
nostres acords de govern. És a dir, o està als nostres acords de
govern o tota la resta no existeix, o està als nostres acords de
govern o l’Ajuntament de Santa Eulàlia a vostès els és igual o
el Consell Insular d’Eivissa els és igual o el GEN els és igual
o Oceana els és igual o Aliança Mar Blava els és igual o les
confraries de pescadors a vostès els són igual. És a dir, o està
als acords de govern o tota la resta per a vostès no existeix.

Però no diu només això, diu: “és que no està als nostres
acords de govern perquè als nostres acords de govern només
existeix Cabrera, existeix Es Trenc i existeix la Reserva Marina
de Sa Dragonera”, existeix Mallorca, no existeixen en els
acords de govern en matèria de protecció d’illots, en aquest cas,
ni l’illa d’Eivissa, ni l’illa de Menorca ni l’illa de Formentera,
Tagomago pertany a l’illa d’Eivissa, bé, molt bé.

I insisteix que la màxima figura de protecció és la figura de
LIC i la figura de ZEPA dins de l’àmbit de Xarxa Natura 2000,
no és això el que diuen precisament els experts consultats, sinó
que la màxima figura de protecció és la que demanam de
reserva natural. Però no només això, sinó que pocs dies després
en premsa apareix... bé, espontàniament, una persona, que era
totalment inesperada en aquesta qüestió, que és Margarita
Nájera. 

Margaritta Nájera, tothom la coneixem, és una socialista...
no sé si dir de reconegut prestigi, però sí que de reconeguda,
almanco, militància, ha estat batllessa de Calvià i exconsellera
al Govern del Sr. Antich i que avui fa de representant d’un gran
immobiliari que és qui té el dret d’ús sobre l’illot de
Tagomago..., vull dir... no ha acabat.

I què fa la Sra. Margarita Nájera? Fa propostes en defensa
de la propietat, i fa propostes a les institucions públiques a fi
d’arribar a enteses, a fi d’arribar a acords per tal d’intentar
regular la figura de protecció sobre aquell illot on aquest
senyor, aquest gran empresari immobiliari té els seus interessos
particulars.

Dia 29 de setembre presentam aquesta solAlicitud de
compareixença i pocs dies després vostè s’adreça a
l’Ajuntament de Santa Eulàlia i els diu que... és clar, parlam de

deu mesos després que, a vostè, li facin arribar la proposta de
reserva natural, i li diuen: miri vostè, està molt bé el que vostè
ens presenta, ho tindrem en compte, però nosaltres no anam per
aquí. 

És clar, què passa? Idò que vostès s’allunyen del que la
societat representada a les institucions públiques els demana,
s’allunyen de la figura de reserva natural que li demana Santa
Eulàlia, s’allunyen de la reserva natural que li demana el
Consell Insular i s’allunya d’un acord parlamentari que li
demana que implanti la figura de reserva natural a l’illa de
Tagomago.

Per tant, la primera pregunta és: vostè es pensa que està
subjecte a vostè mateix o que està subjecte als acords
parlamentaris o als mandats parlamentaris? Entenc jo que vostè
està subjecte als mandats parlamentaris i si el mandat
parlamentari és que vostè promogui la figura de reserva natural
a l’illa de Tagomago, vostè té l’obligació d’implementar la
figura de reserva natural a l’illot de Tagomago, cosa que en
aquest cas no fa, precisament.

La segona pregunta és: no considera vostè suficient que tots
aquests colAlectius li demanin el que li demanen... qui més li ha
de demanar -pregunt jo-, qui més li ha de demanar?

En tercer lloc, com dic, ens preocupen moltíssim les
declaracions de la Sra. Caterina Amengual, parli vostè en
llibertat, demà no se la trobarà a la conselleria, parli vostè amb
llibertat d’ella si vol, perquè demà no hi serà, ja ho sap vostè. 

Per tant, vull que em contesti: està subjecte vostè
exclusivament als acords de govern o no està subjecte només
als acords de govern? Està d’acord amb el que deia la Sra.
Caterina Amengual, subscriu vostè les seves paraules?: “No
fem reserva natural a Tagomago perquè no es contempla als
nostres acords de govern i als nostres acords de govern només
es contempla Es Trenc, Sa Dragonera...”? en fi, no...no, molt
bé.

El Sr. Matias Kuhn, a través de la Sra. Margarita Nájera,
volia saber si a vostè li ha fet arribar una proposta, voldria
saber si aquesta proposta que li ha fet arribar, perquè així ho
diu en premsa, ha tengut alguna afectació damunt la decisió de
vostès de no declarar l’illot de Tagomago com a reserva
natural, crec que és una qüestió certament important. Ens
agradaria saber si vostè o persones dependents de vostè o
subjectes a vostè s’han reunit en algun moment amb la Sra.
Margarita Nájera a fi de negociar alguna figura en particular
que protegeixi no només els interessos del Sr. Matias Kuhn,
sinó també els interessos de l’illa de Tagomago. M’agradaria
que vostè això ens ho posàs de manifest.

I una altra qüestió, m’agradaria saber quin temps necessita
vostè per aprovar un pla d’ordenació dels recursos naturals, un
pla de gestió. Em contestarà vostè: no, és que hi ha acords de
govern de l’any 2013 i de l’any 2014,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, per favor, vagi acabant.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

... pregunta que vostè ha contestat, per escrit, a la meva
companya Margalida Mercadal, Margaret Mercadal, però amb
això no n’hi haurà prou, aquesta pregunta contestada per escrit
diu: “des del Servei de Planificació al Medi Rural s’està
treballant per finalitzar els plans de gestió pendents
d’aprovació.”

Acords de govern del 12 del 2013 i acords del Consell de
Govern del 10 del 2014 i vostès encara estan pendents
d’aprovar un pla de gestió. Quin temps necessita més vostè per
aprovar un pla de gestió sobre l’illa de Tagomago?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Passam al Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, té la paraula el Sr. David Martínez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats i
diputades, Sr. Conseller i el seu equip, benvinguts a la
Comissió de Medi Ambient, i gràcies per les seves explicacions
davant de la petició del Partit Popular en relació amb l’illa de
Tagomago.

Volíem començar dient que és especial l’illa de Tagomago,
no és una illa... no entenem molt bé i també... i aplaudim la
proposta del Partit Popular quan vaig veure qui ho havia
demanat i vaig veure que era el Partit Popular em va sorprendre
molt perquè dic: no és normal que això sigui una cosa que...que
bé, molt habitual dins el Partit Popular, i està molt bé, eh?, la
veritat és que ens agrada molt que sigui així, però és clar, quan
veiem que a Tagomago hi ha uns interessos particulars, hi ha
una empresa, hi ha denúncies de Fiscalia de l’any 2013, hi ha
uns expedients disciplinaris, hi ha unes actuacions...
presumptament ilAlícites, hi ha una ocupació del litoral sense
permisos, hi ha festes privades, hi ha luxe i... després veiem que
sí que hi ha uns instruments, com molt bé ha explicat, de Xarxa
Natura 2000 com LIC, ZEPA i també ANEI dins la planificació
d’Eivissa no entenem com no s’apliquen aquests instruments o
com no s’han aplicat durant aquest temps, perquè això no ve
d’ara, això ja ve de molts d’anys, i està molt bé que ara es posi
el focus damunt aquest problema i s’intenti solucionar.

Per una banda, estam totalment d’acord que hi hagi una
protecció real i efectiva i sí que li demanem, la primera
pregunta seria si realment... quines eines o quins instruments
emprarà la Conselleria de Medi Ambient perquè aquesta
protecció sigui efectiva i evitar aquesta... bé, aquests privilegis
dels propietaris que... que siguin damunt del que és la protecció
del medi ambient. 

Aquesta seria la primera pregunta enllaçant amb tot el que
ha explicat de... que s’ha de donar contingut als plans o als
instruments normatius que ja existeixen sobre l’illa de
Tagomago i ja és hora que es faci feina, però ja de manera
concreta, i també era confirmar que aquestes eines hi seran ja

per al 2017 i per a quina data o si ja està... bé, si podria
concretar més aquesta data que ha dit durant el 2017, a
principis, a mitjans? Bé, si és a principis o a mitjan millor i
aquesta seria la primera part.

També ha comentat, i això sí que ja comença a tenir un poc
més de... bé, de crítica cap a vostè o al seu govern, en el sentit
que hi ha uns informes del Ministeri de Medi Ambient que no
són necessaris per tirar endavant el Pla de Gestió, ho he entès
així. 

No, després em contesta, si realment sense aquests informes
no es podria ja tirar endavant i no esperar el Ministeri de Medi
Ambient, no sé si són vinculants o no són vinculants. És cert
que a l’Estat espanyol hi ha hagut un temps de... el tema que hi
havia un govern en funcions i no... bé, no funcionava com calia.
Ara que hi ha govern esperem que aquest informi i li demanam
als diputats i al portaveu del Partit Popular que ja que governa
el seu partit, idò que... ja que l’interessa tant que aquest espai
estigui protegir, idò, que facin pressió al ministeri perquè
aquest informe tiri endavant i estigui el més aviat possible.

Ja, un pas més endavant, ara sí que ens afegim a la proposta
que fa el Partit Popular, és cert que hi ha una petició social
d’una protecció real d’aquesta illa. A més, consideram que com
a reserva natural seria complementari, no seria substitutiu dels
(...) que Xarxa Natura 2000 té unes eines, té a nivell
d’investigació, a nivell d’educació ambiental, però també és
cert que hi ha unes mancances que la reserva natural o la
declaració de reserva natural faria que sigui aquesta protecció
la que es mereix l’illa, i no només l’illa com a illot sinó també
el seu voltant marí, hi ha hàbitats de corals i hi ha uns hàbitats
que seria molt interessant que fossin protegits cap a la pesca,
etc.

També es podria aprofitar per fer investigació i sobretot ja
que parlam que aquesta protecció sigui efectiva de dotar de
suficients recursos, tant humans com materials com de
vigilància i de manteniment perquè es pogués protegir aquest
espai natural que és l’illa de Tagomago.

Em referiré, ja que ens pertoca com a partit o grup
parlamentari que estam dins dels acords pel canvi, un comentari
al que ha comentat el Sr. Portaveu del Partit Popular, que sí que
nosaltres entenem que està dins dels acords del canvi
l’aprovació de la reserva natural, ja que, tal com es diu al text
signat pels partits que donam suport al Govern, “es faran nous
parcs i espais protegits, entre d’altres, -i això és important,
“entre d’altres”, el Salobrar de Campos i la reserva marina de
Sa Dragonera, ampliació del Parc Nacional de Cabrera.”
Aquest “entre d’altres” dóna peu que es pugui ampliar la... o es
puguin declarar nous parcs i espais protegits en altres llocs,
com a Eivissa o Menorca si fos el cas, i no només reserva... bé,
això està talment escrit i això és una interpretació i es pot
entendre perfectament, així que per aquí no hi ha per on agafar-
ho.

Bé, i si hi ha més espais que el Partit Popular està disposat
a protegir li donarem suport i ho podem parlar i així tenim la
(...) del Govern, idò bé, en aquest sentit ho tenim un poc més
compromès.
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Sí que li demanam, la seva compareixença ens ha... o ens
ha... o sigui, sembla que no ha tancat l’opció de declarar
reserva natural, és com un segon... un pas següent, el primer
pas seria desenvolupar el Pla de Gestió de Xarxa Natura, seria
aquest pla de gestió dels illots d’Eivissa en què ja es fa feina i
que per a 2017, si ens pot confirmar que ja estarà. I a
continuació ja es tendria les bases científiques i les bases i
estudis per ja poder declarar o estudiar la seva declaració com
a reserva natural. Creiem que seria important i sí li demanam
aquest compromís en la Comissió de Medi Ambient que fos
així, o al contrari, si no li sembla bé pel que sigui o perquè no
hi ha justificació suficient que ho digui també, que no ho tenen
previst. Jo he entès que sí ho té previst per tirar-ho endavant i
voldríem aquesta confirmació. Seria tot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Diputada Joana Aina
Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Bé, jo després de l’explicació del
conseller, al qual li agraïm i a l’equip, i després de les paraules
que ens han precedit crec que hauríem de plantejar que tenim
dos problemes derivats precisament de la gestió del Partit
Popular, en el sentit que precisament el problema que tenguem
construccions a Tagomago és precisament perquè el Partit
Popular, els ANEI del Partit Popular tenien precisament molta
menys protecció que la resta d’ANEI de les Illes. Això va ser
gràcies que el Partit Popular ho va voler així i així ho va
defensar i així ho ha mantingut fins fa molt poc que s’ha
revertit aquesta situació. O sigui, crec que hem de ser
conscients de quina és la situació actual i per què, també hem
de fer memòria de per què hem arribat a aquesta situació. 

El segon problema és l’actuació de la gestió del Partit
Popular en aquesta situació durant la legislatura passada quan
es varen infringir la quantitat d’activitats per Xarxa Natura
2000 que s’infringien i responsabilitat del Sr. Company que
pràcticament no va fer res per impedir aquestes activitats, que
precisament feien malbé aquesta protecció, que ja ens ha
explicat el conseller, de Xarxa Natura 2000 i que, a més, si es
vol aplicar amb ganes i es vol aplicar amb contundència es pot
aplicar. Jo crec que també així es fa i això és la intenció del que
s’ha fet aquest estiu, quan ens ha explicat un poc aquestes
restriccions de... precisament d’aquestes noces que estaven
aquí, aquest estiu s’havien proposades fer en aquest illot. 

O sigui, crec que hem de saber d’on partim. Bé, és evident
que partim també que aquest espai té una qualitat ecològica i
una qualitat natural evidentment que ha fet possible que fos
espai Xarxa Natura 2000. També partim, però, que ha costat
molt a aquest govern invertir la tendència en la gestió dels
espais naturals, ja s’ha anomenat i ho hem dit moltes vegades
en aquest cambra, vàrem partir d’una quantitat
d’acomiadaments en personal de gestió d’espais naturals, que
s’intentarà aquest 2017 amb un gran esforç de revertir i intentar

recuperar, i cada vegada posar menys recursos tècnics i
materials precisament per fer aquesta bona gestió. 

Per tant, crec que és normal, i jo crec que seriós, que la
conselleria abans de... vagi aconseguint les fites a mesures que
els recursos estan, diguem, a l’abast d’aquesta... de, diguem, de
la conselleria. 

Amb això aniria, perquè no em vull allargar, crec que ja
s’han dit moltes... crec que, principalment tots estam d’acord
que l’espai es mereix, que la protecció que té fins i tot es
mereix més segurament, però que sí que aquest pla d’ús i gestió
que ens parlava el conseller i que la conveniència seria que
precisament fos amb aquesta continuïtat ecològica dels illots de
Llevant fins a Eivissa i que, precisament, ja ens ha dit que ho
estava fent, nosaltres en aquest sentit li donam suport des de
MÉS per Mallorca, creiem que precisament són aquests estudis
tècnics que tant menysprea el Partit Popular quan venim aquí
a parlar de pressupost i quan venim aquí que diu que no s’han
de fer estudis i que no s’han d’estudiar les coses, crec que
precisament són la base de protegir les coses i de fer figures de
protecció. Crec que és una bona passa.

Per tant, si en cap moment, crec jo, que no he vist la
tendència de no fer, diguem, de no tenir en compte quin era
l’interès o les demandes que pugui tenir un ajuntament, pugui
tenir un consell insular. Crec que en aquests moments hi ha
damunt la taula moltes demandes d’ajuntaments i de consells
insulars o el que sigui, però també és veritat que quan s’han
protegit també hem tengut casos que... quan s’han protegit
zones privades en molts de casos, per exemple, jo vull recordar
el Parc de Llevant, no havíem acabat d’aprovar el Parc de
Llevant i a la següent legislatura el Partit Popular el primer que
va fer va ser treure del Parc de Llevant totes les finques
privades que hi havia en el Parc de Llevant. Ara hi torna a ser
aquest debat sobre la taula, és evident, però bé, és un debat que
crec que s’ha de tenir, però que és veritat que hi ha d’haver un
compromís i no és fàcil. Crec que en aquest sentit el camí és
aquest. 

Davant les insinuacions, no sé, a mi m’ha semblat, del
representant del Partit Popular sobre els interessos del Sr.
Kühn, m’ha semblat que insinuava si des de la conselleria es
defensaven els seus interessos, crec que precisament és al
revés, precisament la gestió del Partit Popular el que va fer a la
legislatura passada és defensar els interessos del Sr. Kühn. A
mi em sap greu, però opín totalment el contrari del que ha dit
el representant del Partit Popular, i crec que, de fet, si li hem de
fer aquest regal l’hi farem perquè els estudis tècnics ens ho (...)
en el moment que sigui, però sí que és vera que en aquest
moment, per l’activitat turística que pugui dur aquest senyor o
l’empresari que sigui, que el fet que tu tenguis una casa o
tenguis un establiment turístic a un lloc que es declari reserva
natural, idò és un reclam turístic important.

Per tant crec que les coses s’han de fer seriosament, crec
que el camí que du la conselleria és l’adequat, fer aplicar tota
la normativa de la Xarxa Natura 2000 que en aquests moments
es pot aplicar amb contundència, sense la negligència ni
l’omissió que hi ha hagut en anys passat, caminar cap a aquest
pla d’ús i gestió, i si el Partit Popular en realitat vol ajudar
perquè aquest pla d’ús i gestió es faci efectiu, donar el suport
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al que ha comentat el company de Podemos, que precisament
sigui el Govern de l’Estat que doni suport a possibilitar que es
faci aquest pla d’ús i gestió amb la continuïtat dels illots de
Llevant i dels illots d’Eivissa, i si ha de fer una iniciativa en el
Congrés jo crec que tendria el suport fins i tot..., no ho sé, ho
podem demanar als companys del Grup Socialista, però crec
que tal vegada també tendria (...). O sigui que endavant,
facin..., jo crec que és el moment de donar realment la passa
endavant i fer la passa de donar suport a aquesta protecció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Josep
Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Saludam la presència del
conseller i del seu equip. 

Telegràficament. Punt número 1: crec que no és aquí el
moment de discutir la protecció de Tagomago, crec que això ho
donam per descomptat tots i per tant és una tasca compartida.
Punt número 2: crec que la queixa bàsica de la compareixença
és el ritme, és el ritme, és la velocitat; la realitat és que no
avança al ritme volgut, i per tant el que es fa és apressar la
conselleria a dur a terme tots els tràmits i que sigui més diligent
en la seva gestió administrativa. Com en tantes altres coses la
veritat és que no veim el fruit; bones intencions, moltes, però
necessitam veure més fets i més fruits, i això crec que és la
crítica bàsica que s’està fent en aquesta compareixença.

I, tercer, nosaltres només li farem una pregunta. Vostè ha dit
que primer es fan els estudis i es fa el pla de gestió i després ja
veurem si es fa la declaració de parc natural, de reserva, etc.;
ens ha dit això. La meva pregunta és: seria perfectament
possible que no se seguís aquest procediment i que es plantejàs
un procediment, per exemple, com el que vostès han plantejat
en Es Trenc, que és primer fer la declaració i després fer això,
o només serveix això per a una banda o per a l’altra? No ho sé.
Vostès capegen i diuen que no. Jo entenc que ben igual que en
Es Trenc deu ser possible fer-ho a Tagomago, ben igual, eh?
Ara bé, una altra cosa és que les seves prioritats polítiques o
que l’ordre lògic de les coses, que és el que al final nosaltres
hem de concloure, l’ordre lògic de les coses és fer el que vostès
fan a Tagomago. Entenc que aquest és l’ordre lògic; el que no
era lògic és tenir aquesta urgència a un altre espai i després
quedar empantanegats en la tramitació administrativa, que és el
que ens està passant, malauradament ens està passant a
Tagomago i en Es Trenc.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ens falta el portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. Passam al Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Diputada Olga Ballester, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Gracias, conseller. Gracias al grupo
que acompaña al conseller. Bueno, yo también seré muy breve
porque creo que esta comparecencia, como ha dicho el Sr.
Melià, es un poco lo que le pasa mucho a esta conselleria, y es
la lentitud, la lentitud en llevar a cabo los objetivos, tanto tanto
que es que no llega a ninguno. Entonces yo creo que si aquí se
aprobó en una iniciativa que se hiciera reserva natural y que se
dotara de recursos pues efectivamente estamos pidiendo esto,
que lo que se aprueba en el Parlamento, y más propuesto por el
grupo que está en el gobierno, se sobreentiende que está todo
hablado y que efectivamente se va a llevar a cabo rápido. Si no
no se entiende cómo se pueden promover iniciativas que no se
sabe muy bien el Gobierno si... Es que no..., o falta
coordinación o falta diálogo, no lo sé. Entonces yo creo que
aquí estamos todos de acuerdo que sea reserva natural, que se
necesita un plan de gestión, y lo que pasa es que no llega nada. 

Y también quiero comentar, en cuanto a lo del parque
natural de Es Trenc, que todos queríamos un parque natural de
Es Trenc, lo que pasa es que de pronto usted aparece y en ese
parque natural en el proyecto retira a los que más les interesaba
que hubiera una buena gestión y un PORN, que es a los
propietarios; es decir, cuando se hace un parque natural lo
normal es que se haga consensuado con los propietarios de los
terrenos del parque y de la población que habita y que cuida de
ese territorio.

Bueno, por lo tanto yo creo que más que nada lo que le
pedimos un poco es que nos comente si aproximadamente sabe
los tiempos, los tiempos, para que se pueda llevar a cabo esta
iniciativa que ustedes propusieron y que se aprobó en el
Parlamento. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Silvia Limones per un temps de
deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Gracias por las
explicaciones, Sr. Conseller, y bienvenidos sus acompañantes.
Y yo empezaré recordando que efectivamente el pasado 11 de
noviembre el Grupo Parlamentario Socialista presentó una
propuesta no de ley en la que solicitaba iniciar las gestiones
para declarar Tagomago y els illots de Llevant como reserva
natural y marina, y que fue aprobada por asentimiento es esta
comisión.

Es cierto que actualmente Tagomago es un área natural de
especial interés que forma parte de Xarxa Natura 2000 y que
tiene declaración de LIC y ZEPA, pero este nivel de protección
no ha sido suficiente hasta el momento ya que no ha podido
impedir que los propietarios lleven a cabo en este paraje natural
una serie de actividades que no respetan de la forma en la que
debería hacerse el ecosistema y el entorno natural de estos
islotes. En aquella proposición se instaba al Govern balear a
iniciar las gestiones de acuerdo con las demandas del consell
insular para la declaración de Tagomago y els illots de Llevant
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como una reserva natural y marina; un segundo punto, asegurar
la dotación de recursos necesarios para la gestión de esta
reserva natural y marina de Tagomago; y, en el tercero, iniciar
las actuaciones para garantizar que las actividades que ahora se
desarrollan no generen daños irreparables a la futura reserva.

Es cierto también que instituciones como el Consell Insular
de Ibiza han manifestado que el grado de protección con el que
cuenta actualmente el islote de Tagomago no es suficiente. La
actual figura de protección con la que cuenta el islote no ha
impedido que se hayan realizado obras en la mansión del islote,
la apertura de caminos y la explotación del quisco publicitado
como el beach club, y es por este motivo por el que desde
nuestro grupo consideramos que se debe avanzar en aumentar
el grado de protección que permita llevar a cabo aumentar la
vigilancia y dotar de personal suficiente para la gestión del
islote una vez que se consiga avanzar en estas gestiones.

Dicho esto también querría manifestar mi sorpresa sobre las
declaraciones que ha hecho el Sr. Jerez, puesto que le acusa de
ir en contra de lo que quiere el consell, de lo que quiere el
GEN, de lo que quieren muchas asociaciones ambientalistas.
Pero yo también le pondré algunos ejemplos. Dice que para
usted no existe Ibiza; yo no estoy de acuerdo con eso porque le
podría poner varios ejemplos y preguntarme dónde estaban
ustedes, por ejemplo, cuando se construyeron las autovías, que
fue una grave agresión para el territorio de Ibiza, y que tuvo la
mayor contestación social en contra; o por ejemplo cuando se
planteaba hacer un campo de golf en la zona de Cala d’Hort,
que hubiera sido también una grave agresión al territorio, y en
aquel momento no se quién estaba en contra de quién, porque
ustedes no sé dónde estaban, con lo cual, decir esto. 

Creo que desde el grupo parlamentario celebramos que
vayan a llevar a cabo estos planes de gestión porque son
necesarios y un primer paso, y también pediríamos esto, lo que
han indicado los miembros de los otros grupos, de intentar
agilizar en el tiempo la gestión y que el Partido Popular haga
gestiones en Madrid para que los informes que sean necesarios
se agilicen, y que entre todos consigamos el objetivo final, que
es que queremos que Tagomago tenga una mayor protección
para evitar cualquier agresión a su entorno que pueda tener.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Té la paraula el Sr. Conseller
per contestar les preguntes i observacions dels grups
parlamentaris. Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Si s’ha entès per sarcasme la meva actuació del principi o
la meva primera intervenció... sarcasmes no, en realitat, sí
reconeixeré un dels fets principals, la manca de recursos i
durant aquest any i mig evidentment m’he dedicat amb esforç
i esper que vostès quan votin els pressuposts d’aquesta
comunitat autònoma tenguin en compte la dotació per als espais
naturals protegits, tenguin en compte la recuperació de la gent
i tenguin en compte els mitjans.

Vostès demanen una velocitat, entenc la seva petició, però
evidentment sense mitjans, sense gent, no hi podem fer front.
Que quedi clar que aquest conseller està compromès amb
Eivissa, sí, i els fets... hem posat Cala Tarida en marxa, la
depuradora, Talamanca, ho hem fet, hem fet un gran esforç per
Santa Eulàlia, per reconnexions de les dessaladores, esperam la
llicència d’obres i he estat un dels consellers que més crec que
ha estat físicament a l’illa d’Eivissa fent feina amb totes les
seves instruccions i reconeixent quan altres administracions ho
han fet bé i estant al seu costat.

Sra. Limones, entenc i compartim l’objectiu que Tagomago
es mereix les màximes figures de protecció, però aquest
conseller el que no vol fer són parcs naturals, reserves naturals
de paper, el paper ho aguanta tot, però si darrere no va
acompanyat de mitjans no servirà per a res, el que hem de fer
és fer complir la normativa d’ara. La Xarxa Natura 2000 és
molt poderosa i té molt per a aportar, però hi ha hagut gent que
no l’ha entesa o no l’ha volguda entendre i no ha volgut aplicar
la seva normativa. 

No han volgut entendre que són uns hàbitats que ens
representen a nivell europeu i que tenim unes responsabilitats
i que tenim unes obligacions i que els hem de conservar, no,
primaven els interessos dels promotors o primaven els
interessos de particulars i no importava i no es tramitaven les
sancions, jo tenc la llista de sancions obertes a l’illa Tagomago,
de quantitat d’expedients, que mai no s’ha revisat si s’havien
complert les mesures. Li puc assegurar que d’ençà que aquest
conseller hi és els informes tècnics prescriuen unes mesures i
es comprova que després s’acompleixin. Això sí que és un fet
diferencial de la gestió que fa aquest conseller de Xarxa
Natura, abans i després, això és una diferència i evidentment
que en aquesta línia seguiré fent feina.

És vera que volem protegir més i amb acord dels
propietaris, Sra. Olga, però en aquest cas li puc assegurar que
aquesta persona que asseu aquí no té cap interès particular amb
el Sr. Kühn, és més, cada vegada que ens hem reunit li he dit
que la primera línia... m’hi vaig reunir com a director general
de Biodiversitat fa quatre anys i li vaig dir que la seva
declaració d’intencions, el primer que havia de fer, era restituir
la legalitat de totes les ilAlegalitats que li havien permès fer en
aquell illot; que l’urbanisme a la carta que li havia permès fer
aquelles obres que no haurien d’existir, que després varen se
legalitzades en temps del Partit Popular no haurien d’haver
existit mai; que en els ANEI d’Eivissa és una vergonya que
hagin permès construir-hi d’aquesta manera perquè han estat
diferents durant tots aquests anys. Fets, realitats, sí, aquest
conseller ha participat en la redacció d’un decret llei que fa que
a Eivissa els ANEI siguin iguals que a la resta de les illes. Sí,
és un fet concret del qual aquest conseller se’n sent molt
orgullós.

Evidentment que vostès poden permetre o poden percebre
lentitud, si em permeten els diré una cosa: hem d’acomplir,
tenim un expedient obert en l’àmbit de l’Estat per no haver fet
els plans de gestió de Xarxa Natura 2000, Xarxa Natura 2000,
una obligació a nivell europeu que diu que ja hauríem de tenir
els plans aprovats, aquesta obligació no s’ha complit i per tant,
ens toca a nosaltres fer-la ara i aquesta és la prioritat i és on
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destinam tots els nostres esforços no només per a l’illa
Tagomago, sinó per a tot Mallorca i per a tot Menorca.

Ara mateix tenim un conjunt crec que de vint plans
aproximadament amb els quals fem feina, no només per a l’illa
de Tagomago, per tant, entenc que vostès puguin pensar que no
fem feina, però els puc assegurar que fem tots els LIC de l’illa
de Menorca, que està externalitzat amb una consultora; de tots
els LIC de Mallorca només se’n varen aprovar uns sí i uns no,
hauran d’explicar per què uns sí i uns no; i de tots els d’Eivissa
el Partit Popular no en va aprovar cap; i de Formentera ja
probablement no se’n va recordar, això sí, de segons quin lloc
en concret amb una normativa prou especifica. 

També he de dir que hem modificat aquests plans, a la Llei
d’avaluació d’impacte ambiental ja vàrem recollir temes de les
party boats que evidentment en segons quins plans de gestió ja
aprovats pel Partit Popular se n’havien oblidat específicament
defensant, probablement, algun  interès econòmic.

Evidentment, Sra. Ballester l’important són els mitjans, hem
fet feina per recuperar els mitjans i esper que el seu vot als
pressupostos permetin a aquesta conselleria recuperar aquell
capital humà necessari per gestionar. Volem gestionar? Sí, però
no volem crear espais naturals que no puguem gestionar i això
és la prioritat d’aquest conseller, dotarem amb mitjans i
crearem els parcs, crearem les reserves amb els mitjans
necessaris perquè siguin dignes, és un dels acords pel canvi,
dignificar els nostres espais protegits. És una frase que m’he
cansat de dir i això vol dir recuperar la seva gent, recuperar la
planificació, recuperar tots els mitjans tècnics per fer-hi front
i això, els mitjans dels quals disposi, està evidentment en les
seves mans.

Es Trenc, evidentment que hem parlat amb els propietaris,
Sra. Ballester, i evidentment que cercarem el consens, però no
només amb un propietari, és que de vegades només escoltam un
propietari i de vegades el propietari no té el perquè compartir
l’objectiu comú de la conservació, és legítim. No podem
pressuposar que un propietari... jo entenc molt bé un propietari
al qual posam unes limitacions per conservar un hàbitat que tal
vegada pugui, lliurement, evidentment, faltaria més, no estar-hi
d’acord, però l’objectiu comú de conservar aquell hàbitat ha de
passar per l’interès particular d’aquell propietari.

Evidentment vostè parla d’Es Trenc, evidentment haurà
parlat amb persones que han gestionat aparcaments ilAlegals que
tal vegada ara veuen que al dibuix de la nostra llei no surten
aquests aparcaments i això li suposa un problema i no hi està
d’acord, és a dir, ja seria... seria, arribar a un consens amb una
persona que... o alguna persona a la qual li expropiam uns
terrenys, que estigui contenta, ja seria fantàstic per part nostra,
ho intentam, però evidentment de vegades no ho podem
aconseguir.

Sr. Melià, si m’ho permet, crec que hem fet una mescla i
hem fet un poc de confusió. Quan diem el pla de gestió és una
obligació del LIC de Xarxa Natura no és el PORN que vostè
estableix a la LECO, diferenciem els dos procediments, és a
dir, per declarar un espai natural protegit he de fer un pla
d’ordenació de recursos naturals com estableix la LECO o puc
anar via llei, com també estableix, que és el cas, l’opció que

hem triat a Es Trenc-Salobrar de Campos; si vostès consideren
que Tagomago pot anar per aquesta via de llei, crec que vostès
també poden presentar una iniciativa legislativa al Parlament i
declarar Tagomago per llei, vull dir, és a les seves mans, però,
quan diem pla de gestió, ens referim a Xarxa Natura 2000, que
té unes obligacions, que cada any... que cada ics anys hem de
plantejar un informe i diu que en el 2017 ja Europa ens diu que
hauríem de tenir aquests plans aprovats. I per què no els tenim
aprovats? Perquè... jo sempre faig... pos un exemple: un
document, uns documents, uns plans que hi ha hagut i que
s’estan revisant.., alguns preveien que l’AVE passava per Artà,
per tant, entenguin vostès que ens durà molta feina de revisió
i concreció; no volem... és a dir, segons quines herències i
segons quins privilegis que segons quins plans tenien i per tant,
els anam revisant, i dur molta feina.

Un pla de gestió Xarxa Natura 2000 no és el mateix que un
pla d’ordenació de recursos naturals, Sr. Melià. Si vostè vol fer
una proposta de llei per fer més via, encantat i evidentment
estam a la seva disposició, però aquest conseller no voldrà fer
un espai natural si no té els recursos per gestionar-lo, a
diferència d’altres peticions que hem sentit.

Sra. Campomar, crec que vostè ha tocat un dels temes
greus, un poc sembla que ara Tagomago ara hem de córrer i....
corrensos, ara existeix. Tenim unes responsabilitats, hi ha una
història, tot un expedient judicial en marxa sobre diferents
irregularitats, hi ha uns expedients sancionadors dins Xarxa
Natura que es varen deixar caducar i per tant ja no són
recuperables i evidentment sí la restitució de la legalitat i en
aquesta cosa farem feina.

El decret llei que dèiem amb els quals vàrem fer que els
ANEI fossin ANEI de veritat, fossin com a la resta de les illes,
crec que va ser una passa significativa endavant i nosaltres sí
creim en Xarxa Natura 2000, a diferència d’altres grups polítics
que no han cregut en aquesta norma, que no l’han feta aplicar
i que no han volgut veure les virtuts, de vegades també tenen
febleses, però té virtuts, i escenes, espectacles, infraccions que
s’han dut a terme a Tagomago s’haguessin pogut evitar amb un
poc més de diligència i escoltant.

Hem d’invertir la tendència, vostè ho ha dit, invertir la
tendència, i reconeixeré que ens costa més de l’esperat, 32
acomiadats a l’IBANAT, 5 milions d’euros en acomiadar gent,
en lloc de dedicar-los a protegir els nostres espais ho
dedicàvem a treure la gent de forma... bé, no ho adjectivaré.

Senyora de Podem, és vera que hem de fer feina i
compartim l’objectiu i m’agradaria deixar clar que no he tancat
en cap moment la porta a la protecció, no, el que he dit és una
qüestió de prioritats i de realitzacions. Escoltin, ja tenen una
llei d’Es Trenc, que aviat entrarà en aquest parlament, la
reserva de la Dragonera que hi havia als acords pel canvi ja està
declarada, ja existeix. Evidentment, a l’ampliació del Parc
Nacional Maritimoterrestre ja es fa feina, ja hi ha aquests dies
jornades de participació i el fet que hem tengut un govern en
funcions no ens ha permès l’ampliació de Cabrera. 

I nosaltres vàrem dir que aquestes eren les nostres prioritats
perquè teníem unes encomanes del Parlament. Aquest conseller
es deu al Parlament, a l’actual i els mandats que varen fer, en
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el 1991 ja un mandat d’aquest parlament va dir a un conseller
que havia de declarar parc natural Es Trenc; escolti, hem passat
una sèrie d’anys, arribam quinze anys tard, però ara aquest
conseller farà cas. La petició de Tagomago esperem que no es
torbi quinze anys a haver-la de realitzar, ja li puc assegurar que
quinze anys jo en aquest càrrec no hi seré, per tant, no esperin
que jo em torbi quinze anys a fer-ho, ja li puc assegurar que si
he d’esperar quinze anys no ho faré, evidentment, però una
cosa rere l’altra. Establim prioritats.

Si a qualque moment s’ha entès que era l’únic que volíem
fer, estic d’acord amb vostè, Sr. David, que ha dit, no, no,
queda clar en els acords pel canvi, queda clar que aquestes...
marcaven Es Trenc, la reserva de la Dragonera, l’ampliació del
parc de Cabrera, que ja ho tenim encarrilat. I no renunciam a
fer front a altres reptes en els espais naturals protegits, ja li ho
dic, Tagomago s’ho mereix; però és que tenim una obligació,
és que amb Europa no acomplim, tenim tot Menorca sense un
pla de gestió aprovat, tenim gran part de Mallorca sense cap pla
de gestió aprovat, a Eivissa tampoc. Per tant, comencem per les
obligacions, comencem pel pla de gestió de Xarxa Natura
2000, comencem pel que ja tenim declarat que hi hem de fer
feina. I evidentment, no dubtin que si podem ho declararem. 

I m’apunt la idea del Sr. Melià de fer una llei específica per
a Tagomago, no em provoqui, Sr. Melià, que després diré que
ha estat vostè l’autor de l’actual d’aquesta llei, el citaré, si li
sembla bé, a l’exposició de motius.

Com deia també, evidentment, i compartim, Sr. David, el
que vostè ha dit, no volem figures que no puguem gestionar,
evidentment el capità humà, això és el més important i no em
cansaré de dir-ho, aquest conseller ha lluitat per a això, ha fet
molta feina per recuperar la gent que cuidi els nostres espais, si
no, no té sentit.

Sr. Jerez, a vostè sempre l’he de deixar el darrer, que no vol
dir que el consideri menys important, és un costum que ja he
establert amb el Sr. Company que, evidentment, veig que avui
no ha vengut i li ha enviat a vostè. Per això crec... i tal vegada
vostè m’ha taxat de sarcasme, perquè evidentment el Sr.
Company no ha volgut tenir aquest debat amb mi perquè hauria
dit el que li he dit a vostè, que vostè ha considerat sarcasme i
era una exposició de fets, però, seriosament, si l’he ofès em
disculp, però vostè ha insinuat una connivència meva amb el
Sr. Kühn, i això sí que no li permetré, i que quedi clar que si
algú ha tengut connivència amb el Sr. Kuhn que m’expliquin
com és tot el que es va construir. Li diré què vaig fer com a
tècnic, un dia que em varen demanar, Sr. Vidal, què pensa
vostè del que passa a Tagomago? Va ser tan senzill, vaig agafar
el prospecte turístic i el vaig obrir, això és l’impacte ambiental
que hi ha hagut a Tagomago, agafi una foto aèria qualsevol i
agafi el prospecte turístic. Com explica vostè la foto A i la foto
B? Aquí va acabar el meu relat com a tècnic, i aquesta postura
que mantenia com a tècnic la mantendré com a polític.

Vostès tal vegada ho podran explicar més què va passar. Jo
aquí em qued. I em qued amb el que jo puc ara, evitar que hi
hagi més impactes a l’illa de Tagomago, i vaig començar
declarant aquell ANEI com ANEI com la resta amb un
seguiment de Xarxa Natura 2000. I els meus problemes m’ha
causat, perquè la gent no està acostumada que li facin un

requeriment, que li diguis que la núvia no pot arribar amb
helicòpter o que no hi pot haver una ilAluminació magnífica i
que no hi pot haver concert ni el desvario ni la festa del
“xiringuito” a la platja o que l’embarcador no sabem si és legal
i no el poden emprar. Idò, sí això, que els tècnics, repetesc, han
dit sempre, aquest conseller envia dos agents de medi ambient
perquè s’acompleixi, això és la diferència. Preocupat per
Tagomago, evidentment, i per això fem tota la seva gestió.

Aquest conseller ve aquí a comparèixer sempre quan vostès
el reclamen, quan vostès em demanen un tema i per a mi és un
plaer, qualque dia més feixuc i qualque dia més divertit, però,
evidentment, Sr. Jerez, sempre estic a la seva disposició i de
tots els diputats per a totes les explicacions necessàries, sempre,
i crec que per temes d’Eivissa és el conseller que més he
vengut. Avui repassava les meves compareixences i
evidentment Eivissa sempre ha tengut un paper destacat.

Sarcasme no, no, senyor, i escoltar la gent i les lluites
ecologistes no vull que hagi de ser del Partit Popular. Li he de
reconèixer al Partit Popular, a un partit popular que en el seu
moment va participar i va aprovar la LEN, va fer temes de
gestió, jo he fet declaracions d’espais protegits, que l’enyor
aquell Partit Popular que si és... aquest gir que hi torna a haver
ara amb aquest nou... i tornam a tenir un Partit Popular que està
per protegir el territori, fantàstic, no tenc cap problema. Però,
escoltar els moviments socials? Sí que aquest conseller els
escolta: el GEN, tots els consells, els ajuntaments. Aquest
conseller li record que és regidor d’ajuntament i té molt
interioritzat el respecte a les institucions municipals. Ara bé,
també hem d’exigir a l’Ajuntament de Santa Eulària i al
Consell d’Eivissa com hem arribat a aquesta situació
d’impactes que són inassumibles per aquella illa, i evidentment
aquí tendrà responsabilitat qui ha governat i qui ha deixat fer.
No aquest conseller. 

Entenc, però, que és una petició no només del Partit
Popular, és una petició de tots els ajuntaments, de tots els
partits polítics, inclòs MÉS per Mallorca que va votar a favor
d’aquesta “daixona”, Sr. Jerez. Per tant, no es vulgui atribuir
que el Partit Popular ara és el salvador de Tagomago, no, tots
els partits polítics d’aquesta cambra, aquest conseller, que és el
conseller de les Illes Balears que va a totes les Illes,
evidentment es preocupa.

Hem començat per prioritats que tal vegada teníem
establertes des de 1991, per tant, hem començat per Es Trenc,
perquè també teníem un mandat d’aquest parlament.
L’ampliació de Cabrera tampoc no és un capritx d’aquest
conseller, tenia un mandat d’aquest parlament. Vostès ara
m’han demanat també Tagomago. Pos ordre, recuper drets i
recuper persones per poder fer front a aquests reptes.

El cit a termini, també, com he dit al senyor d’El Pi, al Sr.
Melià, disculpi, que si volen fer una proposició de llei per
declarar, de veritat, estaré molt content perquè les úniques lleis
o les darreres que hem vist del Partit Popular, la LECO, la
perversitat que una llei d’espais naturals retallàs espais naturals,
això és una qüestió que sempre durem... i que esper que
qualque dia la puguem revertir.
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Impactes en la història que ha tengut Tagomago, tota una
llista de sancionadors, d’expedients no acabats, d’expedients
caducats... és molt llarg i està judicialitzat, esperem que el jutge
posi ordre. I, evidentment, el temps donarà i posarà a cadascú
al seu lloc, li puc assegurar que a mi cap jutge vendrà per
aquest tema. 

El tema de la Sra. Nájera. La Sra. Nájera, evidentment, és
una professional, té el seu despatx i es dedica a fer la seva
feina. Aquest conseller, a diferència d’altres administracions o
altres èpoques, té el mal costum que tothom que li demana hora
tard o prest l’acaba rebent, es digui Sra. Nájera, es digui
propietaris dels aparcaments d’Es Trenc, es digui qualsevol
cosa, no tenc perquè prejutjar i entenc que qualsevol pot
defensar els seus interessos. 

Una cosa clara, el Pla de gestió de Tagomago el farà aquest
govern, no ho farà el privat, això li puc deixar ben clar. No? O
sigui, li deix ben clar.

Acords de custòdia i altres històries? Primer quan establim
la legalitat, després podem parlar de tots els acords que vulgui
amb la propietat; quan tenguem l’accés al camí públic, que està
tancat, després podem parlar d’arribar a acords, però la legalitat
per davant de tot. Si vostès es troben en aquesta línia,
evidentment crec que arribarem a acords. Entenguin vostès que
jo rebré a tothom, però pressions o insinuacions de ningú;
aquest conseller hi és per servir el mandat d’aquest parlament
i els ciutadans que l’han fet posar aquí. Quan no serveixi per a
això, me n’hauré d’anar, però tenc clar a qui serveix, a l’interès
general, per si hi havia qualque dubte, i a l’opció 1 que
plantejava al principi. 

I entenc que el Partit Popular tal vegada no entén la força de
Xarxa Natura. L’altre dia mateix discutíem sobre una prova de
BTT d’aquí, de l’illa d’Eivissa, o que els promotors no entenien
que havien de demanar un document ambiental, quan li vàrem
plantejar la sorpresa va ser que els demanàssim un document
ambiental, això va ser la sorpresa del promotor, o que li
diguéssim que allò era Xarxa Natura on havien corregut
sempre. Jo l’entenc al promotor, l’entenc. Per què, què ha
canviat? No, és que això existeix des de fa molts d’anys. Doncs
sí, ha canviat una cosa, que farem complir la normativa i que
creiem en la protecció de Xarxa Natura 2000.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de rèplica. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Miquel Jerez, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, veig que s’ha pres molt seriosament la
paraula sarcasme. No tenia massa intencionalitat aquesta
paraula, si no li ha agradat o li ha sabut greu que jo la
pronunciàs li deman disculpes, però que sàpiga que no ho feia
amb cap intencionalitat ofensiva. Ho mantenc perquè crec que
les seves primeres paraules dirigides a aquest portaveu, al meu

grup parlamentari al qual represent anava en aquest sentit, amb
certa tonalitat sarcàstica, cosa que tots empram i més en el
debat parlamentari, en fem molt d’ús.

Dit això, com a qüestió preliminar, només volia esmentar-li
un parell de qüestions. Crec que vostè té una oportunitat
extraordinària, crec que vostè té una oportunitat única, crec que
vostè té avui el suport que molts pocs consellers podran
concentrar al llarg de moltíssim de temps, avui vostè té darrera
associacions, té vostè darrera colAlectius, té vostè darrera un
important ajuntament i un gran consell insular per impulsar una
figura que li demanen de protecció. I és una oportunitat que
crec que vostè o no ha acabat de processar en condicions o la
desaprofita, i jo crec que vostè hauria de reflexionar respecte
d’això, perquè crec que si tanta gent li demana i tant poc ho
refusa, entenc que alguns han d’estar equivocats i vull pensar
que la majoria és la que no hi està, sinó que crec que la que hi
està precisament és la minoria i aquells que tenen capacitat de
decisió, que són vostès en aquest cas.

Però de totes formes li diré, miri Oceana deia: “En primer
lugar Oceana quiere felicitar al Ayuntamiento de Santa
Eulària por impulsar la protección de Tagomago y por el
amplio consenso obtenido entre todos los partidos políticos y
los diferentes sectores implicados”. El GEN, miri el que ha dit:
“les característiques de la zona, especialment en el cas dels
illots, fan que segons, el nostre criteri, el més encertat sigui la
declaració de reserva natural”. Reserva marina també demanen
les confraries. Aliança Mar Blava: “La creación de una figura
de protección con una propuesta de reserva natural, que (...)
un seguimiento que permita evaluar la evolución de los valores
ambientales, etc. I el consell insular en el mateix sentit.

Vostè s’allunya d’aquesta figura i diu que el que no vol fer
és fer una reserva natural de paper. I jo li pregunt: vostè farà
una reserva natural a Es Trenc de paper? No, no, vostè farà una
altra cosa a Es Trenc, perquè està en els acords de govern, i
Tagomago no està als acords de govern i per tant Tagomago
per a vostès és de paper i Es Trenc no ho és i Es Trenc,
precisament, no ho és de paper. I clar, això a nosaltres, vulgui
o no, ens sap greu.

Ens diu que presentem nosaltres una iniciativa
parlamentària, a fi d’impulsar una protecció molt més
ambiciosa a Tagomago. Per què? Vostè digui’m per què? Per
què, si el que presentam com a mandat parlamentari vostè no li
fa cas, digui’m per què? Si aquí presenta el Grup Parlamentari
Socialista una iniciativa dient que la figura que ha de tenir
Tagomago a nivell de protecció és la de reserva natural i vostè
no li fa cas, per què ens diu a nosaltres que presentem
iniciatives parlamentàries en qualsevol dels sentits? També per
no fer-li cas, també per no fer-li cas, Sr. Conseller.

Es referia a les insinuacions que jo he fet en relació al Sr.
Matthias Kühn. No he fet cap insinuació, li ho he dit
directament, no ha estat cap insinuació; jo li he dit: s’ha reunit
vostè amb el Sr. Kühn. Jo li he dit això, jo no li he insinuat si
vostè s’havia reunit, jo li ho he dit directament. I li he preguntat
directament si la proposta que li fa a vostè el Sr. Kühn ha
tengut alguna incidència en la seva decisió. I això no és
implicar-lo a vostè en cap tipus d’assumpte relacionat en temes
privats del Sr. Kühn. Li ho he preguntat directament i
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clarament. I si vol, li ho tornaré preguntar, l’únic que volíem
saber és si la proposta del Sr. Kühn, que existeix, que hi és i
que està en els mitjans de comunicació, en relació al seu propi
interès i a la protecció de l’illot, ha estat tenguda en compte per
a vostès en algun sentit. Res més Sr. Conseller, res més!

Deia el Sr. Kühn que renunciaria a l’explotació del seu
establiment, cosa que ja ha fet perquè no li quedava altre remei,
a l’explotació del far. I deia també que estava disposat a
facilitar un indret per poder veure les aus. A veure si tot això
vostè ho ha tengut present, la pregunta era senzilla, no tenia cap
indirecta, vostè s’ho ha pres malament, em sap molt de greu,
però jo no anava per aquí.

La Sra. Nájera, no la conec com a professional, la conec en
altres àmbits, i permeti’m que no li doni la meva opinió, no és
necessària, no és necessària, perquè avui de la Sra. Nájera no
és necessari que en facem un debat, però simplement dir-li que
la Sra. Nájera és, precisament, la interlocutora de l’empresari
que s’adreça a vostès, a fi de presentar-los una proposta en
relació amb la protecció de Tagomago i els seus interessos
principals, que són interessos d’explotació turística a l’illa de
Tagomago.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Jerez per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

I acab, Sr. President. Miri, una cosa és la gestió i l’altra
l’abandonament. A mi m’agradaria, i acab, que em digui vostè,
perquè només m’ha dit que vostè ha fet estudis sobre el virot.
Fa un any i mig que vostè és conseller, el virot a Tagomago. I
dels fondeigs i dels fondeigs? Vostè té controlats els fondeigs
a Tagomago? No els té controlats. Vostè té controlades les
persones que trepitgen Tagomago? No les té controlades. Vostè
té controlats els vehicles a motor que circulen per Tagomago?
No els té controlats. Vull dir que són una sèrie de qüestions que
jo li plantej perquè, precisament, agents mediambientals que
estiguin damunt l’illot de Tagomago, preservant les seves
característiques i qualitats mediambientals no n’hi ha, Sr.
Conseller, i això és un fet incontestable i és un fet que vostè no
em podrà negar. Per tant, una cosa és la gestió i l’altra cosa és
l’abandonament. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. David Martínez, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller per les seves
explicacions. Ens quedem amb el missatge que no deixa la
porta tancada a aquesta declaració, per tant sí que es donarà
compliment al que es va aprovar en el Parlament a un moment
donat, ja es farà aquest... bé, es complirà. No pot dir el mateix

el portaveu del Partit Popular, de molts acords a què s’han
arribat i que el seu partit no ha complit. 

I sí que voldríem aquesta confirmació que realment per a
l’any que ve sí que hi haurà aquests recursos materials i humans
per fer realitat aquesta protecció efectiva de l’illa de Tagomago
i no només in situ, que està molt bé que hi hagi vigilància, que
hi hagi personal que estigui pendent que no hi hagi allà
actuacions que siguin dolentes per a la seva protecció i per a la
seva conservació, sinó també que els expedients que hi hagi
oberts que no caduquin, que, en cas que hagin caducat ja no es
pot fer res, o si es pot reobrir algun expedient que hagi quedat
en el llimbs o aturat a qualque caixó, que es pugui tirar
endavant.

Però creiem que està bé que hi hagi un paper que digui que
està protegit, però el més efectiu és si hi ha sancions que es tirin
endavant, que es compleixin, i si hi ha hagut una infracció que
aquell que ha incomplert i que ha fet aquesta infracció, pagui
per a aquesta infracció i, sobretot, si hi ha alguna mesura
correctora, alguna mesura per recuperar el dany que s’ha fet,
també que es dugui a terme. És molt freqüent, després d’haver-
hi hagut una infracció, un atemptat sobre el medi ambient,
després que està fet ja la seva recuperació que hauria d’estar
dins el procediment sancionador, quan hi ha una actuació
contra el territori, o contra el medi ambient, a més de la sanció
econòmica o que es pugui fer, hi ha aquesta recuperació de
l’espai natural. I esperem que dins l’illa de Tagomago aquests
permisos, aquests expedients sancionadors es tirin endavant
amb l’objectiu de recuperar el que es va destruir.

Seria tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Molt breument, jo crec que si parlam de
desaprofitar oportunitats, jo crec que precisament el que va fer
el Partit Popular és desaprofitar durant quatre anys l’oportunitat
de protegir aquest espai. I jo crec que d’això n’hem de ser
conscients, jo crec que s’ha fet molt més per a aquesta
protecció amb aquests 18 mesos o els que siguin, que en
aquests quatre anys anteriors, davant la negligència en la
protecció d’aquest espai. Jo crec que això ha de quedar clar.

Sobre les prioritats. Jo crec que la prioritat com ha dit el
conseller, d’un mandat d’aquest Parlament de fa més de 15
anys, crec que és una prioritat i crec que no cal qüestionar-la,
crec que seria absurd, perquè els números canten.

I el que m’ha faltat, i lament escoltar, precisament, és el
compromís del Partit Popular a fer tot el possible amb el
Govern estatal, precisament perquè faci aquest informe
favorable perquè sigui possible aquest pla d’ús i gestió, i això
no ho he escoltat, aquest compromís del Partit Popular. Ho
lament, ho lament perquè... he de lamentar profundament que
falti aquest compromís perquè..., no ho sé, fa un poc... pensar
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que és una postura només de crítica cap a un govern, però no
realment de fets cap a la seva vertadera protecció d’aquest
espai, i això és el que fa una mica malpensar.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Josep
Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres no hem sentit un
calendari, quina previsió temporal té perquè realment puguem
tenir aquest pla de gestió, perquè ens queixam del ritme però
vostè no pareix que hagi d’accelerar, la veritat és que després
de la seva compareixença no tenim la sensació que estigui
accelerant sinó que està dins aquesta tònica de la seva
conselleria de fa un any i mig.

Segona qüestió. Segurament jo m’he confós i hi ha diverses
figures, però, bé, en definitiva, en definitiva el que se li està
reclamant i on s’està posant l’accent per part de l’ajuntament,
del consell, de les entitats ecologistes, etc., etc., se li està
demanant més gestió, una vigilància activa, una avaluació dels
valors ambientals, i segurament això es pot fer a través de
diversos instruments, no només es deu poder fer per Xarxa
2000; es deu poder fer per diversos instruments. De fet vostè -
basta anar a Google- vostè és qui ha dit que vol dotar
Tagomago d’un instrument de gestió i protecció, i ha parlar de
reserves naturals, etc., etc. Vull dir que això és un debat, que
segurament és un debat diferent del tema de..., d’acord, però al
final del que es tracta és de tenir eines, de tenir eines per
gestionar aquest espai, i aquestes eines no hi són, i jo li he
volgut remarcar que a vegades vostès segons com volen fer
molta via i troben procediments, en teoria, que els permetran
fer via, que al final no la fan, aquesta via, però evidentment
nosaltres pensam que el camí correcte és primer fer els estudis,
tenir les coses clares i després fer les declaracions, no el que
pretenien fer en Es Trenc, que al final han fracassat
estrepitosament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Olga Ballester, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, brevemente comentaré que
efectivamente estoy de acuerdo con el conseller que de nada
sirven las figuras de protección, tal y como aquí se ha dicho, si
no se gestiona y si no se actúa. Por lo tanto también me gustaría
comentarle que tan importante es la actuación como saber qué
objetivos, o sea, cómo se tiene que actuar y qué personal se
necesita en terreno para que la actuación se lleve a cabo de
manera adecuada, porque muchas veces cuando se habla de
personal hemos de tener en cuenta que es un personal que ha de

trabajar en el terreno y que ha de ser cualificado, que ha de
tener conocimientos medioambientales y que una vez hecho el
plan de gestión se ha de saber muy bien qué personal
necesitamos y en qué cantidad, porque muchas veces se peca de
que ponemos excesivo personal pero que debido a que hay
mucho cargo y poco personal en el terreno, o de poco
conocimiento medioambiental, no se llevan a cabo las
actuaciones que requiere el parque.

Entonces sí que estamos muy de acuerdo en que se necesita
gestión, pero también necesitamos que exista una gestión
eficiente y con personal cualificado. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Silvia Limones per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sí, yo quiero comentar
también brevemente que el que una iniciativa no se encuentre
registrada en los acuerdos por el cambio no significa que no se
pueda llevar a cabo. De hecho hay muchísimas iniciativas, Sr.
Jerez, que se llevan a cabo desde esta conselleria que no están
en los acuerdos por el cambio, muchas iniciativas que se llevan
a cabo desde esta conselleria, y no es ningún impedimento
poder hacerlo. Sí que es un impedimento, a lo mejor, el no
tener el personal necesario debido al recorte que hicieron
ustedes en personal en la anterior legislatura; tener que reponer
este personal sí que puede estar retrasando el poder llevar a
cabo las gestiones necesarias. 

Y nada, desde nuestro grupo deseamos que puedan reponer
todos los recortes que el Partido Popular llevó a cabo tanto en
personal como en otros medios para que se puedan acelerar en
las gestiones necesarias para llevar a cabo la mayor protección
de Tagomago.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Passam al torn de
contrarèplica. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies, Sr. President. Em qued amb l’oportunitat.
Sí, tenim una oportunitat i l’hem d’aprofitar, evidentment, i
aquest conseller aprofitarà aquesta oportunitat de generar
consens; si aquest espai natural ha generat consens per a la seva
protecció evidentment haurem de fer les passes necessàries per
tirar endavant una oportunitat.

Però, si m’ho permeten, sí que empraré el sarcasme i sí que
em sorprèn que s’escolti la societat civil quan a un li convé,
sols quan a un li convé. Molts vàrem demanar que no
s’acomiadàs la gent, molts vàrem demanar que no es retallassin
els espais naturals protegits: Aliança Mar Blava, GEN-GOB...,
perdoni, Aliança Mar Blava no existia en aquell moment, però
el GEN-GOB mateix que vostè citava o molts d’ajuntaments sí
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que varen fer manifestacions que no varen ser escoltades. Però
evidentment aquest conseller escoltarà Eivissa, hi ha un
consens. Farem feina per tirar-ho endavant.

Però li puc dir també amb cert sarcasme que em dol que
durant els meus devuit mesos de gestió s’han romput les dades,
hem perdut el seguiment. Evidentment aquests devuit mesos no
hem comptat els cotxes que passaven per l’illa de Tagomago,
hem perdut les dades..., com era que vostè anava dient?,
abandonament de les dades dels cotxes, dels fondeigs... Tota
aquesta seqüència de dades l’hem perduda. No, Sr. Jerez, no hi
ha hagut un seguiment a Tagomago durant tots aquests anys
que diu vostè que nosaltres hem perdut. Li he posat l’exemple
del virot com un exemple de recuperació, de preocupació i de
dur un seguiment ambiental en un espai protegit. Això ara ho
feim. El recompte de xalets sí que és bo de fer i en té un.

Però li puc dir que a diferència de Tagomago molts d’espais
naturals sí que han perdut seqüències que es tenien calculades
des dels anys vuitanta. A l’Albufera de Mallorca s’han perdut
dades, tenim un blanc de cinc anys de no haver-hi dades de
moltes espècies. A Menorca, tres quarts del mateix. Molts dels
seguiments que es feien d’aus han desaparegut durant aquests
quatre anys que no s’han fet, i vostè em reclama seguiments
que mai no s’han fet a l’illa de Tagomago. Però ara li puc dir
que sí, que ara es fa investigació, que ara es fa seguiment, i que
evidentment hi hem de posar esment, i per això necessitam la
gent, necessitam els mitjans i en això feim feina.

Abandonament de... Li puc assegurar com a mínim que n’hi
ha molt manco del que hi hagut els darrers quatre anys, i farem
feina perquè no n’hi hagi, d’abandonament. I quan la Sra. Olga
Ballester deia que fa falta gent, evidentment fa falta gent, fa
falta gent sobre el terreny però també gent que planifiqui i gent
que faci un seguiment de les dades. Fa falta gent per poder
gestionar un espai, i és tan important des del peó fins al tècnic
superior; tots fan que un espai natural funcioni; des del
picapedrer que arregla una teulada fins al tècnic que fa una
anàlisi de qualsevol tema, de qualsevol aspecte ambiental. Tots
són necessaris per tenir un espai. I li dic, Sra. Olga Ballester,
que aquest conseller té bastants menys càrrecs que el conseller
anterior; l’empresa IBANAT, per exemple, de quatre alts
càrrecs que hi havia ara sols n’hi ha dos, per posar un exemple
i no anar molt més enfora.

Abandonament. Sr. Melià, evidentment, abans que se’n vagi
li dic que compartesc amb vostè una frase, gestió activa...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

... gestió activa, gestió activa. Sí, és l’objectiu, i per això
volem tenir el pla, per tenir una gestió activa d’aquest espai. I
és una obligació, no és que vulguem, és una obligació, ho hem
de fer, i és una prioritat perquè Europa, si no, ens sancionarà,
i per tant passa davant les altres tasques que hem de fer, i en
això estam: tots els plans de gestió de l’illa de Formentera, tots
els plans de gestió de l’illa d’Eivissa, que no n’hi ha cap
d’aprovat; sols n’hi ha uns quants a Mallorca, és així.

Via. Via. També, Sr. Melià, vostè em retreu que volia fer
molta via en Es Trenc i no n’hem feta. Li don la raó, perquè

hem obert dues exposicions públiques, perquè contestarem
totes les alAlegacions, cosa que no teníem l’obligació de fer, i
ho feim per voluntat, perquè així escoltam i participam, com
se’ns va demanar des de l’Ajuntament de Campos que
s’allargàs el període, com se’ns va demanar des d’aquest
parlament, i així ho hem fet. He obeït; si en això ens hem
enredat, evidentment hagués pogut ser més ràpid si no hagués
escoltat l’Ajuntament de Campos i si no hagués escoltat aquest
parlament, que em va demanar que escoltàs els propietaris i
parlàs amb tothom, que intentàs consensuar més la llei. Per
això, evidentment, hem gastat més temps. He obeït.
Evidentment el cent per cent del consens, Sr. Melià, vostè sap
que és impossible. 

Però allò important i amb el que em qued, sense sarcasmes
i sense altres expressions, allò important és que a l’illa de
Tagomago potser no mirem cap al passat, un passat de (...),
d’infraccions urbanístiques, de delictes ambientals i d’impactes.
Mirem cap al futur, mirem cap al futur per a la seva
conservació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Donam per acabat el debat. Volem agrair la presència del
Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i dels seus
acompanyants.

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