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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Antònia Perelló substitueix Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més?

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Jaume Garau.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
873/17, de declaració del Parc Natural Maritimoterrestre
Es Trenc-Salobrar de Campos.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a dictaminar el projecte de llei RGE núm. 873/17, de
declaració del Parc Natural Marítimoterrestre Es Trenc-
Salobrar de Campos.

En primer lloc passarem al debat de les esmenes que es
mantenen al projecte de llei. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos RGE núm. 4041, 4043, 4044,
4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4051, 4053 i 4099/17, i per
posicionar-se respecte a les esmenes presentades per altres
grups parlamentaris, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Olga
Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos iremos mirando las
enmiendas una por una, de aquellas que nos han quedado tras
la ponencia. 

Bueno, la primera enmienda es relativa al artículo 3 de esta
ley. Nosotros queremos eliminar una frase, en cuanto a las
normas de protección del ámbito terrestre del parque natural,
en el artículo 3.b) pone que “no son autorizables”, o sea que sin
autorización y con carácter general se pueden hacer una serie
de actividades y sin autorización también se puede hacer
cualquier actividad programada por el órgano de gestión.
Nosotros creemos que sin autorización que se pueda hacer
cualquier actividad programada por el órgano de gestión, no
nos parece correcto porque creemos que si no está dentro del
PORN, cualquier actividad que no esté dentro del PORN
debería tener un estudio para ver si efectivamente se puede
hacer dentro del parque y, por lo tanto, nos gustaría quitar esta
frase, puesto que deja una carta blanca a la administración para
hacer lo que quiera dentro del parque natural.

Después también tenemos otra enmienda, también al
artículo 3.1.d), esta enmienda hace referencia a los
estacionamientos, puesto que hay muchas enmiendas que tiene
Ciudadanos referentes a que nosotros, todo lo que son
actividades del parque, todo lo que son itinerarios dentro del
parque y todo lo que es determinar los aparcamientos para el
parque, todo creemos que debe ser y debería estar estudiado en
el proyecto de ordenación del parque. Por lo tanto, los artículos
que hacen referencia a una anexo 3, que ponen arbitrariamente
unos parkings, pues nosotros los vamos modificando para
explicar que todos estos parkings tienen que estar estudiados,
tratados y consensuados dentro del PORN y este artículo 3.1.d),
que habla de que los equipamientos para la actividad específica
de explotación de aparcamientos de uso público en áreas,
nosotros introducimos que no estén declaradas como actividad
transitoria en esta ley, porque dentro de nuestros enmiendas
también hacemos una enmienda para que aquel parking que
estaba legalmente establecido, transitoriamente pudiera
continuar con su actividad, hasta que dentro del PORN pues se
decidiera su situación.

Otra enmienda que tenemos también a la ley, es un
enmienda al artículo 4. Nosotros creemos que da demasiada
libertad la administración en cuanto a los usos autorizables. En
el artículo 4.1 pone que son autorizables los usos y actividades
previstos en los instrumentos de planificación. Y a
continuación pone una frase similar a la anterior, en el artículo
3, donde pone “pero que también son autorizables pues los no
definidos como permitidos o los prohibidos”. Por lo tanto,
nosotros también creemos que es una frase que permite más
usos de los que pueden estar dentro de los instrumentos de
planificación y también nos gustaría eliminarla.

Después tenemos una enmienda que nos parece muy
importante, que es la enmienda 4053, al artículo 6, porque en
el artículo 6 pone que el Gobierno “velará para la restauración
y para no la degradación del parque natural”. Y nosotros
introducimos específicamente lo que tiene que hacer el
Gobierno, que es, primero, informar de las posibles zonas
degradadas dentro del parque natural, y segundo, adoptar las
medidas necesarias para su restauración, porque así como está
definido en la ley, de decir que el Govern de acuerdo a sus
competencias, velará por la restauración de las zonas
degradadas, a veces la administración ha de velar por la
restauración de las zonas degradadas, pero si nadie indica
cuáles son estas zonas, al final los unos por los otros, no se
acaba haciendo nada. Por lo tanto, creemos que es importante
ese “velar por la restauración de las zonas degradadas”, indique
que es el Govern el que tiene que informar de esas zonas y
adoptar las medidas necesarias para su restauración.

Tenemos también una enmienda que es la enmienda 4043,
relativa a la composición de la junta asesora. Nosotros creemos
que es importante, tanto para la junta asesora, como para el
órgano gestor, seguir las indicaciones que ya hay en la LECO,
porque la LECO deja muy claro cuál es la composición y
cuáles son las funciones tanto de la junta gestora, como del
órgano gestor. Y es una enmienda de adición de un punto 5 al
artículo 14. El artículo 14, vamos a ver, sobre la junta asesora
del parque, le queremos añadir un punto 5, donde ponga que
“en el desarrollo reglamentario relativo a la composición de la
junta asesora, se garantice la participación de los propietarios

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201700873
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201700873
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704041
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704043
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704044
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704045
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704046
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704047
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704048
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704049
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704051
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704053
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704099


MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 48 / 31 de maig de 2017 623

de los terrenos afectados, así como de los ayuntamientos de
Campos y de Ses Salines. Dicha participación se sustanciará a
través de una representación adecuada y proporcional, respecto
a la de los integrantes pertenecientes al resto de las
administraciones, como reconocimiento a la ineludible
cooperación en la consecución de los objetivos de esta ley”.
Nosotros creemos que en esta junta asesora, es muy importante
que cuando se cree, como se cree, porque se creará, y luego se
hará el desarrollo de su composición y de sus funciones, pues
que en esa composición es importante que estén los
propietarios.

Y a continuación también tenemos más enmiendas, pero
todas van referidas a lo que ya hemos hablado anteriormente,
que los itinerarios y los parkings se hagan dentro del PORN.
Por lo tanto, vamos modificando todas aquellas..., la
motivación y los artículos que hablan sobre el anexo 3, que es
la gestión de los parkings y de los itinerarios.

Y después también por último, tenemos una enmienda al
artículo 12, que también es referente, en este caso, no al órgano
asesor, sino al órgano gestor. El artículo 12 de esta ley pone
que “la gestión del parque natural marítimo terrestre se asignará
a la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, por
medio de la dirección general correspondiente y de sus entes
del sector público instrumental”. Entonces, nosotros lo hemos
modificado y proponemos que se cambie por “se ajustará a lo
establecido en el artículo 33 de gestión de espacios naturales
protegidos de la ley de 2005", porque el órgano gestor de la
LECO es mucho más abierto, porque no solamente pone que la
gestión y la administración ambiental de los espacios naturales
tendrá como gestor la Conselleria de Medio Ambiente, sino que
pone que “para la toma de decisión en la gestión
medioambiental de los espacios naturales protegidos tienen que
constituirse autoridades de gestión para dar entrada a los
ayuntamientos, a los consells del ámbito territorial, a una
representación adecuada de propietarios, y a otros titulares de
derecho dentro de los espacios naturales protegidos, y
reglamentariamente se determinarán sus competencias”.

Por lo tanto, creo que el órgano gestor, según la LECO, es
mucho más amplio, más abierto, y da mucha más importancia
a todos aquellos agentes que efectivamente tienen que estar
cuidando y gestionando el parque.

Y nada más. Eso es todo. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
RGE núm. 4100, 4101, 4102, 4104, 4106, 4108, 4109, 4110,
4112, 4114, 4115, 4117, 4116, 4118 i 4119/17; i per
posicionar-se respecte de les esmenes presentades per altres
grups parlamentaris té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Josep
Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari El Pi vol agrupar les seves esmenes en
tres grups principals. 

El primer grup de les nostres esmenes diríem que és el que
afecta el règim jurídic aplicable d’acord amb la llei, i fa
referència sobretot al tema d’intentar aclarir les activitats que
es poden realitzar al parc d’Es Trenc. Com vostès saben la llei
distingeix entre els mesos condicionats i prohibits d’usos, però
algunes coses queden sense una regulació clara, i ens pareix
que hi ha llacunes importants que nosaltres, amb les nostres
esmenes, hem intentat omplir. Per exemple, nosaltres pensam
que és bo que hi hagi una declaració expressa que són usos
admesos en el parc els usos agrícoles, ramaders, forestals,
l’explotació salinera ordinària, els pesquers artesanals, la caça
no intensiva i les activitats d’explotació turística legalment
establertes. Crec que és positiu que tots aquests agents que fan
una activitat allà i que no posen en entredit la conservació de
l’espia tenguin un missatge clar de la llei que poden continuar
fent la seva activitat sense cap problema i sense cap burocràcia,
sense cap autorització, sense necessitat de cap permís especial,
i per tant pensam que això s’hauria d’aclarir, i amb aquesta
esmena pensam que s’aclariria bastant. Com s’aclariria amb
una altra esmena que posam que són plenament aplicables, amb
les matisacions de la seva protecció, les normes de la Llei
agrària; pensam que això seria positiu. 

I després tenim una altra esmena en aquest grup en relació
amb el règim transitori, perquè també hi ha una problemàtica
de persones que estan tramitant la corresponent autorització si
l’ús és condicionat, i que han de saber a quin règim jurídic
s’han de subjectar mentre s’aprova la llei, una vegada aprovada
la llei, si la seva sol·licitud és anterior a l’aprovació de llei.
Pensam que això donaria seguretat jurídica i que no crea cap
problema per a la conservació de l’espai natural, i per tant no
posa en qüestió l’essència de la norma. Per tant aquest seria el
nostre primer grups d’esmenes.

Un segon grup d’esmenes d’El Pi és en relació amb la
participació. Tenim un Govern de les Illes Balears que braveja
molt de participació però després no es caracteritza per donar
participació i per practicar el diàleg, i la participació no només
és a la junta assessora, que també tenim esmenes perquè hi hagi
molta més participació de les persones que interactuen amb
l’espai, com poden ser els pagesos o com poden ser els
propietaris; també volem participació més enllà de la junta
assessora, per exemple a l’elaboració del PORN o a
l’elaboració de l’estudi d’accessos a l’espai. Ens pensam que
aquí els ajuntaments han de tenir un paper clau i la llei no els
reconeix aquest paper clau; per tant entenem que hi ha d’haver
un gran acord. Les lleis triomfen si tenen un suport social, i una
llei que al final no és generalista, perquè és una llei
geogràficament acotada, com és aquest cas de la declaració de
parc natural d’Es Trenc, entenem que ha d’intentar trobar
aquests suports, i els suports els ha de trobar dins les persones
que estaran subjectes a aquest règim jurídic; per tant aconseguir
que hi hagi una participació de bon de veres i que la gent
estigui satisfeta amb la regulació ens pareix un objectiu
essencial perquè aquesta figura realment tengui un llarg
recorregut i tengui un bon reconeixement. Per tant totes
aquestes esmenes de participació de tots els propietaris, de tots
els pagesos, dels caçadors, dels ajuntaments, etc., etc., ens
pareixen molt importants i que tampoc no desvirtuen en absolut
l’esperit final de la llei.
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I el tercer grup d’esmenes són les relatives a l’aparcament.
La qüestió més problemàtica de la declaració d’Es Trenc és el
tema de l’aparcament, amb això no estic descobrint res, aquesta
és la qüestió on hi ha més conflictes i on hi ha més problemes.
Bé, nosaltres en relació amb l’aparcament tenim dues idees que
no compartim amb el projecte de llei; la primera idea és que hi
ha d’haver aparcaments d’ús públic, però no necessàriament de
titularitat pública, no compartim l’obsessió perquè els
aparcaments d’Es Trenc necessàriament hagin de ser propietat
d’una administració pública; per què?; si hi ha propietaris que
volen fer exactament el mateix, evidentment amb un impacte
exactament igual a nivell ambiental, ens pareix bastant absurd
que l’administració s’hagi de gratar la butxaca quan això no
necessàriament ho ha de pagar l’administració i es pot obtenir
el mateix resultat. Ens pareix que és de sentit comú que el que
s’ha de garantir és que hi hagi uns aparcaments d’ús públic,
però no necessàriament han de ser de propietat pública, i per
tant tenim un grup d’esmenes que van en aquest sentit.

Però sobretot la nostra discrepància amb el plantejament del
projecte de llei en relació amb el tema dels aparcaments és que
no es pot fer la ubicació dels aparcaments sense haver estudiat
el territori; és a dir, aquí no s’ha fet un estudi de mobilitat, no
s’ha fet el pla d’ordenació dels recursos naturals, no s’ha fet
una feina prèvia i imprescindible per prendre decisions, i es
fixa la ubicació dels aparcaments. A nosaltres això ens pareix
d’una frivolitat absoluta en un espai natural que en teoria s’ha
de preservar i que s’ha de ser molt cautelós, i això és el que fa
la llei. Per tant nosaltres entenem que transitòriament la llei faci
una ubicació, això ho entendríem, i ho compartim i les nostres
esmenes ho respecten, que transitòriament, mentre no hi hagi el
PORN, mentre no hi hagi els estudis de mobilitat, es faci una
ubicació dels aparcaments, correcte, però la decisió final de la
ubicació dels aparcaments sempre hauria de correspondre al
PORN, sempre, perquè és una vegada estudiada bé l’àrea qui
pot prendre la decisió és el PORN, no una llei que no ha fet
aquests estudis previs, i per tant nosaltres pensam que,
respectant el nombre, perquè nosaltres no posam en qüestió el
nombre de places màxim que marca la llei, la llei marca un
nombre de places màxim de 1.500 aparcaments, molt bé,
nosaltres respectam aquest sostre, aquest límit, no el posam en
qüestió, per tant que ningú no em digui que nosaltres volem
més aparcaments; nosaltres no volem més aparcaments,
nosaltres volem 1.500 places, això és el que diu la llei, molt bé;
ara bé, la ubicació d’aquestes 1.500 places l’hem de fer amb
sentit comú, i el sentit comú diu que qui ha de prendre aquesta
decisió és el PORN. Transitòriament ens pareix molt més lògic
aprofitar els aparcaments existents, és a dir, els terrenys ja
transformats i que tenen un impacte, que fer un nou impacte en
aquesta àrea sense haver-ho estudiat, que és el que proposa el
projecte de llei. Això ens pareix, sincerament, que no té ni cap
ni peus, el que planteja el projecte de llei. 

Per tant pensam i feim una crida perquè es repensi, s’entri
en el sentit comú, se’ns facin les transaccions que vulguin, però
pensam que allò normal és que la decisió final la prengui el
PORN, i que la decisió transitòria passi pels aparcaments ja
existents perquè són terrenys ja transformats i no cream nous
impactes ambientals a una àrea que en teoria tots, almanco
nosaltres -ja saben els senyors diputats que no vàrem presentar
una esmena a la totalitat-, no posam en qüestió la declaració
d’Es Trenc com a parc natural, però ens pareix que algunes

decisions que s’estan adoptant amb aquesta llei no són en
absolut encertades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 4123, 4124, 4125, 4126,
4127, 4128, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137,
4139, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147, 4158, 4159, 4160
i 4161/17, i per posicionar-se respecte a les esmenes
presentades per altres grups parlamentaris té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Antònia Perelló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyores diputats, per
defensar les esmenes d’aquest grup parlamentari que es
mantenen vives en aquest moment i per indicar que les que es
mantenen van en la línia del que ja va defensar aquest grup al
plenari on exposà la seva postura respecte a l’esmena a la
totalitat que va presentar a aquest projecte de llei.

En primer lloc, la consideració que no concorre
l’excepcionalitat que justifica el recurs a aquesta llei i que
s’hauria d’haver fet tot això... prèviament s’hauria d’haver fet
el corresponent PORN. En conseqüència, no compartim moltes
de les coses que es diuen a l’exposició de motius que
bàsicament entenem que s’han incorporat a l’exposició de
motius per justificar aquesta excepcionalitat que la LECO
contempla com a necessària per poder fer la declaració de parc
a través d’una llei, i postulam per això la supressió, en
particular totes les consideracions a l’estat de conservació i de
greu deteriorament que viu actualment l’indret, perquè entenem
que això no és així i que a més posa en poc valor tota la feina
que els municipis afectats han fet durant tots aquests anys, no
només els municipis, no només els respectius ajuntaments, sinó
també els propietaris i altres organismes implicats en aquest
indret.

Tampoc no compartim que la determinació d’itineraris i
aparcaments es faci també directament per la llei perquè
consideram que l’instrument idoni, com bé ha explicat el Sr.
Melià fa un moment, s’hauria d’haver fet a través del PORN i
precisament per això mantenim alguna esmena en aquest sentit
i també donarem suport a les que en aquesta mateixa línia
manté el Grup d’El Pi.

També estam en desacord en la regulació que es fa dels
aparcaments, consideram, i per això així hem establert una
esmena dirigida a introduir una disposició nova, que s’ha donar
un diferent tractament als aparcaments de titularitat pública i
als aparcaments de titularitat privada en particular esment a
aquells de titularitat privada, però d’ús públic que actualment
existeixen. I també estam en desacord amb la limitació
quantitativa que es manté a la llei respecte a les places
d’aparcament que es permetran mentre es faci aquesta
ordenació perquè consideram que 1.500 són insuficients i
denota un escàs coneixement de la realitat i de les necessitats
que implica la zona perquè, ens agradi o no, continuarà havent-
hi afluència i la necessitat de donar-li cabuda.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704123
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704124
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704125
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704126
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704127
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704128
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704130
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704131
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704132
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704133
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704134
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704135
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704136
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704137
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704139
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704140
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704142
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704144
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704145
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704146
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704147
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704158
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704159
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704160
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704161


MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 48 / 31 de maig de 2017 625

Tampoc no estam d’acord amb la regulació que es fa
respecte a situacions transitòries perquè implica l’establiment
de règims molt restrictius propis d’altres àmbits, com és el cas
de Cabrera, sense haver fet aquesta avaluació de l’estat de
conservació de l’indret a fi de determinar els criteris de
conservació, protecció, restauració i usos dels seus recursos, i
per poder tenir cura de la determinació de les limitacions
generals i específiques pel que fa als usos i activitats que es
poden dur a terme. Em referesc en particular al règim transitori
aplicable a l’ancoratge, fondeig, amarratge, circulació
d’embarcacions i transport col·lectiu de viatgers per mar, que
serà francament restrictiu i impedirà que es duguin a terme
activitats que fins ara s’havien dut a terme sense cap tipus de
problemes. Entenem que per això fins que no es faci el PORN
s’hauria de mantenir la seva possibilitat, la possibilitat que es
duguin a terme sempre i quan, evidentment, siguin compatibles
amb la preservació de l’indret que ens ocupa.

I tampoc no estam d’acord que no es vulgui reconèixer el
trànsit per la zona dunar als propietaris i usuaris dels
establiments legalment establerts i que ja existeixen i per això
mantenim l’esmena en aquest sentit.

En segon lloc, volem que la llei o ens agradaria que la llei
tengués un reconeixement més clar i explícit del paper i l’esforç
que han fet els propietaris en la conservació i manteniment
d’aquest indret, uns propietaris que no han estat massa tinguts
en compte en l’elaboració d’aquesta llei i que ara tornen ser els
grans oblidats, i ens agradaria una major presència a la Junta
Assessora del Parc i diverses esmenes van en aquesta línia.
També que hi siguin presents amb més relleu tots aquells
operadors econòmics involucrats en aquesta tasca i també els
ajuntaments afectats.

Per tant, en definitiva, tot un bloc d’esmenes que van
dirigides, igual que n’hi ha algunes d’El Pi, a les quals per tant
també donarem suport, a incrementar una major participació de
tots aquests col·lectius.

I finalment, unes esmenes que es mantenen i que van
dirigides a reconèixer l’esforç que han fet els municipis afectats
per aquesta declaració i en particular el municipi de Campos en
comparació amb altres zones que sí han tingut un
desenvolupament turístic. Per tant, unes esmenes que cerquen
una major presència d’aquests als òrgans assessors, una
reversió dels beneficis que es puguin obtenir de l’explotació
dels aparcaments públics directament a aquests municipis que
integren la zona d’influència socioeconòmica que la mateixa
llei contempla, i la creació d’un fons intermunicipal de
compensació, que ja es va preveure al passat en caràcter
potestatiu, però que ens agradaria que aquí d’alguna manera
cristalitzàs amb dotació econòmica anual a la llei de
pressuposts.

Donarem suport, en conseqüència, a totes aquelles esmenes
de Ciutadans i d’El Pi que es mantenen vives i que van en la
mateixa línia del que acab d’exposar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Perelló. A continuació passem al torn
d’intervencions a favor o en contra per part del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears intervé el diputat Sr. David
Martínez, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyors, senyores diputats,
diputades, bona tarda. Des del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears... bé, començarem comentant les esmenes per cadascun
dels grups parlamentaris que encara han quedat esmenes vives
després de la ponència, començarem pel Partit Popular i a les
esmenes que han quedat votarem en contra i explicarem les
raons.

Hi ha algunes esmenes com bé ha explicat que... que... bé,
que segons el Partit Popular deuen estar permesos fins que no
estigui el PORN aprovat, el Pla d’ordenació de recursos
naturals, nosaltres entenem que és de vital importància que
existeixi aquesta regulació i aquestes prohibicions o controls i
que no hi hagi un descontrol fins que no s’aprovi el Pla
d’ordenació de recursos naturals, que és on s’establirà la
regulació de les activitats. Parlem, per exemple, de l’esmena
4136 on es permetrien els fondeigs sense cap tipus de control
o la 4135 on es permetria... o el Partit Popular demana que es
permeti el trànsit de propietaris i turistes sense cap control per
les dunes.

També estem en contra de les esmenes que es dirigeixen
cap a l’eliminació de l’annex 3 on es defineixen els
aparcaments que, com bé han explicat els grups parlamentaris
que han explicat esmenes, és de manera transitòria, ja al Pla
d’ordenació de recursos naturals ja s’establirà exactament
aquests aparcaments i trobem necessari que hi hagi aquesta
identificació de llocs on existeixin aquests aparcaments.

També, quant al tema de participació, entenem que la llei ja
permet aquesta participació tant a l’àmbit privat com a l’àmbit
públic i entenem que ha d’estar compensat, que no hi ha
d’haver o no hi hauria d’haver una descompensació ni cap a
una major... poder de decisió o de... prendre decisions per part
de l’administració pública com tampoc de la part dels
propietaris privats, i entenem que ja la llei contempla aquest
equilibri, i per això votarem en contra de les esmenes que volen
que hi hagi un augment de... que hi hagi un desequilibri cap a
la propietat privada, com és a l’esmena 4131.

Quant a l’esmena del Partit Popular que fa esment de la
reversió de beneficis, que és la 4134, en la qual proposen que
vagi als municipis. Entenem que aquests beneficis que es treuen
dins l’activitat del parc natural o el que es pugui treure hauria
d’invertir-se directament al parc natural i en l’esmena no està
clar que així sigui. Per tant, votaríem en contra.

Quant a aquesta... o la proposta que fa el Partit Popular en
l’esmena 4146, de crear un fons intermunicipal de
compensació, són diferents maneres de veure la mateixa cosa.
Segons el Partit Popular hi hauria d’haver una compensació
econòmica pels efectes negatius, per una afecció negativa per
la declaració de parc natural als municipis en els quals està
inclòs. Nosaltres entenem que és tot el contrari, que hi ha uns
beneficis directes i indirectes per la declaració de parc natural
i no entenem aquest fons de compensació. Hi votarem en
contra.

 



626 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 48 / 31 de maig de 2017 

Quant a les esmenes d’El Pi, igual, són molt semblants en
el fons, no en el contingut, o en la filosofia, a les del Partit
Popular, i també hi votarem en contra. Hi ha esmenes, parlant
en el mateix ordre que ha fet l’exposició el Sr. Melià, quant a
la regulació diem el mateix que al Partit Popular, al Pla
d’ordenació de recursos naturals ja s’establirà aquesta regulació
i de manera fins que no estigui aprovat aquest pla d’ordenació
entenem que és molt important que quedin ben definits a la llei
certs usos i entenem que en les esmenes que han presentat hi ha
una elevada permissivitat per a certes coses.

Igual a donar autoritzacions a activitats sense cap tipus
d’autorització, com l’esmena 4103. Així com a l’esmena 4117,
que el partit d’El Pi permetria aparcaments sense cap
autorització, cosa que estam totalment en contra.

Quant a la participació, que seria el segon bloc que ha
exposat el portaveu d’El Pi, deim el mateix que al Partit
Popular, hi hauria una descompensació en aquesta
representació entre la part pública i la privada, i votarem en
contra de les esmenes, en concret de la 4114 i de la 4115.

Amb relació a l’esmena 4112, sí que hi estaríem a favor i
votarem a favor d’aquesta esmena ja que s’indica que el destí
dels beneficis anirien al parc natural i seria finalista. Estaríem
a favor d’aquesta esmena i la votarem a favor.

Quant a les esmenes de Ciutadans, van en la mateixa línia
que les esmenes del Partit Popular i d’El Pi, més o menys. Sí
que volíem expressar el nostre vot favorable a l’esmena 4053,
en la qual entenem que augmenta el compromís del Govern cap
a l’aplicació de mesures per a la restauració del parc natural i
milloraria el text. 

Ja per terminar, volem fer relació, fer esment a l’esmena
que ja es va incorporar dins de l’articulat i que fa referència a
la permissió o que s’autoritza l’aparcament privat de Na
Tirapèl. Nosaltres vàrem votar en contra en la ponència i ens
oposam que aquest aparcament estigui dins del parc natural.
Entenem que és una responsabilitat del Govern i dels partits
que hem signat el pacte de governabilitat en aquest compromís
de la protecció del territori i la conservació d’espais naturals.
Entenem que aquest aparcament, tot i les raons tècniques o les
argumentacions tècniques que hi ha a favor de què existeixi, tot
i que sigui de manera transitòria i temporal i que hi ha una sèrie
de condicionants, tot i ací, tot i els condicionants que s’han
inclòs dins la llei que ha de passar una avaluació d’impacte
ambiental, que disminueix el nombre de vehicles que ocupa i
que quedaria fora del domini públic hidràulic marítim, i que
també obliga a la propietat a fer una restauració, tot i ací
entenem que és una obligació haver trobat una altra alternativa,
dins de la legalitat, està clar, per evitar que aquest aparcament
pugui estar dins del parc natural ja que entenem que és una
discontinuïtat molt gran i en trobar-se dins d’una zona de
rellevància ambiental no és compatible amb l’objectiu de
conservació de l’espai natural, de la llei que avui debatem. 

És una de les coses on hi ha hagut un debat intens, hi ha
hagut un poc de fricció, però bé, seria l’única qüestió que
estaríem en desacord amb el text que es va aprovar, però en la
resta trobam que és molt important que aquesta llei es pugui
aprovar, és una reivindicació de fa molt de temps, que és

necessària sobretot per evitar mals majors i que hi hagi una
conservació natural d’un espai que ho necessitava des de feia
temps.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca intervé el diputat Sr. David Abril, per un temps de
deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Moltes gràcies. Bones tardes a tothom. Jo no esgotaré
tot el temps, em reservaré els termes del debat per al plenari.
Només quatre coses, la primera, agrair a tots i a totes les
participants a la ponència, i sobretot als grups de l’oposició,
fins i tot a aquells que no comparteixen d’entrada el
plantejament del Govern i dels grups que li donen suport de
declarar es Trenc-Salobrar de Campos com a parc natural,
també per la feina que han fet, que hem fet entre tots per mirar
de millorar aquest text tal com el va entrar el Govern en aquest
parlament. 

En segon lloc, dir, recordar que és una declaració de parc
natural necessària per dos motius, no només pel fet en si que es
Trenc és un emblema de la protecció mediambiental, del
paisatge i dels paratges naturals que tenim, sinó perquè jo crec
que teníem tots i totes un deute pendent de la societat amb
aquest espai, especialment des de l’aprovació de la LEN l’any
91 on ja figurava, figura, que hi havia d’haver una figura
especial de protecció per a aquest espai. I també perquè
justament en el marc, en el context que ens movem d’especial
sensibilitat, alarma pel que fa a la capacitat de càrrega dels
nostres espais naturals, i que evidentment és un debat obert que
afecta moltíssims altres espais naturals, es Trenc mereix en
aquest cas una doble atenció i pensam que la figura de creació
de reconeixement d’aquest parc natural contribuirà a aquesta
necessària preservació.

Sobre el tema del pàrquing només dir que el debat que s’ha
suscitat em recorda una mica allò de quan els arbres no et
deixen veure el bosc, en aquest cas a alguns crec que el
pàrquing no els ha deixat veure el parc que és el que realment
avui debatem i entram en la seva recta final fins que aprovem
aquesta llei en el proper plenari quan toqui. 

Finalment acab, perquè en ponència varen quedar pendents
algunes propostes de transacció que feien els grups de
l’oposició i els faig, en concret, dues propostes de transacció,
llavors si vol el lletrat li puc passar per escrit. Pel que a la
disposició addicional única, que és la que regula les qüestions
del pàrquing, i concretament el punt 4, que es refereix als
beneficis del pàrquing on és que han de revertir, aquí hi havia
diferents esmenes, hi ha la 4112 d’El Pi, la 4134 del PP i la
4044 de Ciutadans, la proposta que plantejaríem des del nostre
grup és incorporar directament la 4112 d’El Pi, que substituiria
el text original i que remarca el caràcter finalista dels beneficis
d’aquest pàrquings, però hi afegiríem un segon paràgraf,
transaccionant la 4134 del PP. Entenem en aquest cas que la de
Ciutadans o bé es pot mantenir i votar-la, en aquest cas
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votaríem en contra, o es retira, perquè es compensaria l’una
amb l’altra, afegir un segon paràgraf que digués que “els
ajuntaments que integren la zona d’influència socioeconòmica
que declara l’article 8 d’aquesta llei podrà presentar iniciatives
i projectes per tal de fer efectiu el punt anterior.” 

Per tant, quedaria dins el punt 4 un primer paràgraf que
seria íntegrament l’esmena 4112 d’El Pi, dels beneficis que es
puguin generar de la gestió dels aparcaments públics dins
l’àmbit del parc han de revertir de forma finalista en la gestió
i conservació de l’espai natural es Trenc-Salobrar de Campos,
i un segon paràgraf on transaccionaríem la proposta, l’esmena
4134 del PP en aquest sentit, que els ajuntaments puguin
presentar projectes i iniciatives per tal de fer, de donar
compliment a aquest punt del projecte.

I per altra banda l’altra proposta de transacció que volíem
fer és relativa a la disposició transitòria sisena pel que fa a la
composició de la junta assessora del parc. En aquest cas ens
remetem a les esmenes 4114 d’El Pi i 4142 del Partit Popular,
allà on diu, al punt i), “dos representants...”, “un representant
dels propietaris”, i que les diferents esmenes en plantejaven
tres, estaríem disposats a plantejar que fossin dos; i en el
següent punt, que és... -ara m’he perdut...- i en el punt j), que fa
referència als representants de les explotacions agràries i que
també el text original parla d’un, i que també hi havia esmenes
que parlaven de tres, també en plantejaríem dos, dos
representants en aquest cas de les explotacions agràries i
ramaderes. Són les propostes que faríem de transacció per part
del nostre grup en relació a aquestes esmenes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca intervé la diputada Sra. Patrícia Font, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Mantenim el rebuig a les esmenes
pels següents motius, tot esperant que puguin ser acceptades les
transaccions que acaben de ser proposades.

Primer punt: rebaixen la regulació i es volen ampliar els
permisos de circulació de vehicles a usuaris turístics. Nosaltres
pensam que l’objectiu del parc natural és la preservació i la
conservació, i també pretenen major laxitud en els fondeigs i
els amarraments, la qual cosa torno a pensar que és contrària a
aquest esperit de protecció. També pretenen que hi hagi més
presència dels propietaris en detriment de l’administració a la
junta assessora, però, bé, amb tot i amb les transaccions fetes
també coincidíem que calia arribar a un acord entre tots els
grups.

Tampoc no podem admetre, i ja vaig acabant, eliminar de
l’exposició de motius l’estat degradat d’algunes zones d’Es
Trenc Campos; queda clar que s’ha de tenir en compte el
retrocés que ha patit de línia de costa per mor del trànsit i la
seva manca de regulació, així com els problemes derivats de
l’ús turístic intensiu de la platja, que afecta la primera línia de

dunes. No entenem que s’hagi d’eliminar aquesta valoració de
l’exposició de motius, perquè a més a més pensam que el
manteniment del territori, més en el nostre cas de territori finit,
depèn de tots. A Menorca veiem que tots hem pagat un preu
molt elevat per protegir la nostra terra, i sota el meu punt de
vista l’hem pagat amb molt de gust. Per açò remarc que la
protecció és feina de tots, no només d’uns quants, i que és
fonamental que tothom ho tengui clar.

Disposar d’un parc natural té beneficis no només en l’àmbit
de la protecció de l’hàbitat, sinó també socioeconòmics. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé el diputat Sr. Damià Borràs, per un temps de
deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Ja s’ha dit, repetim una mica el debat de
l’esmena de totalitat que va presentar el PP, l’únic grup que ho
va fer, si ho record malament, i evidentment els arguments
també serien repetitius, reiteratius, perquè a més en una llei tan
específica com és aquesta de declaració del parc natural d’Es
Trenc-Salobrar de Campos és lògic, en una llei d’un àmbit
d’actuació tan reduït, és lògic pensar que evidentment la
totalitat i les esmenes parcials van en un mateix sentit i no hi ha
molt de marge per fer, diguéssim, intervencions o raonaments
distints en un moment i un altre. Així i tot sí que intentaré ser
breu, ja que ho han estat tots els que m’han precedit, intentaré
ser breu, però alguna reflexió sí m’agradaria fer.

De les esmenes del Grup Ciutadans, respectables
evidentment, em preocupa una cosa, que és que em sembla que
de les esmenes i de la intervenció de la Sra. Ballester traspua
una certa desconfiança en el Govern, i em semblaria bé si
aquesta desconfiança es dirigís a l’actual govern, al govern
president per la Sra. Armengol, però crec que la desconfiança,
així com s’articula i així com l’expressa la Sra. Ballester, és a
qualsevol govern, és a dir, a la figura de l’existència de govern,
com si el govern fos un mal potser necessari però en tot cas un
mal; és a dir, que si les coses poguessin funcionar sense govern
millor que millor, que el paper dels propietaris, en el cas d’Es
Trenc, hauria de ser suficient i ells mateixos s’haurien
d’organitzar i protegir sense que el Govern hagués d’existir, i
fins i tot, quan deia ella que el Govern ha d’informar,
evidentment té un òrgan assessor i haurà d’informar;
evidentment les decisions del Govern són públiques, però
evidentment és el Govern que ha decidir quines actuacions ha
de fer, amb els seus òrgans assessors i d’acord amb les
competències que té cadascú. Evidentment qui si no ho ha de
fer, si no és el Govern?

Evidentment podem entendre també que es plantegi, com fa
el Partit Popular, que no sigui necessària la figura del parc
natural. Vaig intentar fer dir a la portaveu, Sra. Prohens, que va
fer el debat de totalitat, si estaven d’acord o no amb el parc
natural, i evidentment la Sra. Prohens, que normalment actua de
doña Rogelia del Sr. Company, que seria el ventríloc que parla
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i ella és la que mou els morros en les seves intervencions, no
vaig aconseguir fer-li dir si hi estaven d’acord o no hi estaven
d’acord. Dic doña Rogelia perquè m’entenguin, també podria
dir Rockefeller, però igual també li molestaria Rockefeller; per
tant, entenguin-me, un ninot... però tampoc no li vull dir ninot
perquè també es podria ofendre, diguéssim qui fa de
transmissió de la veu del Sr. Company en els plenaris. Però en
tot cas no vaig aconseguir que digués si estava d’acord o no
estava d’acord amb la declaració de parc natural, i continuam
sense saber si hi estan d’acord o no hi estan d’acord. En tot cas
les esmenes intenten descafeïnar tant la llei que fa pensar que
no hi estan d’acord.

Ho ha dit el Sr. David Martínez; ho vaig dir en el debat de
totalitat, jo crec en una declaració de parc natural; fins i tot
tenir un espai natural verge protegit en el teu terme municipal
és un bé... d’un preu incalculable, de present i de futur, perquè
és fins i tot font de negoci, però encara que no fos font de
negoci crec que seria motiu d’orgull per a qualsevol ciutadà
d’un terme municipal que el seu terme municipal tengui un parc
natural. Jo estaria encantadíssim que el meu municipi tingués
un parc natural; de fet el té, però en tot cas crec que és un valor
afegit per als ciutadans de Campos poder bravejar que han
sabut preservar aquell espai perquè pugui ser declarat parc
natural, perquè no és cap demèrit que hagi de ser compensat
econòmic. Si té beneficis econòmics el parc natural... que van
a Campos, millor, perquè ells se’n beneficiaran, però
evidentment ningú no els ha de compensar per no poder fer
negoci, és a dir, per no poder explotar d’una manera
especulativa els terrenys del parc, perquè evidentment aquesta
mentalitat, en el segle XXI i en un territori tan maçolat com les
Illes Balears, ja és sobrera, ja (...), i per tant crec que no val la
pena haver-hi d’insistir. Hi ha massa gent que s’ha deixat les
celles, la salut i alguna cosa més per protegir territoris en
aquestes illes com perquè encara pensem que la terra és en si
mateixa un negoci més enllà de l’ús legítim, raonable, sensat
que fan els pagesos, els ramaders, de l’ús de la terra. 

Per tant entenem que intentar que no sigui parc natural,
intentar simplement deixar-ho a l’esperança d’un PORN que no
s’ha fet mai i que és complex, perquè evidentment serà
complexa la redacció del PORN, deixar açò, tot... -evidentment
ja sé que està protegit, ja m’ho recordaran, però ja sé que està
protegit- però deixar la definició concreta d’aquesta protecció
en mans només del PORN crec que no es justifica. És necessari
el PORN, s’ha de fer el PORN, la llei obliga i en un termini
curt el Govern -massa curt, potser, i tot- a fer el PORN, però en
tot cas que prèviament es declari parc natural crec que és un
avantatge i una cosa que tant per a la gent de Campos com per
a tota la gent de Mallorca i de les Illes hauria de ser motiu
d’orgull i no motiu de preocupació. 

Fins i tot hi ha massa crits d’alarma que estam en risc de
morir d’èxit com perquè nosaltres afegim més arguments a
aquesta alarma de morir d’èxit i acabem que aquesta mort sigui
real, perquè així com les persones moren una vegada els
territoris també moren una vegada, els territoris no ressusciten,
perquè evidentment allà on han passat determinades coses ja no
es recupera mai més. No estic cridant..., no vull fer alarmisme,
però evidentment negar la conveniència que Es Trenc-Salobrar
de Campos sigui un parc natural crec que no es justifica en cap
moment. Tota precaució i tota prevenció és poca. I evidentment

aquestes precaucions i aquestes prevencions s’han de fer amb
la participació màxima possible dels ciutadans, dels
ajuntaments, etc., per les possibilitats primer des del Parlament
i després del Govern per aplicar-ho. I per açò els poders públics
són els que han de tenir sempre la darrera paraula en la
protecció del territori, en la protecció del paisatge, la protecció
del medi ambient i en aquestes està el Govern, en aquestes
estan els grups que li donen suport i en aquestes està la llei que
vol declarar i declararà parc natural Es Trenc- Salobrar de
Campos. Ja m’agradaria que poguéssim tenir molts debats com
el d’avui en aquest Parlament, que poguéssim declarar molts
espais parc natural, perquè voldria dir que no en tenim tants de
degradats, com tenim realment a les nostres illes. Si en
poguéssim fer un cada mes de parc natural, seríem unes illes
amb molt més futur del que tindrem que si cada mes declaram
una més declaram una zona urbanitzable.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara ve el torn de rèplica, el Grup
Parlamentari Mixt té cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Pues dos cosas comentar solamente. En
principio que me parece muy bien la transacción que ha
comentado el Sr. David Abril, en cuanto a la finalidad de lo que
se recaude en los parkings públicos. Nosotros en la enmienda
4044 tenemos dos puntos, por eso, en principio, no la
retiramos, porque tenemos un punto 1 que lo que hace es
eliminar el anexo 3, donde están estos parkings escogidos
arbitrariamente, sin un proyecto técnico ni económico. Por eso
la enmienda no la retiraremos, pero en el punto 2 vemos que se
ha solventado y nada, nos parece muy bien.

Después comentarle al Sr. Damià Borràs que sí, que
efectivamente nuestras enmiendas, algunas de ellas, van
encaminadas a poner solución a algo que la administración no
resuelve. No es que desconfiemos de la administración, es que
es un hecho patente, es una crítica constructiva de que la
administración a veces no resuelve lo que hay escrito en las
leyes y lo que se tiene que hacer. Por eso, por ejemplo,
nosotros ponemos en la enmienda 4053, esa enmienda donde
dice que el Gobierno tiene que velar por la conservación de las
zonas degradadas.

Nosotros especificamos más todavía, que es que el
Gobierno tiene que informar de las zonas degradadas y poner
medidas para conservar estas zonas degradadas. Yo creo que si
algo no funciona se tiene que decir, se tiene que resolver y si se
tiene que escribir mejor y mascar mejor, pues se pone y creo
que es bueno, porque muchas veces en el Parlamento
aprobamos leyes y nos vamos muy contentos, pero
sinceramente no hemos hecho nada todavía, porque las cosas
se resuelven, se hacen, se puede estar contento cuando se
acaban, no cuando se inician. Por lo tanto, yo creo que es
importante a veces, cuando se ve que algo no se resuelve, pues
poner las cosas más claras para que no haya equívoco. 
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Y bueno, dar las gracias a Podemos que también parece que
tiene ese punto de vista en cuanto a esta enmienda. 

Y nada más, eso es todo. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, cinc minuts de torn
de paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Hem d’expressar la nostra
decepció perquè en aquest debat no s’entri en el detall de les
esmenes, perquè és un debat d’esmenes parcials. El Sr. Damià
Borràs ha fet una espècie de debat de totalitat, que jo respect,
però clar, diguem..., em permetrà que li digui que crec que no
tocava, tocava a les esmenes a la totalitat aquest discurs que,
em va semblar molt bé, però en aquest moment ens tocava
entrar en el detall de les esmenes que presenten els diferents
grups parlamentaris.

I li vull dir que jo compartesc que hauria de ser una riquesa
per a un municipi aquesta declaració, però el que hauríem de
reflexionar és per què els ciutadans de Campos no ho veuen
com una riquesa. I si vostès que són tan aficionats a fer
referèndums i consultes, si fessin una consulta sobre Campos...,
en general l’esquerra, els seus socis, com a mínim, escolti’m
aquesta consulta tendria un resultat diguem previsible i no molt
positiu per a aquesta llei, a Campos. L’únic que vull dir és que
alguna cosa dificultosa té fer la declaració de parc natural quan
hi ha un cert rebuig a la població de Campos, per motius
històrics, per motius socials, per molts de motius. Per tant, a
una àrea que es donen aquestes condicions, pens que val la
pena ser especialment curosos i encertar bé el que es fa, i per
això moltes de les nostres esmenes en relació a participació,
sobre les quals no s’ha dit gairebé res. Però bé, jo vull dir que
la manera que la llei triomfi és precisament encertar en aquestes
qüestions.

I també vull dir que no ens serveix que hi hagi un termini
assenyalat a la llei per fer el PORN, perquè com ha dit el Sr.
Abril, des de l’any 91 hi ha una llei que diu que es farà una
figura de protecció i de què ha servit que hi hagi una llei que
digui això? Han passat 20 anys i no ha servit de res. Per tant,
que hi hagi un termini per fer el PORN no vol dir que es faci
aquest PORN i tots ho sabem, i no ens hem d’enganar. Per tant,
poden passar 20 anys sense que es faci el PORN, poden passar,
i quina serà la conseqüència? No n’hi haurà cap. I aquest és el
tema. Per tant, aquí, a través d’aquesta llei s’està com a mínim
establint un règim, en gran part, que no canviarà el PORN i en
part un règim que funcionarà mentre no hi hagi PORN. Per
tant, crec que és molt important el que s’està fent amb aquesta
llei, perquè el PORN ja veurem si arriba i quan arriba.

I pas a una de les coses que ha dit el Sr. Martínez, que no hi
puc estar-hi d’acord. Ell parla..., això és molt típic de Podemos,
ells parlen de permissivitat, com si fos un debat de protecció sí
o protecció no, i aquest no és el debat, perquè precisament el
Govern una de les coses que ha dit, i jo hi estic d’acord, és que
no és una qüestió de protecció, és una qüestió de gestió de

l’espai. El punt clau d’aquesta llei no és la protecció o no, el
punt clau és la gestió de l’espai. Clar, i vostès em diuen: hi ha
una elevada permissivitat; no, si aquest no és el debat, i les
nostres esmenes el que pretenen és que quan un senyor vagi a
llaurar, o vagi a exsequejar, o vagi a cercar els seus productes,
sàpiga que això ho pot fer, sense haver de menester un paper.
A vostè li pot semblar que és un absurd que un senyor que és
pagès pugui anar a llaurar sense haver de preocupar-se de la
burocràcia dels papers, però bé, i això pot trobar que és una
“elevada permissivitat”. Nosaltres ho veiem com una cosa prou
natural i l’idoni és que la llei ho deixi molt clar, perquè em dirà
que això és així, si ja és així que ens acceptin l’esmena i encara
quedarà més clar, perquè nosaltres el que volem és llançar un
missatge de claredat. Si ja és així, quin problema hi ha perquè
es digui molt més expressament que és el que pretenen les
nostres esmenes.

I un segon comentari al Sr. Martínez. Clar, he entès, però no
sé si ho he entès malament, que ell argumentava que el règim
del pàrking és transitori fins al PORN. M’ha paregut que deia
això, ho dic perquè clar, en absolut no és així. I sobre aquesta
qüestió no s’ha entrat, cap portaveu hi ha entrat i ja he dit que
era una qüestió clau. No és seriós, no és rigorós, no és
presentable que s’ubiquin els pàrkings sense haver fet un estudi
de mobilitat i sense haver fet el Pla d’ordenació dels recursos
naturals. Això no se sosté de cap manera. Però sobre això, la
contestació ha estat el silenci.

I per acabar, evidentment nosaltres acceptam, o si hem
d’acceptar que no m’ha quedat clar si ho havíem d’acceptar o
no, o si directament s’acceptava la nostra esmena en relació al
caràcter finalista, la 4112. Si s’ha de transaccionar amb l’afegit
que ha proposat el Sr. Abril, ens va bé transaccionar-la. I en
relació a la transacció que se’ns ofereix a la junta assessora, en
tot cas en tornarem parlar en el plenari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. El Grup Parlamentari Popular té cinc
minuts.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí gràcies, Sr. President. Bé, jo voldria que quedàs clar
perquè es veu que el Sr. Borràs té dubtes respecte quina és la
postura d’aquest grup parlamentari en relació a la llei que ara
ens ocupa. Crec que en el debat a la totalitat va quedar clar que
no es posa en dubte el valor i la necessitat de preservar aquest
indret i, com bé ha dit el Sr. Melià, aquí no és una qüestió de
protecció el que es discuteix. 

El que nosaltres vàrem qüestionar i ens va dur a plantejar
una esmena a la totalitat són les maneres, els modes en què
s’havia dut a terme aquest projecte de llei, l’escassa
participació, no tenir en compte tots els afectats per aquesta
decisió i per no haver utilitzat aquells instruments que
consideram que són més idonis, que legalment estan prevists,
precisament per garantir entre altres coses aquesta major
participació, perquè vostès, Sr. Borràs, li he de dir, són els del
consens i la participació de cara a la galeria, però els del rodillo
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i la imposició i la prohibició a la pràctica, i aquest és un clar
exemple.

Estic d’acord amb el que diu el Sr. Melià, al final es
mantenen situacions que seran clarament restrictives, clarament
limitatives, que faran, posaran emperons a activitats que es
duien a terme ara amb tota tranquil·litat sense que es produís
cap tipus de daltabaix en aquest indret mentre no es faci aquest
PORN, i podem estar, per molt que la llei digui i fixi terminis,
podem estar anys a tenir un instrument d’aquestes
característiques i mentrestant la gent es veurà clarament
afectada.

Per tant, lamentar que les esmenes no tenguin acollida quan
realment el que nosaltres volíem era garantir que hi pogués
haver una compatibilitat entre el que la gent pot fer i el que és
sense cap dubte la necessitat de mantenir aquest indret en
l’estat que actualment es troba.

Quant al tema de la participació, sí que li he de dir al Sr.
Martínez que, la veritat, em crida molt l’atenció el que ha dit
respecte del tema de la composició de la Junta Assessora del
Parc, ha dit una cosa així com que no acceptava les nostres
esmenes perquè trobava que la seva composició estava
degudament compensada entre part pública i part privada. Jo li
recomanaria que es llegís la disposició transitòria sisena i veiés
quina participació privada hi ha en aquest òrgan tal com està
plantejat, és a dir, quatre, quatre membres front a la resta que
són tots representants d’institucions públiques, un només per a
propietaris, un per a empreses salineres i un per a explotacions
agràries i un per a organitzacions conservacionistes, quan la
resta tots són membres d’administracions.

Vull lamentar que no s’acullin les esmenes que van
dirigides a compensar els municipis que certament es veuran
afectats, que han fet una feina durant tots aquests anys per
mantenir l’indret com està i em sembla que és ignorar la realitat
pretendre, com diu el Sr. Martínez, que aquesta declaració li
produirà beneficis indirectes i directes quan és per a nosaltres
palmari que no farà més que incrementar aquesta
descompensació que ha viscut històricament el municipi de
Campos. 

Quant a la transacció que se’ns planteja, la relativa a
l’esmena 4134, la podríem acceptar, la transacció que ha
plantejat el Sr. Abril. I respecte de la composició de la Junta
Assessora, igual que El Pi, ens reservaríem, en tot cas, el que
es decideixi en el Ple.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Perelló. Ara ve el torn de contrarèplica. El
Grup Parlamentari Podem Illes Balears té cinc minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Començaré contestant al portaveu
d’El Pi, amb relació a la primera observació que ha fet quant a
si parlam de protecció, que també ho ha comentat la portaveu
del Partit Popular, els remet al que diu l’article 1, que és

l’objecte de la llei, per la qual aquesta llei estableix el règim
bàsic de protecció, és a dir, sí que parlam de protecció, encara
que també de gestió i també de conservació. No hi ha un sense
l’altre, tu pots gestionar, pots conservar i pots protegir a la
mateixa vegada, el tema és com i quines activitats permets i
quines no.

Vaig al segon punt. Està clar que hi ha unes activitats que
són compatibles i unes altres que són incompatibles, no hem
parlat en cap moment que estigui prohibit llaurar, en camp
moment no ho he dit jo ni ho diu la llei, el que es diu és que són
activitats incompatibles amb l’objectiu de conservació de
l’espai natural. 

Per això, és necessària aquesta llei, per això ha passat tant
de temps sense tenir una eina jurídica i que estableixi i que
reguli les activitats que es poden dur a terme. Per això és tan
complicat, i no ho amagam, que fer un pla d’ordenació de
recursos naturals és complicat tenir a tots els agents socials a
favor i uns interessos especulatius, uns interessos de profit
privat claríssims i per això es protegeix i per això hi ha una eina
com aquesta que impedeix aquesta especulació que pugui haver
en aquest espai, que cal protegir i cal conservar, clar que sí.
Això no és incompatible amb una gestió equilibrada, una gestió
en activitats compatibles i una gestió que sigui raonable i que
pugui ser compatible amb l’objecte de conservació de l’espai
natural.

Quant a les esmenes que s’han proposat, a la transacció que
s’ha proposat per part de MÉS per Mallorca, hi estaríem a
favor i votaríem a favor d’aquestes esmenes que s’han
transaccionat.

Quant al que comenta la portaveu del Partit Popular quant
a la composició de la Junta Assessora, té raó, hi ha més
representació de l’administració pública que de les privades i
entenem que amb la transacció que s’ofereix des de MÉS per
Mallorca estaria un poc més compensant i sí que hi hauria més
participació privada en aquesta junta.

Poca cosa més afegir, ja està, la resta de qüestions ja la
parlarem en el Plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. És el torn ara del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca. Té cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Simplement fer un aclariment, perquè si no en funció de
segons quines intervencions es pot donar a entendre una altra
cosa.

Voldria destacar que els tres annexos que, valgui la
redundància, s’annexen a aquesta llei, l’annex 1, que és la
delimitació en si del parc; l’annex 2, que són les àrees
declarades i identificades, i l’annex 3, que són les zones de
pàrquing, no són l’ocurrència del polític de torn sinó que totes
elles estan fomentades en informes tècnics, i en el cas concret
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de l’annex 3, que hi ha diverses esmenes de supressió, amb
estudis tant dels tècnics pel que fa a l’afectació especialment a
la flora i a l’orografia del parc, però sobretot també està basat
en estudis de mobilitat i d’impacte. Vull dir, que tampoc en el
cas dels aparcaments ni l’annex ni la proposta de regulació que
es fa no és una ocurrència del polític de torn.

I que evidentment tampoc no podem compartir, tot i que -ja
dic- no era la meva intenció entrar en detalls, les diferents
esmenes que remeten a un PORN que deu anys després no ha
arribat i que evidentment ha de seguir el seu curs, però si es fa
aquesta declaració de parc natural d’entrada, i si més no
transitòriament, convé que tota una sèrie de regulacions, que
són les que efectivament faran que aquest espai es preservi,
millor que quedin fermades per llei.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Ara és el torn del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Només una coseta i és que voldria
insistir en el fet que no compartim en absolut aquest precepte
que tenir un parc natural no aporta beneficis als pobles de
Campos i Ses Salines. De fet, crec que serà fins i tot un incentiu
per a aquella zona.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Torn del Grup Parlamentari Socialista,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, jo vull lamentar que al Sr. Melià no li sembli bé el debat
que jo faig, ho puc respectar, evidentment..., a ell li agradaria
que entréssim a fer el cos a cos, esmena per esmena, bé, si vol
hi podem entrar, però crec que tampoc no és necessari pel que
he intentat argumentar en la meva anterior intervenció, que al
final les esmenes anaven en un sentit totes en conjunt i jo he
intentat dir per què dèiem que no a aquestes esmenes.

Però, per exemple, l’esmena 4109 d’El Pi, que parla de les
activitats que haurien de ser permeses, les activitats que regula
l’activitat agrària, la Llei agrària 12/2014, de 16 de desembre,
entenc que es refereix a la llei després d’estar... d’haver estat
afaitada pel Decret Llei 1/2016, perquè si no... igual podríem
tenir algun ensurt amb l’aplicació de la Llei agrària del Sr.
Company.

I aprofitaré per dir que aquesta llei agrària evidentment va
tenir moltíssima, moltíssima manco participació, com la resta
de lleis que va fer el Govern Bauzá, per exemple, que no ha
tingut la llei que en aquests moments... que el projecte de llei
que en aquests moments debatem, no?, moltíssima més,
moltíssima més participació ha tingut i debat social aquesta llei

que no lleis molt controvertides com la Llei agrària, com la Llei
del sòl i no parlem ja com els decrets llei sobre el TIL i
aquestes coses que feia el Govern de Bauzá.

Insistir en la compensació o no als municipis, jo crec que...
crec que ja (...), no?, perquè pens que el que ens trobam en
aquests moments és que tenim un territori que era excepcional,
excepcional,  que se’n ha fet una explotació, un abús d’aquest
territori; després estam debatent durant... si són suficients els
recursos que es dediquen a refer el que s’ha fet damunt aquell
territori i en aquests moments estan de plena actualitat. Em
referesc a Platja de Palma. Platja de Palma és un lloc, jo no l’he
vist verge, però era excepcional, vull dir evidentment... va
arribar a un grau d’explotació, Platja de Palma, tan dur que s’ha
hagut de fer un consorci amb inversions mil·lionàries per
intentar ordenar -ordenar- el que hi ha, és a dir, que ha costat
moltíssims de duros a l’administració. Evidentment no negaré
que ha generat economia, evidentment, per a uns més que per
als altres, però ha generat economia Platja de Palma, però
mentrestant en aquests moments s’ha de refer haver-ho fet
malament.

Facem un ús raonable on encara hi som a temps als espais
que tenim perquè açò és el futur de les Illes, no és la
sobreexplotació, eh? I sembla que, com que no em la deixen
urbanitzar, m’han de compensar econòmicament, i crec que no
és el camí de futur de les Illes Balears.

I no em val que abans es feia, perquè he tornat sentir a dir...
com que, ho dic sense... s’ancorava damunt posidònia al temps
dels romans, avui dia al segle XXI s’ha de poder ancorar
damunt posidònia, (...) aquest argument el podríem reduir a
l’absurd i dir que, com que hi havia esclavatge durant el temps
dels romans, al segle XXI defensar que les cambreres de pis
estan maltractades seria un absurd, perquè al temps dels romans
hi havia esclavatge.

Crec que som a un moment en què és necessari que els
govern prenguin decisions valentes i que els parlaments
sàpiguen respondre als temps on es viu i en aquest moment
declarar parc natural a Es Trenc Salobrar de Campos és una
decisió valenta. No sé quin resultat donaria un referèndum a
Campos sobre la declaració de parc natural, però sí sé quines
posicions tendrien en aquest referèndum alguns partits i
aquestes posicions, que alguns partits defensin posicions en
determinats referèndums com el que es podria fer a Campos, en
ple segle XXI açò sí que em preocupa, que es continuï
defensant la destrucció del territori, la destrucció de la natura.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Abans d’anar a votació, per tal
d’esclarir com queden les diferents transaccions i les diferents
esmenes esmentades, farem un recés de dos minuts.

(Pausa)
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EL SR. PRESIDENT:

A continuació, passarem a la votació de les esmenes.
Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 4045 i 4049/17 del
Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Volen la votació separada? D’acord.

EL SR. NADAL I HOMAR:

4045 i 4049?

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Bé, farem la votació separada de l’esmena RGE núm.
4045, del Grup Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada amb 6 vots a favor i 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4049/17, del Grup
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 7 en contra i 4 abstencions. Queda rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 4041 i 4048/17,
del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 1; vots en contra, 7; 5 abstencions. Queden
rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4049/17, del Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 8 en contra i 4 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 4103, 4106,
4108, 4109 i 4118/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Si es poguessin votar per separat les dues darreres.

EL SR. PRESIDENT:

Les dues...?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Les dues...

EL SR. PRESIDENT:

Darreres, darreres.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

La 4109, per una banda...

EL SR. PRESIDENT:

Bé, bé, bé.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

La 4118, per una altra, i la resta.

EL SR. PRESIDENT:

4109 i 4118. Sí. Bé, idò, votació de les esmenes RGE núm.
4109 i 4118/17 del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS. 

Vots a favor?

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí. 

EL SR. NADAL I HOMAR:

Només una.

EL SR. PRESIDENT:

Ah!, però no eren les dues darreres? Ah! Val, creia que les
dues separades, perdó. Bé, votació de les esmenes RGE núm.
4109, o de l’esmena, sí, 4109.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4118/17, del Grup
PROPOSTA PER LES ILLES. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 vots en contra i 4 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 4103, 4106,
4108, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 vots en contra i 5 abstencions. Queden
rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 4123, 4124,
4125, 4126, 4127, 4131, 4140, 4146, 4158 i 4159/17, del Grup
Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Perdó, president. Si podríem extreure dos blocs i un dels
blocs seria amb les esmenes RGE núm. 4131, 4140, 4146 i
4158. 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Bé, aleshores, votació conjunta de les esmenes
RGE núm. 4131, 4140, 4146 i 4148 del Grup Parlamentari
Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció. Queden rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 4123, 4124,
4125, 4126, 4127 i 4159/17, del Grup Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra i 2 abstencions. Queden
rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4134, del Grup
Parlamentari Popular, amb la transacció proposada per MÉS
per Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada per unanimitat. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, votació de l’esmena RGE núm. 4137/17, del Grup
Parlamentari Popular. 

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor i 9 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, del següent bloc, hi ha algú que vulgui votació
separada?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, de l’esmena 4135 del segon bloc, 4135 separada de la
resta. 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. En el g). Bé, votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES RGE
núm. 4101 i 48... ai, perdó! 4104/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 4128,
4130, 4139, 4142, 4144, 4160, 4161/17, del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Queden rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 4135, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor i 8 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, en el següent bloc, algú vol votació separada, qualque
grup?

Quina? Perdó?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, n’hi ha més.

EL SR. NADAL I HOMAR:

N’hi ha quatre.

EL SR. PRESIDENT:

En la hache. 

(Remor de veus)

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Nosaltres demanam...

EL SR. PRESIDENT:

Ah! Separades les de Ciutadans. Val. Bé, votació...

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Nosaltres demanam votació separada de la 4112. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Ya está.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, es ésta. Bé, votació de l’esmena 4043, del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4044/17, del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 7 en contra i 4 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 4100, 4102,
4110 i 4111/17 del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Queden rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4112/17 del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
amb la transacció proposada per MÉS per Mallorca.

Vots a favor?

Unanimitat.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Al següent bloc algú o alguna vol votació separada?

Bé, votació conjunta de les esmenes RGE núm. 4132, 4133,
4136, 4145 i 4147/17 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Queden rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4051/17 del Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 7 en contra; 4 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4053/17 del Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 5 en contra; 4 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 4146 i 4047/17
del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra i 5 abstencions. Queden
rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 4114, 4115,
4117, perdó 4116, 4117 i 4119/17 del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

President, si... podem fer dos blocs?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Amb dues esmenes la 4116 i 4117, votar-les juntes i
separades de...
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EL SR. PRESIDENT:

Perdó 4117, y ¿cuál?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

4116 i 4117.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, 16 i 17, d’acord, bé.

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 4116 i 4117/17
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Queden rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 4114, 4115 i
4119/17 del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Queden rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4049/17 del Grup Mixt,
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Finalment passarem a la votació de l’articulat del Projecte
de llei. 

En primer lloc votació de l’article 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 5 en contra, 1 abstenció. Queda aprovat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor i 6 abstencions. Queda aprovat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor i 5 en contra. Queda aprovat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 1 en contra i 5 abstencions. Queda aprovat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 8.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor i 6 abstencions...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

8 vots a favor i 5 abstencions. Queda aprovat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 1 en contra i 4 abstencions. Queda aprovat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 5 en contra i 1 abstenció. Queda aprovat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 1 en contra i 5 abstencions. Queda aprovat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició addicional única. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 2 en contra i 4 abstencions. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició transitòria tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 4 en contra i 1 abstenció. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició transitòria quarta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 4 en contra i 2 abstencions. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició transitòria cinquena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 5 en contra i 1 abstenció. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició transitòria sisena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 5 en contra i 1 abstenció. Queda aprovada.
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EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’exposició de motius.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 4 en contra i 2 abstencions. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’annex 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor i 6 en contra. Queda aprovat.

EL SR. PRESIDENT:

Finalment, votació conjunta del títol del projecte, de la
denominació del capítol 1, dels articles 1 i 2, de la denominació
del capítol 2, de l’article 7, de la denominació del capítol 3,
tercer, de la denominació de la secció primera del capítol
tercer, dels articles 9, 10 i 11, de la denominació de la secció
segona del capítol tercer, de l’article 13, de la denominació del
capítol quart, de l’article 16, de la denominació del capítol 5,
dels articles 17, 18 i 19, de les disposicions transitòries primera
i segona, de la disposició derogatòria única i de la disposició
final única i dels annexos 1 i 2.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 4 abstencions. Queden aprovats.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 873/17, de declaració del Parc Natural Maritimoterrestre
Es Trenc-Salobrar de Campos. 

Així mateix se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la Cambra, els grups
parlamentaris dins les 48 hores següents a la data d’acabament
del dictamen en escrit adreçat a la Molt Hble. Sr. President de
la Cambra hauran de comunicar els vots particulars i les

esmenes que, havent estat defensades i votades en la comissió
i no incorporades al dictamen, pretenguin defensar al Ple.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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