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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam el plenari.

Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi

Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE

núm. 4939/16, d’avaluació ambiental de les Illes Balears.

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

sessió, relatiu al dictamen del Projecte de llei RGE núm.

4939/16, d’avaluació ambiental de les Illes Balears.

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Gràcies, presidenta. Senyors diputats i diputades,

convendran amb mi que avui és un dia feliç, és un dia alegre,

perquè tenim una bona notícia, avui actualitzam la Llei

d’avaluació d’impacte ambiental, deu anys després aquesta

comunitat autònoma reforça un dels instruments claus per a la

protecció del medi ambient.

Em permetran destacar que aquesta llei per a mi és un

honor, perquè neix i evita un dels possibles impactes

ambientals més greus a la zona amb major diversitat a l’illa de

Mallorca, evitarà aquesta llei que Son Bosc passi a la història,

que es destrueixi la biodiversitat a una de les zones protegides

més importants de la nostra terra, és una satisfacció tant

personal com a institucional, perquè avui posam remei a un

despropòsit que va fer aquest Parlament, avui derogarem la llei

que tenia per únic objectiu fer un camp de golf a la zona amb

major biodiversitat de l’illa de Mallorca, avui acomplirem els

encàrrecs del Tribunal Superior de Justícia, avui acomplirem el

que va recomanar la Missió Ramsar.

La Llei 9/2010, de 27 de juliol, de declaració d’interès

autonòmic de la construcció del camp de golf de Son Bosc,

cometia, per a mi, dues insolències que no s’han de repetir pus

mai en aquesta terra, deia, en contra d’un acord de Consell de

Govern, que no podia protegir, que no podia ampliar el parc

natural de S’Albufera i no en tenia prou amb això, deia que no

podia mirar una parcelAla amb noms i cognoms, no, perdonin,

amb noms i cognoms, no, amb un registre cadastral, posat a una

llei, això sí que és insòlit. Una legislació a la carta d’allò més

groller, una legislació que fa empegueir, una legislació

vergonyosa que aquest Parlament esper que mai no torni

repetir, o amb un nom, un cognom, una parcelAla registral, per

a l’interès d’un privat.

Aquest caràcter anòmal d’aquesta llei especificava que la

iniciativa privada podia destruir un dels espais de rellevància

ambiental més importants de la nostra terra, un ecosistema que

forma part de S’Albufera de Mallorca, un ecosistema protegit,

durant mesos va formar part del parc natural -Sr. Font, segur

que vostè se’n devia recordar.

Conseqüència de la Missió Ramsar que ens va visitar, ens

va fer tot un conjunt de recomanacions, la primera era ampliar

els límits de Son Bosc i incloure-los de la zona Ramsar, i avui

començarem a fer les passes necessàries per donar-li

complirem. La tercera recomanació, que sí que avui li fem cas,

és derogar aquesta llei vergonyosa, derogar de forma

immediata, ens demanava Ramsar, de fora vengueren i ens

digueren el que havíem de fer.

De les recomanacions que Ramsar ens va donar en aquella

època, vaig tenir l’honor de participar en la declaració de la

ZEPA, de la l’ampliació de la ZEPA de Son Bosc, de

l’ampliació de la ZEPA de S’Albufera de Mallorca. Per tant,

avui, vostès, senyors diputats i senyores diputades, tenen

l’oportunitat de fer acomplir la resta de recomanacions que ens

va donar Ramsar, fer passar a la història aquesta llei

vergonyosa i derogar-la, i, a més, tenen l’oportunitat a les seves

mans de donar el tret de sortida a l’ampliació del parc natural

de S’Albufera, avui vostès m’encomanaran l’ampliació del parc

natural de S’Albufera; una ampliació d’un parc natural sense

mirar el registre del Cadastre, sense mirar aquí o on anam, sols

mirant els criteris ambientals, no hi haurà cap llei que torni dir

als tècnics allà on no poden mirar. Aquest mapa de la vergonya,

on diu en vermell el que no podien protegir, passarà a la

història; aquest mapa que ens diu: aquí no podeu mirar els

valors ambientals, passarà a la història. Per tant, els tècnics a

partir d’avui començaran a fer feina lliurament per protegir Son

Bosc i ampliar el parc natural com es mereix.

Som aquí avui per aprovar la Llei d’avaluació d’impacte

ambiental, una llei obligada per la legislació europea, una llei

obligada per les lleis estatals, una llei que fem tard, el 2014

havia d’estar aprovada, i no va ser així; una llei necessària i

molt útil que ens ha d’aportar seguretat jurídica, com tantes el

Partit Popular se n’ompl la boca i tan poques vegades l’aplica;

per millorar la tramitació ambiental, per donar seguretat i

protegir el nostre medi ambient. Recordin que la llei estatal és

una llei que limitava moltíssim la nostra autonomia, una llei

centralista, una llei que atorgava aquest termini d’un any per

adaptar-s’hi, que no es va fer, i això ens va donar un escenari

pervers, un escenari on, a partir del 12 de desembre del 2014,

se suprimia la nostra legislació autonòmica, se suplementava

per la legislació estatal. A partir d’aquell moment es generaven

molts dubtes sobre quina normativa era d’aplicació, si l’estatal

o l’autonòmica, a més a més, aquesta llei autonòmica,

modificada per totes les sectorials que varen passar per aquest

Parlament.

Aquesta llei pretén, doncs, fer net, pretén amb la

derogatòria que quedi clar on unir amb un text tota la legislació

d’avaluacions d’impacte ambiental.

Davant aquest caos que teníem, com va reaccionar l’antic

govern? Ni va recórrer la normativa ni s’hi va adaptar, va

actuar fent decrets lleis que anaven afegint més confusió als

tràmits ambientals.

Per tot això, una de les primeres mesures que vàrem prendre

va ser una instrucció clara, amb quin procediment havíem de

seguir i va ser publicada. Bé, perdonin, de circular sí que

n’existia una, existia una circular del Sr. Company, que es deia

d’Unificació de criteris tècnics; aquesta circular, desconeguda,

que molts de vostès no han fet, no la cerquin al BOIB perquè

no la trobaran, no va ser ni publicada, ni consensuada, ni

explicada a ningú, ni als tècnics, ni tan sols als ajuntaments o
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a les administracions que l’havien d’aplicar, per tant, sols la

coneixien a la comissió.

Per tant, nosaltres intentarem que canviï això i donar

claredat i donar llum, perquè, com saben vostès, ho volem

arreglar; com diem, es mantendrà la seva vigència, imaginin

vostès aquesta llei... el moment de caos que vam generar, una

llei estatal que suplementava una llei autonòmica, que havia

estat modificada per quatre o cinc lleis sectorials, que tenia una

instrucció interpretació, que no derogava..., una interpretació

interpretativa del 2011. Davant aquest escenari, entendran

vostès que era evident que havíem de fer una instrucció per

posar ordre i que era evident i necessari que avui siguem aquí

per aprovar una nova llei, una nova llei que ha passat tots els

seus tràmits, ha passat la informació pública, la participació i

que s’ha enriquit del debat parlamentari, pel qual li vull estar

agraït.

Crec, no sé si és necessari que avui recordem la importància

del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental i d’avaluacions

ambientals estratègiques, és importantíssim per prevenir els

impactes, per prevenir els impactes ambientals, per valorar

prèviament quines alternatives són les més viables, les menys

impactants i fins i tot valorar l’alternativa zero; per posar totes

aquelles mesures preventives, correctores o compensadores que

siguin necessàries, tot i que de vegades qualcú ha intentat

banalitzar aquest procediment, aquest procediment és una

garantia, un dels mecanismes més importants per protegir el

nostre medi ambient.

A l’exposició de motius se citen tot un seguit de normatives

internacionals, les directives, la Carta Mundial de Naturalesa,

la Declaració de Rio, o recull els deures que ens marca la

Constitució Espanyola, de garantir la qualitat ambiental i de

reparar els danys que s’hi produeixen, i també remarca que

l’Estatut d’Autonomia ens encomana a nosaltres, la comunitat

autònoma, en exclusivitat la protecció del medi ambient.

Ho podria interpretar, així doncs, si tenim la competència

exclusiva en protecció de medi, que hauríem de ser nosaltres

que gestionàssim exclusivament aquest instrument, però no és

així, el Constitucional i la llei estatal permet que l’Estat

s’autoavaluï els seus projectes, l’Estat, com a promotor, es pot

avaluar els seu propis projectes i els seus propis plans, fet que

no deixa de tenir una incidència importantíssima sobre el nostre

medi ambient, fet que no deixa de suposar una amenaça. Si

s’aplicàs aquest mateix principi a totes les administracions,

desapareixeria la Comissió Balear de Medi Ambient,

desapareixeria el control autonòmic sobre els projectes, perquè

tots els promotors municipals i locals voldrien assumir també

la seva pròpia avaluació d’impacte ambiental.

En aquest despropòsit, que el Constitucional va avalar i, per

tant, és així, l’únic remei que tenim és fer els informes

preceptius que ens avalen, i en aquesta llei d’avui diem com

han de ser aquests informes preceptius, diem com hem de

regular aquest procediment.

Com he dit, la Llei estatal del 2013, va dur a terme una

revisió en profunditat i exhaustiva i va deixar poc marge de

maniobra a les comunitats autònomes, amb un caràcter

centralista i unificador, amb una visió que per tot són iguals, i

no és així. Per tant, davant aquest plantejament i el fet que es

trobi recorreguda en el Constitucional per dues comunitats

autònomes, hem optat per no fer un text refós, que esperam que

sigui modificat en breu, per tant hem fet un text on recollim les

particularitats de les Illes Balears, on volem posar de manifest

els nostres fets diferenciadors.

Evidentment, tampoc no hem renunciat a millorar, aclarirà

conceptes, aspectes centrals de procediment, a recollir els

principis més internacionals, que són la nostra fita, la

transparència i la participació de l’administració electrònica. En

aquest punt hi hem fet molta incidència, hi hem continuat

treballant perquè, evidentment, com es diu a l’exposició de

motius, un dels ítems que més assegura la mesura de qualitat a

una democràcia és la transparència informativa.

En matèria de medi ambient, sempre gràcies a les

normatives internacionals, s’ha estat pioner en l’accés a la

informació, a la transparència i a la participació. L’accés a la

informació del medi ambient s’entén com a un instrument clau

per controlar les administracions i s’entén com a un instrument

clau per protegir els nostre entorn, si tenim la informació

podem opinar, podem lluitar per defensar el nostre entorn.

El Conveni d’Aarhus, també ens dóna un marc, i les

directives, tota aquesta normativa de transparència, de dret a la

informació, d’accés a la informació, està recollida en aquesta

norma i intenta regular el conflicte entre publicitat, informació

i la confidencialitat d’algunes dades.

Així mateix, la llei aprofundeix en la utilització dels mitjans

electrònics, hem de convertir l’administració en una

administració del segle XXI, hem d’intentar tirar endavant i

facilitar la participació, la transparència, l’accés a la

informació, cal modernitzar i agilitar els tràmits.

Un repte d’aquesta llei és que hem d’intentar no dilatar els

procediments ambientals, una de les crítiques o la mala fama és

que els procediments ambientals es dilaten en el temps, per

això fem feina; però també convendran amb mi que és una

garantia que hem de mantenir, que els procediments ambientals

s’han de valorar multidisciplinarment, hi ha d’haver

transparència, hi ha d’haver participació i hi ha d’haver rigor,

i en això cal temps. Per tant, hem modificat i hem intentat

simplificar al màxim, amb el marge que ens deixava la

normativa estatal, però sempre sense renunciar al rigor i a

l’exigència de la preservació del nostre entorn.

En aquesta línia, s’ha fet feina també en base a l’article 3.5

de la Directiva europea, aquesta directiva europea permetia tot

un seguit d’exempcions a plans i programes que tenen un efecte

beneficiós per a l’entorn, aquells que milloren, aquells que

redueixen la població, aquelles modificacions puntuals que

afavoreixen. Per tant, en aquesta línia hem fet feina i em consta

que vostès també hi han anat incorporant aspectes. Aquestes

excepcions, que ja es recollien el 2006, a la seva Llei 11/2006,

van ser no aplicades durant el temps de la circular del Sr.

Company, i això ha fet que molts de catàlegs de patrimoni els

hem hagut de fer passar avaluació d’impacte ambiental quan,

evidentment, són uns projectes que beneficien el nostre entorn.



2548 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 47 / 21 de juliol de 2016 

 

Em consta que vostès han insistit en un tema que era

incloure els plans parcials en aquestes excepcions. Pot semblar

una idea lògica, una idea lògica si no tenim en compte la

història d’aquesta terra, on molts de plans generals han passat

tots els tràmits ambientals i han delegat en aquests plans

parcials, després, d’estudi de creixement de població, de

subministrament de corrent, d’aigua, de depuració. Per tant, és

evident que aquests plans sí que han de passar l’avaluació

d’impacte ambiental, no així d’altres com els estudis de detall.

En aquesta mateixa línia, d’agilitar plans i programes

subjectes a avaluació, hem posat al dia tots els annexes, hem

posat al dia els annexes que ens diuen quins projectes han

d’anar a avaluació d’impacte ambiental, quins projectes han de

valorar si hi han d’anar o no a avaluació d’impacte ambiental

i quins plans i programes hi han d’anar. Hem fet aquesta revisió

en profunditat, basada naturalment en el marc estatal, però

també amb el fet insular, la nostra diferenciació, no és el mateix

un impacte assumible a un espai molt més ampli com a la

península, que no a les Illes Balears. I a més a més, també, hem

revisat a fons tota aquesta llista autonòmica, amb l’experiència

de deu anys d’aplicació d’una normativa.

La documentació dels estudis d’impacte ambiental han

respectat el que l’Estat ens marcava, però sobretot m’agradaria

incidir en l’annex d’incidència paisatgística; aquest annex

d’incidència paisatgística és un fet diferenciador: el nostre

paisatge, convendran, que és un dels valors a preservar més

importants d’aquesta terra i per tant, seguint el Conveni de

Florència, ens hem emprat a fons perquè sigui una part

important de l’avaluació d’impacte ambiental.

A més, en aquesta línia de simplificació, seguint el que ja

vam fer amb els diferents decrets lleis, hem simplificat

autoritzacions de l’administració hidràulica, com podria ser,

per exemple, arreglar un safareig, arreglar una paret o una

teulada a una zona inundable.

La Comissió Balear de Medi Ambient ha (...), encara un,

emprant terminologia antiga, és un òrgan que continuarà

garantint aquesta avaluació d’impacte ambiental, un òrgan

colAlegiat, un òrgan multidisciplinar, on els tècnics podran dir

la seva i on el president cobra importància per poder tramitar

segons quins aspectes de forma més àgil. Ens trobàvem amb la

paradoxa que de vegades havia de passar un mes i arribar al ple

de la comissió per dir a un promotor que li faltava un paper.

Amb aquests poders que ha donat en aquesta llei al president,

podrem agilitar molts tipus de projectes.

I m’agradaria destacar un fet que fins ara fèiem voluntaris,

des que hem arribat, els plens de la Comissió Balear de Medi

Ambient són públics, tothom hi pot assistir, tothom pot veure

com es prenen les decisions. A partir d’avui, si vostès ho

aproven, aquesta norma que fins ara era voluntària per part

nostra, serà d’obligat compliment per tothom.

En el procediment d’avaluació de repercussions ambientals

de Xarxa Natura 2000 hem hagut de modificar-ho, també en

aquesta línia de simplificar i de garantir, com que la llei estatal

ens obligava hem modificat la LECO, i els he de reconèixer que

sí, no em vaig poder estar, estava temptat, ja que havíem de

modificar la LECO, anem a tocar els temes més urgents que hi

tenim, evidentment no amagarem un debat de futur sobre

aquesta llei, però d’entrada hem corregit l’anomalia que els

propietaris decideixin si té valors o no té valors un espai per ser

protegit; hem corregit el fet que, amb l’excusa ambiental, es

pugui limitar el dret a l’accés a la costa, convertint una platja en

privada, i hem complert un dels manaments d’aquest Parlament,

amb una PNL aprovada per unanimitat, prohibint les party

boats en espais naturals protegits marítims.

Evidentment, també en aquesta llei, hem aprofundit en una

part que de vegades no se li dóna tanta importància, després, el

dia després d’haver passat l’avaluació d’impacte ambiental, és

a dir, després d’aquest viacrucis administratiu que molts diuen,

què passa? Per això, hem reforçat el seguiment dels

procediments ambientals, la protecció de la legalitat ambiental,

la restauració de l’ordre jurídic establert i el règim sancionador,

important, perquè qui ha de fer complir la norma tengui els

instruments per fer-ho.

Em permetran acabar la meva intervenció i recordar que

crec que som de les poques persones que han tengut l’honor de

formar part de la Comissió Balear de Medi Ambient durant

molts anys com a tècnic, que hi ha assistit com a promotor, que

hi ha assistit com a administració i que l’ha presidida en

diverses ocasions, per tant, crec que aquesta experiència la

recollim en aquesta llei per tirar endavant, per millorar aquest

gran instrument de protecció del nostre medi ambient, per

simplificar, per participar, per transparència, per rigor

ambiental. Sobretot, però, perquè aquest procés sigui útil i

serveixi per protegir el nostre medi ambient i aturar el procés

i a posteriori.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passarem al debat de les esmenes

mantingudes al projecte de llei. En primer lloc, per defensar les

esmenes del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES BALEARS RGE núm. 8626, 8627, 8628, 8630, 8631,

8634, 8635, 8636, 8637, 8639 i 8640/16, té la paraula el Sr.

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats, bon dia a

tothom. Bé, efectivament, com ha explicat el conseller, aquesta

llei té el seu origen en la necessitat de l’adaptació a la

normativa bàsica estatal de la legislació autonòmica i és evident

que és una normativa destinada a la prevenció ambiental, és

una normativa necessària, és una normativa, per tant, de

necessària actualització. 

Ens sorprèn que el conseller el que destaqui més és un tema

que no és pròpiament d’avaluació ambiental, que és un tema,

diguem, afegit a aquesta llei, que és el tema de Son Bosc. I ens

sorprèn encara més que bravegi de la gran protecció d’aquest

espai, que resulta que era de major diversitat, que no es va

incloure en el seu moment, de S’Albufera, no sabem

exactament per què, es veu que algú anava molt equivocat amb
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tanta protecció, però resulta que no ens parla que la seva llei

redueix la protecció a les zones d’exclusió, que aquestes sí que

estan definides legalment com aquelles àrees amb major

qualitat biològica. Aquestes àrees, que són les més protegides,

són les que vostès redueixen aquesta protecció amb aquesta

llei, i d’això no n’ha parlat, se n’ha guardat prou. Però aquesta

és la realitat i això ha sortit als titulars i ha estat denunciat per

les entitats ecologistes, no pel nostre grup parlamentari. Per

tant, alguna cosa hauria d’haver dit, en lloc d’aquesta bravegera

en relació amb un tema prou superat.

I en relació amb aquesta valoració general, també volem dir

que no compartim l’opinió expressada pel conseller, en el sentit

que s’ha fet el màxim esforç d’agilitació i simplificació, no ho

compartim, de cap manera; es podria haver anat molt més enllà

en matèria d’agilitació i simplificació, que és on nosaltres

haguéssim i hem volgut posar l’accent amb les nostres esmenes,

però realment moltes d’aquestes no han estat tractades per la

majoria que dóna suport al Govern.

Volem dir, tot i això, que estam satisfets de l’acceptació de

dues esmenes importants per al nostre grup parlamentari que

vàrem presentar: una és l’esmena del clavegueram. Com vostès

saben, hi ha moltes zones urbanes, que és un debat que ja hem

tengut, i molt ràpidament diré que hi ha moltes zones urbanes

que no tenen aquesta xarxa de clavegueram, perquè quan es

varen desenvolupar no els era exigible aquesta xarxa, i que, per

raons no només dels ajuntaments, no només dels ajuntaments,

sinó per moltes raons, també per culpa del Govern que no té la

depuració adequada per fer front al tractament d’aquestes

aigües, aquestes àrees no estan dotades. 

Hem arribat a una transacció, que ens sembla important i

que hem acceptat, evidentment, i que ens ha semblat un punt de

trobada interessant, en el sentit que hi hagi un pla d’etapes

perquè els ajuntaments i el Govern de les Illes Balears facin la

seva feina de xarxa de clavegueram i de depuració i poder

continuar complint aquell pla d’etapes, que es pugui continuar

donant aquestes llicències unifamiliars, sempre garantint el

tractament a través de fosses asèptiques estanques i

homologades, amb comunicació a Recursos Hídrics i sempre,

ja dic, complint el Pla d’etapes. Per tant, ajudant a dinamitzar

un sector que ho ha passat especialment malament amb la crisi,

com és el sector de la construcció i del petit constructor, del

petit fuster, del petit ferrer, que són els que realment fan feina

en aquests àmbits urbans unifamiliars.

També satisfet de l’acceptació, o transacció, del tema de

l’esmena de Sa Teulera, que també vàrem modificar en

ponència, respecte que no només es puguin legalitzar aquelles

que estiguin en sòl rústic sinó que a més es puguin legalitzar les

que estiguin en el sòl urbà, que era una carència de la

normativa que ens semblava evident, però bé, aquesta esmena

ha estat acceptada i, per tant, benvinguda sigui.

Dit això, en relació amb les esmenes acceptades, tenim

moltes esmenes pendents i ens hagués agradat que fossin,

evidentment, incorporades al text, especialment dues, dues

esmenes que tenim de supòsits de no subjecció, perquè entenem

que la no acceptació d’aquests dos supòsits de no subjecció el

que fan és una duplicitat administrativa evident, evident, perquè

quan un pla general o unes normes subsidiàries han estat

avaluades ambientalment i s’ha avaluat, per tant, el creixement

previst en aquestes normes, en aquest pla general, en relació

amb un sòl urbanitzable previst en aquest pla general, ja s’ha

fet l’avaluació, i si el conseller considera que l’avaluació és

insuficient del Pla general, perquè no s’ha tengut en compte el

que ha dit en el seu discurs sobre les aigües, és que vostès fan

malament l’avaluació d’aquest pla general, perquè l’avaluació

d’aquest pla general ho hauria d’incloure tot. El que no hem de

sotmetre a l’ajuntament i als particulars el que no hem de

sotmetre és a un doble tràmit, vostès facin un tràmit complet,

quan sigui, amb el Pla general, sembla lògic que ho facin amb

el Pla general, complet, i una vegada feta l’avaluació completa,

vostès no sotmetin una altra vegada a un doble tràmit a

l’ajuntament o al particular. Això és absurd. 

Per tant, nosaltres entenem que el que s’ha de fer és fer una

avaluació ambiental, evidentment, completa, amb totes les

conseqüències, sí, però una, no vint-i-una. I vostès volen que

torni a passar el tràmit, i amb això no amollen, perquè el que

volen és continuar sotmetent al viacrucis, efectivament, al

viacrucis d’aquesta tramitació ambiental, que ja ha superat amb

el Pla general, una altra vegada no acceptant l’esmena que li

hem presentat.

Tenim esmenes en relació amb els informes ambientals. Els

informes ambientals estan prevists a la legislació balear,

concretament un cas paradigmàtic és la Llei de sòl rústic. Quan

un ajuntament demana un informe ambiental no hi ha un

procediment regulador d’aquest informe ambiental. Nosaltres

hem volgut fer una esmena que regulàs aquest procediment

d’informe ambiental, vostès no se sap exactament per què no

volen acceptar aquest procediment, que estaven, evidentment,

disposats a obrir-lo. Continuam en el buit legal. Si a això li diu

seguretat jurídica, jo li dic una altra cosa.

Tenim esmenes sobre agilitació de tràmits i reducció de

terminis. Aquestes esmenes, alguna, alguna, una concretament

va ser acceptada en ponència, però la immensa majoria de

reduccions de termini per fer els tràmits ambientals, aquestes,

no s’han acceptades. Per tant, nosaltres volem insistir en la

necessitat d’agilitació i simplificació. Hi ha temps més que

suficient i no importa que s’allarguin els tràmits de manera

innecessària. 

Tenim una esmena en relació amb la Llei del sòl i amb les

conseqüències del Decret llei 1/2016. Vostès saben que hi ha

ajuntaments que no poden aprovar els seus plans generals que

venien tramitant des de feia anys, amb una despesa econòmica

i humana important, per culpa de l’aprovació d’aquest Decret

llei 1/2016. Nosaltres els vàrem plantejar una esmena per

resoldre aquesta situació, vostès no han volgut ni parlar, ni han

fet cap proposta de transacció. No volen que aquests

ajuntaments puguin aprovar el seu planejament, simplement els

castiguen a haver de començar de bell nou i començar amb un

pla general, la qual cosa és absolutament perjudicial i, a més,

és tirar un munt de doblers públics que s’han gastat per fer

aquestes revisions i aquestes adaptacions de planejament. Però

d’això ni han volgut parlar al llarg de la tramitació d’aquesta

llei.

Finalment, tenim una esmena a la modificació de la LECO

que, efectivament, aquí el conseller diu: això és una anomalia.
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És clar, vostès són el Govern del diàleg, del consens, de la

negociació, de l’entesa, però quan hi ha una disposició legal

que els obliga a arribar a acords, a enteses i a dialogar amb els

propietaris és una anomalia. Idò, no, no és una anomalia, és la

manera de concretar un imperatiu legal perquè vostès donin

participació que arribin a consens, que arribin a acords amb els

propietaris. Què té de dolent arribar a acords amb els

propietaris? Què té de dolent que hi hagi una disposició legal

que els obligui a cercar aquest consens amb els propietaris?

Què té de dolent? No té res de dolent, el que passa és que

vostès no ho volen fer, no ho volen fer, i això és el problema i

el que s’haurien de fer mirar. Perquè si vostès no tenen el

consens amb els propietaris, saben que hi ha un mecanisme per

poder aprovar-ho, perquè no és un requisit impeditiu de

l’aprovació d’una protecció, vostès ho saben que no és un

requisit impeditiu, vostès poden dur un projecte de llei sense el

consens del propietari de declaració de parc natural o de

qualsevol altra figura de rellevància ambiental i es pot aprovar

sense el consens del propietari, per tant, no és impeditiu, però

sí que és necessari per tramitar-ho d’una manera més àgil a

través del Consell de Govern. Això és el que passa i això és el

que haurien d’explicar, però vostès no en tenen prou amb tenir

un mecanisme per aprovar-ho sense el consens del propietari a

través d’una llei sinó que, a més a més, no ho volen fer quan la

duen a Consell de Govern, tampoc no volen escoltar els

propietaris, tampoc no volen cercar el consens.

Per tant, clar, la seva retòrica al final cau, s’esbuca,

s’esbuca, s’esbuca clarament perquè ni participació ni res, quan

hi ha una obligació de participació i una obligació de cercar el

consens vostès el que fan és derogar-la. Això és el que fan. 

Temes importants que a nosaltres ens generen molts dubtes,

a part de les esmenes que els hem plantejat. Nosaltres, ja li he

dit al començament amb la valoració general del projecte de

llei, aquesta desprotecció de les zones d’exclusió per la seva...

sí, sí...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... sí, sí, això ho han dit, ho ha dit el GOB, el GOB ho ha dit, no

ho dic jo. Per tant, molt clar, conseller, molt clar no deu estar

quan des de la seva entitat de referència, la seva entitat de

referència, posen en qüestió la seva determinació legal i els diu

que redueixen la protecció ambiental. Qualque problema té

vostè, si no ho vol veure n’hi ha prou que miri els diaris.

Segon tema que nosaltres no veim clar, el tema de la

derogació. Vostès han fet un decret llei que varen venir aquí i

varen dir: és un téntol, és un téntol; i nosaltres els vàrem dir:

no, no és només un téntol, modifica determinacions, i aquí

aprofiten per modificar una... per derogar, per derogar, no per

suspendre, per derogar, un article de la Llei de turisme. I això

no està dins la filosofia que vostès varen explicar tant del decret

llei, no és cap téntol això, és una derogació clara i és una

derogació que acabarà perjudicant a aquells petits propietaris

que volien fer una agroturisme o volien fer un hotel rural o que

volien fer una millora o que volien fer una ampliació i que els

sotmetran a uns tràmits que alguns agroturismes que ho varen

tramitar en el seu moment els varen durar set, vuit, nou anys. I

això per a nosaltres és inassumible, sotmetre les persones a

tràmits de vuit o nou anys ens sembla absolutament absurd,

sobretot perquè són edificacions bàsicament existents, però

vostès no en fan cas.

Finalment, em vull referir a una esmena que ens sembla

molt tècnica, però que ens sembla que demostra el seu excés.

Vostès a l’article 17.2, apartat segon, diuen que la Comissió

Balear de Medi Ambient pot desestimar un projecte per

inviabilitat jurídica, per aplicació de la normativa sectorial; és

a dir, vostès regulen i donen uns poders absolutament

distorsionats a la comissió balear. La comissió balear s’ha de

dedicar al medi ambient, al medi ambient, però no a la

normativa sectorial, de la normativa sectorial ja s’encarregarà

l’òrgan substantiu, que és la seva funció. Però vostès volen

carregar de poder aquesta comissió i volen que apliqui la

normativa sectorial. La qual cosa no té cap lògica ni una, el que

ha de fer la Comissió Balear és dedicar-se a l’impacte

ambiental i a valorar els temes ambientals. I per això els

demanam que aquesta distorsió normativa que volen introduir

a través d’aquest precepte la repensin.

En relació amb les esmenes d’altres partits, a les de Podem

ja vàrem dir en ponència i en comissió que no les donarem

suport, bàsicament perquè se n’han acceptades moltes,

bàsicament totes les esmenes de Podem eren petites

rectificacions lèxiques, de llenguatge, de redacció, no tenim un

contingut de fons. Però bé, les que queden ens agrada més així

com està el projecte que les propostes que fa Podem.

I en relació amb les del Partit Popular, a la majoria els

donarem suport perquè, com vàrem expressar en ponència i en

comissió, entenem que intenten anar per la via de l’agilitació,

de la simplificació, de la seguretat jurídica. I per tant, com que

estam d’acord amb aquesta filosofia, tenen el nostre suport.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular

RGE núm. 8662, 8663, 8665, 8666, 8667, 8668, 8669, 8670,

8671, 8673, 8675, 8676, 8677, 8678, 8680, 8681 i 8682/16 té

la paraula el Sr. Gabriel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors

diputats. Avui venim aquí per debatre damunt aquesta llei, que

el que fa és regular tota la tramitació de les avaluacions

mediambientals, i passaré, doncs, a defensar les esmenes que

ens han quedat vives dins el que nosaltres hem presentat en

ponència i després en comissió.

Hem de dir que de 21 esmenes, ens n’han acceptat dues, de

molt poc contingut pràcticament o sobretot una d’aquestes i les

altres dues les hem transaccionades, amb la qual cosa creiem

que el balanç és més aviat pobre. No entraré a fer comentaris

d’on vénen i d’on no vénen les coses, perquè jo veig que n’hi

ha que pensen molt en mi, hi segueixen pensant i circulars que

no coneixien ni els tècnics, però la Comissió Balear de Medi

Ambient està plena de tècnics, no la coneixien, la coneixien,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608662
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608663
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608665
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608666
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608667
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608668
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608669
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608670
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608671
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608673
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608675
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608676
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608677
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608678
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608680
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608681
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608682
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etc., crec que les mentides tenen les cames curtes i per tant, es

desmunten per elles mateixes.

I entram a les esmenes. Fent un repàs aviat, nosaltres hem

anat presentat esmenes en el mateix sentit que comentava el Sr.

Melià. Coses que ja han passat tràmits mediambientals, com

puguin ser planejaments generals, plans o programes, si ja han

passat el tràmit d’avaluació ambiental, ja no hi ha per què altres

plans o subplans que hi hagi, hagin d’haver de passar el mateix

pla. Si un pla general de tot un municipi ha passat una

avaluació d’impacte ambiental, si després dins aquell municipi

es fa un pla especial més petit, o un pla parcial, nosaltres

consideram que no aporta més benefici mediambiental, està

avaluat el problema mediambiental i, per tant, no hi ha perquè

haver de fer més, l’únic que fa és enredar més els municipis,

per exemple, que puguin trobar-se en aquesta situació, i això fa

que després no es puguin adaptar a instruments

supramunicipals.

Nosaltres hem intentat també que es llevassin el màxim

possible frases, paraules que donen molta subjectivitat i que

després fan que a un determinat moment una persona pugui

tombar un projecte cap una banda o cap a l’altra. Nosaltres

estam ben convençuts que els funcionaris generalment volen la

màxima objectivitat possible, per no haver de dependre d’ells,

si una cosa es pot fer o no es pot fer. Per tant, quan parlam de

frases com “de manera apreciable”, o “que tengui efectes

significatius”, etc., doncs bé, nosaltres consideram que això pot

donar peu a fer coses que no s’haurien de fer en determinats

moments. Ho dic perquè si volen prendre nota, l’esmena RGE

núm. 8663 nosaltres la retirarem, la retirarem perquè va en la

mateixa línia de la d’El Pi, quant al que ha comentat també el

Sr. Melià que la Comissió Balear de Medi Ambient al que s’ha

de dedicar és a fer informes mediambientals i no jurídics.

Per fer informes jurídics ja hi ha l’òrgan que tramita el

projecte que té el seu departament jurídic i per tant, dirà si és

viable o no jurídicament, qui no ho ha de dir és ni el president

de la Comissió Balear de Medi Ambient, ni el conseller de

Medi Ambient. Això ho diu l’òrgan substantiu i nosaltres la

retiram perquè suprimíem tot el punt 2 de l’article 17 i

l’esmena d’El Pi fa més referència concreta a la Comissió

Balear de Medi Ambient i, per tant, nosaltres li donarem

suport.

I volem també deixar molt clar que, desgraciadament, massa

vegades amb excuses del que sigui, la Comissió Balear de Medi

Ambient, quan ha estat regida fins i tot, del que s’ha vanagloriat

el Sr. Conseller, quan ha estat dirigida per segons quines

persones, s’han fet informes subjectius, aferrant-se al que sigui,

per tombar projectes que no els agraden, però que tal vegada

legalment són correctes. I aquí ens podem trobar que si no li

agrada al conseller un projecte, o al president de la Comissió

Balear de Medi Ambient, ell digui que no és viable

jurídicament, segons su leal saber y entender i nogensmenys

l’òrgan substantiu, que és el que tramita el projecte, ha trobat

que sí era legalment viable.

Nosaltres tot els informes d’incidència paisatgística, a

nosaltres ens sembla bé. És a dir, nosaltres l’objectiu prioritari

de conservació del paisatge, del medi ambient, hi estam

totalment d’acord, una altra cosa són les maneres d’arribar a

aquesta situació. Nosaltres, per exemple, a l’article 17, apartat

5, allà on diuen que els estudis d’impacte ambiental sempre

hauran de dur un informe paisatgístic, nosaltres sí que deixam

o que voldríem que quedàs clar són els que tenen clara

incidència damunt el paisatge, objectivar-ho de qualque

manera. Perquè si no, això vol dir, així com ho tenen redactat

vostès, que els han de passar tots, tant si és un projecte que no

té cap efecte ni un damunt el paisatge. Un increment financer

a un moment donat, que ho hem descartat, però estaria vinculat

aquí. Per tant, també ens l’han rebutjat i no entenem molt bé

per què.

Una altra de les coses que ens han rebutjat, és que nosaltres

diem que qualsevol projecte que sigui susceptible de rebre

ajudes de la Unió Europea, siguin del sector primari, del sector

del comerç o sigui la pròpia administració, a aquests projecte

generalment la Unió Europea els dóna un termini d’un any, un

any i mig, per desenvolupar-los. Generalment la tramitació

burocràtica s’estén més enllà. En aquest cas nosaltres el que

diem és que hi ha un punt allà on aquesta llei preveu que es

puguin fer tràmits per urgència. I nosaltres demanam que tots

els projectes que estiguin vinculats a ajudes europees, s’hagin

de tramitar per urgència. Sobretot per evitar que es perdin fons,

fons als particulars, a les empreses, al propi Govern, que

després ens poden passar factura per no haver-los executat a

nivell de la Unió Europea. Tampoc els ha paregut bé.

Quant a les quanties de les sancions, també les incrementen,

és a dir, de 2.400 euros passen a 3.000; de 24.000 passen a

30.000; de 240.000 passen a 300.000, etc., les incrementen

aproximadament un 20% i no sabem molt bé per què. Entenem

que és per un afany recaptador, que s’ha de pagar, que la

consellera d’Hisenda tengui doblers suficients per poder anar

pagant tal vegada despeses en què no s’hauria d’haver ficat el

Govern.

Hem transaccionat alguna cosa, com diem, nosaltres

demanàvem que l’avaluació d’impacte ambiental ordinària no

l’haguessin de passar algunes repoblacions forestals, fer pistes

forestals que està clar que tenen un clar objectiu de beneficiar

el medi ambient, de protegir dels incendis, etc., que almanco no

passassin l’ordinària, passessin la simplificada. I aquí vostès en

algunes coses ens han agafat dos punts i altres no. Els hem

demanat que no martiritzassin l’agricultura la ramaderia

extensiva. I vostès amb la redacció que fan martiritzen

l’agricultura i la ramaderia extensiva.

Mirin, vostè, Sr. Conseller, hauria de saber, i el Govern ho

hauria de saber, que no es pot posar un barem per unitat de

bestiar major, perquè hi pot haver 100 vaques dins 10

quarterades, que podria tenir un efecte mediambiental, però hi

pot haver les mateixes 100 vaques damunt 1.000 quarterades,

per tant, no hi ha cap efecte mediambiental negatiu, sinó que

n’hi ha de positius. I vostès això tampoc no ho han volgut

veure, per l’afany de dir sempre no i sempre no i no i no.

Fins i tot nosaltres li dèiem, escolti, promocioni la

recuperació d’antics olivars a la Serra de Tramuntana, això és

mediambientalment positiu. Vostè tampoc no ho ha volgut fer,

no ho han volgut fer. Vostès el volen penalitzar fent-li passar

també avaluacions d’impacte ambiental, que ja es veu
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clarament que té un efecte ambiental positiu això, idò vostès

troben que no.

Les instalAlacions industrials per sacrificar o trossejar

animals també els hem dit, escolti, defineixin què és una

instalAlació industrial; no ho han volgut fer. Amb aquesta norma

qualsevol carnisseria de poble, jo els ho dit a la ponència, toca

haver de passar avaluació d’impacte ambiental perquè si no és

discrecional. Ja torna ser el conseller dient, aquesta sí que ho

pot passar, aquesta no és indústria, aquesta és una indústria. Era

tan complicat i difícil definir això? Jo trob que no, però bé,

també vostès ens ho han tombat. 

En definitiva, nosaltres, bé, les nostres esmenes han anat

dins aquesta línia i passaré a parlar un poc de les altres, que

també enllacen amb coses que nosaltres dúiem, nosaltres diem

també que no es pot modificar la LECO amb una disposició

final aquí, la LECO és suficientment important com perquè el

conseller digui, la vull modificar, idò, entram a fer un debat

només de LECO, que és un dels puntals d’aquesta comunitat

autònoma, i la modifiquen, a més, en uns sentits amb els quals

nosaltres estam totalment en contra.

Nosaltres creiem, i també li ha dit el Sr. Melià, que aquesta

llei incrementa la burocràcia, l’incrementa, no la simplifica,

l’incrementa, i no protegeix més, perquè si vostè em digués és

que protegeix més, no, és que desprotegeix, també li ha dit el

Sr. Melià clarament, és que vostè s’ha atrevit a canviar uns

paràgrafs de la LECO que li diu que les zones aquestes

d’exclusió, que estan constituïdes, i llegesc, “... per aquelles

àrees amb major qualitat biològica o que contenguin els

elements biòtics o abiòtics més fràgils amenaçats o

representatius -deia la LECO o diu la LECO fins a dia d’avui-

l’accés a aquestes zones ha de ser regulat atenent finalitats

científiques, educatives o de conservació”. I vostè, Sr.

Conseller, què li afegeix? “... estan constituïdes per aquelles

àrees amb major qualitat biològica -molt bé- l’accés i l’estada

-és a dir, ara vostè també hi vol quedar a un lloc que està, vaja,

que pràcticament no hi pot anar ni l’amo de la finca, vostè diu-

l’accés i l’estada de persones en aquestes zones ha de ser

regulat en els instruments de planificació i tal, etc., satisfent les

finalitats científiques, educatives i de gaudi dels béns de domini

públic i dels integrants del patrimoni cultural en les condicions

escaients per a la conservació del parc natural”.

És a dir, ara vostè en aquesta zones d’exclusió està dient,

això ho diu, ho estic llegint, això ho diu, això és vergonyós,

conseller, això sí que és vergonyós, és per estar intranquil voler

venir aquí fent aquesta desprotecció que li diu el GOB, com bé

li ha dit el Sr. Melià. Nosaltres consideram que, bé, està molt

malament, molt, per no entrar en altres temes, ja és això envair

propietats privades, però bé, és el que es cerca, el que es cerca

és que volem passar per aquell camí de Ternelles famós i volem

arribar a la platja i amb l’excusa que sigui.

I home!, conseller, i senyores i senyors diputats, que ens

parlin de transparència i de participació quan el que fan també

amb aquesta modificació de la LECO és llevar la participació

del 50% dels propietaris, quan afecta més d’un 50% el terreny

que es vol protegir, això ens sembla imposició. Una altra

vegada imposició, imposició. I què li ha passat al conseller?

Que s’ha hagut d’aturar, en el tren s’ha hagut d’aturar i li han

fet fer marxa enrera els seus propis socis, sí, perquè ja ho volia

tenir aprovat això amb un cop de decret al Consell de Govern.

I tant de bo que té socis que encara tenen un poquet de

coneixement en aquest sentit i ho han aturat.

Jo no vull parlar de temes, idò, com el clavegueram, jo

record el debat del clavegueram aquí, el fons és el mateix que

nosaltres vàrem deixar escrit, només que ara en lloc de parlar

d’una moratòria parlam d’un pla d’etapes, ja em sembla bé,

nosaltres li donarem suport, però hauríem de repassar què varen

dir tant el Grup MÉS com el Grup PSOE aquí mateix quan

nosaltres vàrem dur aquest tema. Per tant, a nosaltres ens

sembla bé, com que ja ens semblava bé, idò, seguirem donant-li

suport. 

Hi ha una esmena també, que és del PSOE, que fa

referència a Eivissa, a Sa Coma concretament, i aquesta també

nosaltres creim que, vaja, no es pot jugar d’aquesta manera per

darrera, segons m’arriben les notícies d’Eivissa. Una cosa que

ja està aprovada, aprovada per tothom a Eivissa, i ara el PSOE

surt, es desmarca, i diu que en els ajuntaments, a dos

ajuntaments en concret relacionats amb Sa Coma, idò, no se’ls

tendrà en compte ni s’ha de menester informes seus, etc., quan

el que deia fins ara era que es tendria en compte els informes

dels ajuntaments que puguin estar afectats a l’hora d’haver de

fer segons quins projectes. Ara vostès amb aquesta redacció

també ho lleven, és a dir, deixen que no... si el conseller troba

que ho ha de fer ho farà i punt, i aquí el municipi no tendrà res

a dir ni tendrà dret a cobrar la llicència dels projectes que es

duguin allà damunt, etc.,? Jo crec que aquest tema l’hauríem...

crec que vostès farien molt bé si s’ho repensessin, sincerament.

En definitiva, nosaltres creim que estam davant una llei

tècnica per una banda, molt tècnica, molt de copiar

pràcticament... copiar y pegar de la llei nacional, els tràmits,

etc., retocant-los, però després té una sèrie de disposicions

addicionals que són de calat i molt profundes i que sense cap

dubte nosaltres en tornar governar, sense cap dubte, les haurem

de retocar i modificar per protegir més el medi ambient, perquè

a les zones d’exclusió no hi puguin anar els amics del conseller

ni els amics de ningú a estar-hi, sinó que hi puguin anar només

per qüestions científiques, per qüestions d’estar pendent, de

veure si evoluciona bé o no evoluciona bé la biodiversitat, etc.

És a dir, és que, a més, si ho llegeixen, si ho llegeixen ho

diu així, “... amb l’informe corresponent”, m’entenen?

Aleshores, no s’enfadin, jo supòs que també són amics seus i

s’enfaden, però què hem de fer? És que és el que diu, és el que

diu, m’entén? És que no hi ha volta de fulla, està aquí, escrit,

per tant... a mi em sap greu que s’enfadin, però és que no ho

haurien d’haver fet mai, i menys un grup com MÉS, que és qui

sempre s’ha vanagloriat de ser el gran protector, el gran

protector, i resulta que ara podem passar per zones d’exclusió.

És igual si molestam el voltor o molestam el niu de voltor o

algú els toca, és igual, això els és igual. Si ho fan vostès els és

igual. Això és el que realment dol. És a dir, segons quines coses

les fan vostès i tenen cera del corpus i si les fem segons qui,

vaja, pràcticament això és pecat mortal.

Aleshores, nosaltres creim que és una llei que desprotegeix,

per desgràcia, és una llei que desprotegeix, no protegeix, que,

a més a més, complica moltíssim la burocràcia i la tramitació
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en alguns casos, que és una llei que hagués estat molt bona si

hagués estat capaç d’agafar coses de molt de seny que hem

aportat tota una sèrie de partits, El Pi també nosaltres hem anat

molt en la línia, i que dol molt no poder-li donar suport en

globalitat. Nosaltres els aspectes de calat d’aquesta llei,

evidentment, no els podrem donar suport perquè, ja dic, van en

la línia de la desprotecció i van en la línia de l’increment de la

burocràcia. 

Les esmenes dels altres partits, i acab, nosaltres en la

mateixa línia donarem suport a prou esmenes que ha presentat

El Pi, també Ciutadans, i altres esmenes dels altres grups,

Podem, etc., idò, algunes les hem acceptades, que són de

modificació de redacció i altres de més calat, idò, creiem que

no perquè hi estam en contra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, RGE núm. 8687, 8699, 8701, 8706, 8707, 8716, 8718

i 8719/16, té la paraula el Sr. David Martínez. 

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats i

diputades, treballadors i treballadores de la cambra, tenguin

molt bon dia. Avui debatem la Llei balear d’avaluació

d’impacte ambiental, el seu objecte és traslladar la Llei bàsica

estatal d’avaluació ambiental, de l’any 2013 i actualitzar les

normatives existents a Balears, especialment la llei de 2006 ja

que es mantenen algunes disposicions addicionals. Aquesta és

una llei que és molt tècnica i el que fa és traslladar aquesta

normativa bàsica estatal a la normativa autonòmica. 

Començaré defensant les esmenes que han quedat vives de

Podem i no entraré en detall, ja que es varen explicar en detall

tant en ponència com en comissió. Com a resum, vàrem

presentar 35 esmenes de les quals s’han inclòs dins l’articulat,

o transaccionat, 21, i d’aquestes esmenes incloses destaquem

les que han millorat el redactat i l’han fet més comprensible i

també ha fet que millori en transparència i en accessibilitat a la

informació, ja que es publicaran a la web les sancions greus i

molt greus. Agraïm a la resta de grups parlamentaris el seu

suport i el vot favorable a aquestes esmenes.

Vàrem retirar 6 esmenes que al final no tenien molt de

recorregut i enteníem que la redacció que tenia ja estava bé. I

han quedat 8 esmenes vives que comentaré molt per damunt.

D’aquestes 8 esmenes hi ha dos grups, una de 6 esmenes

que el que fa és millorar el text i fer-ho més clarificador. No

entenem si es va aprovar en ponència i en comissió algunes

esmenes que anaven en el mateix sentit, d’aclarir el text i eren

molt semblants i no distorsionaven el significat de la llei i per

això demanam un canvi als grups, que votin a favor d’aquestes

esmenes perquè no canvia res i ho fa més clar.

I ara sí que entraré a detallar un poc més les esmenes que

trobem que són més importants. Tenim l’esmena 8716, que

inclou..., està dins de l’article... de la disposició derogatòria

única i volem incloure una derogació d’uns articles de la Llei

agrària, proposem que es llevi l’excepció que permet a dia

d’avui tallar qualsevol tipus d’arbre, sigui de la mida que sigui

l’arbre, pi o alzina, pot ser milAlenari, fins a 10 metres cúbics

l’any, i no importa sigui a un espai natural protegit. No cal cap

autorització i igual passa en els aprofitaments forestals

tradicionals, els que exceptua de fer informe de repercussions

ambientals dins la Xarxa Natura 2000. I es considera

aprofitament forestal tradicional l’extracció per a biomassa. O

sigui, està exceptuat d’aquest informe de repercussions. 

Igual passa a les recuperacions de cultiu, a un terreny

forestal que fa 30 anys que es cultivava, es pot arrabassar sense

importar si està dins la zona Natura 2000. Trobem que és una

barbaritat aquesta permissivitat i hem d’aturar ja, per donar una

seguretat ambiental als espais protegits d’Europa i que hi hagi

un control i evitar destrosses ambientals que són en molts casos

irreversibles. No entenem la paràlisi del Govern en aquest

tema, sabem que es treballa en la modificació de la Llei agrària,

que esperem es prengui en consideració la derogació dels

aspectes que recollim a l’esmena i que han estat una

reivindicació d’entitats ecologistes i d’altres entitats.

Parlaré a continuació de l’esmena 8719. Aquesta és una

esmena que té a veure amb la recomanació que es fa al IV Pla

general de defensa contra incendis forestals de les Illes Balears.

Dins les accions complementàries del Pla d’acció, el PUGV05

diu literalment “integració de criteris de prevenció d’incendis

en altres normatives sectorials, avaluació ambiental. L’objecte

d’aquesta acció és incloure dins dels aspectes d’obligada anàlisi

a la normativa d’avaluació ambiental, les activitats o accions en

entorn forestal”. Proposem afegir aquest punt al text, donant

compliment a les recomanacions fetes per tècnics que van

redactar el pla i aprovat pel Govern en el seu moment.

I ara parlarem de les esmenes que trobem que són

importants dels altres partits. I començaré per l’esmena del

clavegueram d’El Pi. Aquesta és una disposició addicional

cinquena bis, s’ha inclòs dins del text de l’articulat que va ser

presentada per El Pi i modifica la disposició transitòria quarta

de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, que

originàriament proposava una moratòria de 3 anys per permetre

ampliar la moratòria aprovada en la legislatura Bauzá 3 anys

més. Cal recordar que aquesta moratòria permetia als

ajuntaments donar llicències a qui volgués construir en una

parcelAla sense servei de clavegueram i que va contra la

directiva europea que ho regula. O sigui permetria incomplir la

llei. Aquesta esmena ha estat aprofitada pel PSOE i MÉS per

fer una transacció en ponència, aprovant una moratòria

condicionada, sense caducitat, la qual cosa és encara més

preocupant. 

Podem va ser l’únic partit que va votar en contra d’aquesta

moratòria. Des de Podem Illes Balears no volem excepcions a

les lleis, cosa tan habitual a l’anterior legislatura Bauzá i

tristament present també en aquesta llei que aprovem avui, amb

el beneplàcit de tots els partits aquí representants. Una solució

que no és més que una moratòria condicionada indefinida en el

temps, consensuada amb presses i a corre-cuita, sense estudiar

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608687
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608699
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608701
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608706
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608707
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608716
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608718
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608719
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i sense debatre amb profunditat aquesta mesura. A més, no som

els únics que ens hi oposem, l’Associació Espanyola de

Professionals d’Urbanisme, Ordenació Territorial i

Sostenibilitat ha denunciat i qüestionat la idoneïtat jurídica de

la moratòria. Estam d’acord amb aquesta associació en què no

estam segurs sobre la seva eficàcia, que ha estat feta amb

urgència i molt poc meditada.

Des de Podem Illes Balears no estem d’acord amb aquesta

solució, que no fa més que donar peu a aconseguir més

llicències en zones urbanes sense clavegueram. O sigui,

augmentar més el problema d’infiltracions d’aigües residuals

fecals als aqüífers des dels pous negres. Això sí, amb

condicionants, caient sobre els ajuntaments la responsabilitat de

solucionar el problema, maleïts financerament per Torquemada

Montoro i que no tenen doblers per efectuar aquestes obres

milionàries. Si no ho han fet durant les moratòries aprovades

anteriorment, han tingut molt de temps, més de 10 i més de 20

anys i ningú no ha fet res. Qui assegurarà que ho farà ara?

Esperem i desitgem que aquesta proposta tengui èxit, o almenys

serveixi perquè alguns ajuntaments, ja veurem quants, facin el

que no han fet en més de 20 anys.

El que hem de tenir clar és que amb aquesta proposta

inclosa a la Llei d’impacte ambiental, que modifica la Llei del

sòl, no és més que un pegat. El vertader repte es troba en donar

solució a la resta d’edificacions que es quedaran sense

clavegueram, perquè els ajuntaments no han volgut o no han

pogut fer res, així com ni el Govern ni els consells. Hi haurà

milers de cases en aquesta situació amb uns pous negres que no

són adequats, sense cap vigilància i control i que continuaran

contaminant els aqüífers i les aigües costaneres.

Senyors diputats i diputades, tenim l’oportunitat i

l’obligació de solucionar aquest problema d’una vegada per

totes amb la modificació de la Llei del sòl, que està en procés

de revisió i modificació. Hem de tirar endavant polítiques

valentes, imaginatives i no permetre mai més excepcions a la

llei, saltant-se les lleis europees i jugant-nos una sanció per no

complir les directives. Hem de ser pioners de la protecció

mediambiental a Europa, el nostre territori bé ho mereix. Les

moratòries són ilAlegals, per molt que diguin que no, i són

ilAlegals des que s’han permès, des de l’any 2005, fa més de 10

anys. I són còmplices tots els partits que des de llavors han

governat i no han fet res per solucionar-ho, són els mateixos

que han votat a favor de la moratòria, res de nou.

Ja són 11 anys d’incompliment de la directiva europea que

obliga a disposar de clavegueram a les edificacions. Tots els

partits polítics són responsables d’aquest incompliment i no en

volem formar part. El nostre Grup Parlamentari Podem Illes

Balears és l’únic partit que va votar en contra d’aquesta

esmena. Ho vàrem fer a la ponència, a la comissió i ho

tornarem fer avui al ple. Per això demanarem el vot separat de

la disposició addicional cinquena bis, a la votació de l’articulat

i us deman que sigueu valents i voteu amb nosaltres. Per les

nostres illes, votem amb consciència.

També voldríem parlar de l’esmena de les teuleres. Volíem

exposar el nostre posicionament per la disposició addicional

que s’ha inclòs dins de la llei, que és la modificació de la

disposició addicional segona de la Llei 10/2014, d’ordenació

minera de les Illes Balears, que va ser presentada per El Pi i

Ciutadans, traslladant la petició feta per PIMEM, la Federació

de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca. I amb el vot

favorable de PP, PSOE, PI i Ciutadans i l’abstenció de MÉS

per Mallorca i MÉS per Menorca i l’únic vot en contra de

Podem i es va aprovar i es va incloure a la llei.

Aquesta proposta a la carta, es fa amb la bona intenció per

legalitzar la teulera de Campos. Can Benito ha ampliat

l’excepció aprovada pel PP en sòl urbà, tal com està escrit dóna

peu a ampliar instalAlacions existents en qualsevol categoria i

qualificació del sòl. Entenem que aquesta empresa es va quedar

fora de l’excepció que va aprovar el Partit Popular a la Llei

minera, aprovada el novembre del 2014, cosa que no entenem

però va ser així. A l’hora de votar aquest punt, es va produir un

intens debat dins Podem, ja que estem a favor de la petita i

mitjana empresa, però també en la protecció del territori. Ens

vam decidir per al bé de la majoria i aquest és votar en contra

d’aquesta esmena. Es podrien haver cercat i estudiat altres vies

per salvar la teulera de Campos Can Benito, com modificar el

plantejament urbanístic municipal o altres alternatives, però no

s’ha fet ni s’ha intentat.

Des de Podem no som partidaris de votar a favor

d’excepcions i més quan s’obre la porta a l’ampliació de les

instalAlacions existents en sòl rústic i augmentar el consum de

territori, tan escàs a les Balears. El text inclòs a la llei no ho

deixa clar i per això votarem en contra. Demanarem la votació

per separat també d’aquest punt.

I ja per finalitzar, parlem de la resta d’esmenes del Partit

Popular, d’El Pi i de Ciutadans, hi votarem en contra, ja que el

propòsit que tenen aquestes esmenes és fer de l’excepció la

regla, exceptuant de fer avaluació d’impacte ambiental en

diferents supòsits que generen una permissivitat i facilitat a

projectes que podrien ser perjudicials al medi ambient. No és

necessari incloure aquestes esmenes a la llei, ja que s’estableix

la possibilitat de demanar l’exempció del projecte a fer

l’avaluació ambiental. És per això que si un promotor estima

que no és necessari que es faci avaluació ambiental, doncs que

ho demani i ho justifiqui, molt fàcil. Insistim, estam contra la

inclusió d’excepcions a les lleis que fan més mal que bé. 

Quant a les esmenes del Partit Popular, votarem en contra

de totes les esmenes vives. I no aniré una per una, ja que totes

es resumeixen en una frase que va dir el portaveu del Partit

Popular i exconseller de Medi Ambient a la legislatura Bauzá:

“hem de cercar el màxim de seguretat mediambiental, però

també no ens hem de passar”. Amb aquestes paraules queden

resumides les polítiques del Partit Popular quant a avaluació

ambiental.

Aquest és un exemple molt clar de les polítiques del Partit

Popular cap al territori, no passar-se amb la seguretat

mediambiental, ja que els seus amics no estaran contents, val la

pena carregar-se el medi ambient a costa del desenvolupament

i l’especulació urbanística; llevar la responsabilitat de les

sancions als promotors, com no, i no posar obstacles, tot el

contrari, aplanar el camí, cap als destructors del territori;

proposen excepcions a fer estudis d’avaluació ambiental;

rebaixa en el tipus d’estudis ambientals a projectes de manera

sectorial i esbiaixada, escurça els terminis a projectes donant
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peu a possibles errades en l’avaluació ambiental. No hi estam

d’acord i hi votarem en contra. 

Quant a les esmenes vives d’El Pi consideram que són molt

semblants a les esmenes del Partit Popular en el fons, més del

mateix. Proposen incrementar els supòsits de casos que no

estan subjectes a avaluació ambiental amb plans parcials als

urbanitzables i amb modificacions del Pla general o normes

subsidiàries. Consideram necessari que estiguin subjectes a

avaluació ambiental ja que el nivell de (...) no és el mateix i,

per tant, no s’han considerat impactes o mesures correctores o

preventives als plans urbanístics que són més genèrics.

Entenem que no hi ha seguretat ni que s’hagin inclòs estudis de

més detall i entenem adequat i fins i tot dóna més garantia als

promotors si hi ha una avaluació d’impacte ambiental ben feta

i amb mesures ambientals concretes. No obstant, sempre hi ha

la possibilitat de demanar a l’òrgan ambiental l’exempció de fer

l’estudi d’impacte ambiental si està justificat. 

Quant als informes ambientals a normatives sectorials no

trobam necessari fer una tramitació específica, es pot fer com

es fa fins ara. Hi ha també una proposta d’escurçament de

terminis. El Pi entra en contradicció dient que són

procediments complexos i a la vegada demanar que s’escurcin

els terminis. Entenem que els terminis són adequats a la

complexitat del procediment. I a la reducció de terminis no hi

haurà més que fer una pressió afegida als tècnics que ho han de

valorar amb el risc de fer les coses amb poc temps i amb pressa

donant peu a equivocacions i errades en les avaluacions fetes.

Quant a les esmenes en relació amb la modificació de la

Llei LECO, de 2005, El Pi demana la participació de la

propietat privada en l’aprovació d’un paratge natural quan té la

major part privada. Estam d’acord, però que no sigui una

decisió total i voluntària, és responsabilitat de les

administracions públiques evitar l’especulació en espais

naturals per propietats privades i hauria de prevaler la protecció

del medi ambient enfront altres qüestions com els criteris

econòmics o empresarials. L’administració pública ha de

garantir aquest dret universal de gaudir del medi ambient,

reflectit a la Constitució, i hauria de tenir la potestat de protegir

espais naturals sense el vet de les propietats privades.

Ja per concloure i acabar, trobam positiu que s’aprovi una

llei d’avaluació ambiental que és necessària i que està adaptada

a les característiques especials de les Illes Balears. No és de

rebut aprofitar una llei per modificar lleis que res no tenen a

veure, com l’ampliació de la moratòria per continuar donant

llicències per a cases sense clavegueram i que vagi tota la

responsabilitat als ajuntaments. Trobam que és una mesura que

s’ha pres corrent, sense estudiar-ho bé, i sense tenir en compte

altres possibles alternatives o fórmules i sense escoltar tots els

agents. Aquest tema esperam que es pugui solucionar

definitivament amb la modificació de la Llei del sòl, que

actualment està en procés de revisió i de modificació. No ens

podem permetre continuar amb les polítiques anti ambients del

Partit Popular ja que el nostre territori és molt fràgil i del que

depèn el turisme que tant volem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,

Ciudadanos, RGE núm. 8731/16, té la paraula la Sra. Olga

Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta, señores y señores diputados. Para

Ciudadanos la protección de la naturaleza es un tema

primordial en el que nos debemos comprometer los gobiernos,

sus parlamentos y sus ciudadanos. Conservar el patrimonio

natural de las Islas, de nuestras islas, el paisaje, los bosques, los

acuíferos, el suelo, un aire y unas aguas limpias conlleva, sin

lugar a dudas, a un modelo de desarrollo económico perdurable

en el tiempo y es garantía de salud, calidad de vida y bienestar

social. 

Agradecer a todos los componentes de la ponencia en el

proyecto de avaluación ambiental y adaptación de la normativa

estatal de 2013 y a su coordinadora, la diputada Joana Aina

Campomar, por el debate y el esfuerzo sinceramente realizado

para llegar a consensos en cuanto a las enmiendas presentadas

por los diferentes grupos de la oposición que, sinceramente,

finalmente sólo unas poquitas pues se han introducido en el

texto de la ley mejorando sin duda su articulado de cara al

administrado, a la administración y la protección efectiva del

medio ambiente. 

Ciudadanos registró una serie de enmiendas encaminadas a

dar cumplimiento real a las finalidades de la propia ley que

vienen reflejadas en su artículo 2. El artículo 2.3 propone que

una de las finalidades de la ley es racionalizar, simplificar y

agilizar los procedimientos administrativos de control

ambiental aplicando el principio de proporcionalidad entre los

efectos previstos y el procedimiento de la evaluación. A nuestro

entender la ley adolece absolutamente en el cumplimiento de

este punto por los trámites, los plazos de resolución de la

evaluación ambiental y en ocasiones la duplicidad en la

petición de evaluaciones para un mismo proyecto, que propone

la ley, conllevan a una excesiva burocracia y costes que nadan

tienen que ver con la mejor protección del medio ambiente.

De las enmiendas que presentó Ciudadanos queda una viva,

el resto se han introducido en el texto de la ley, si bien dos de

ellas eran coincidentes con las de otros partidos, que fueron las

que se introdujeron. 

Comentaré, en primer lugar, tres de las enmiendas que ya

forman parte del texto de la ley por la mejora que han supuesto.

Ciudadanos presentó una enmienda al artículo 10 con la

finalidad de reducir los plazos que tiene la administración para

realizar el análisis técnico del expediente y la formulación de

la declaración ambiental estratégica. Esta enmienda fue

aceptada reduciéndose los plazos de cuatro meses más dos

prorrogables a tres meses más uno prorrogable.

Otra enmienda de Ciudadanos, que estamos satisfechos que

se haya introducido en el texto de la ley y que era similar a una

del Partido Popular, hace referencia al artículo 9.4 donde se

enumeran las exenciones a los procedimientos de evaluación

ambiental estratégica y se incorpora al texto de la ley que

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608731
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también estarán exentas las modificaciones de escasa entidad

de los programas de desarrollo rural. Es importante la

introducción de esta exención ya que estos programas de

desarrollo rural están financiados por fondos europeos, si por

una modificación de escasa entidad el proyecto tiene que volver

a pasar por una nueva evaluación ambiental se podrían perder

dichos fondos por no cumplir con los plazos europeos. 

También Ciudadanos tenía otra enmienda coincidente con

una de El Pi, y que estamos satisfechos de su inclusión en el

texto de ley. Con la enmienda se ha conseguido la modificación

de la disposición adicional segunda de la Ley de ordenación

minera que posibilitará la legalización de instalaciones

vinculadas a la fabricación y comercialización de cerámicas

para la construcción acogidas a normativas anteriores. Con esta

enmienda se consigue que los cambios en las leyes no se

conviertan en inseguridad jurídica para el ciudadano. 

Como hemos comentado queda una enmienda viva de

Ciudadanos, esta enmienda pretende añadir una letra f) al

artículo 9.4, este artículo enumera les exenciones a los

procedimientos de evaluación ambiental estratégica. Nosotros

proponemos que también estén exentos la modificación de un

plan o programa que ya haya pasado el trámite de evaluación

ambiental cuando consista únicamente en la adaptación a una

norma de rango superior. Consideramos que esta disminución

de trámites administrativos no merma la protección del medio

ambiente y sí va a favor de agilizar los proyectos, evitar más

gastos al administrado y evitar el colapso de la administración.

Por último, me gustaría comentar el acuerdo que hemos

alcanzado en cuanto a la moratoria de la red de alcantarillado

la mayoría de grupos parlamentarios, el Govern y a través de la

FELIB los ayuntamientos afectados. Este acuerdo modifica la

disposición transitoria cuarta de la Ley de ordenación y uso del

suelo ya que dicha disposición transitoria llegaba a su fin. Esta

disposición transitoria cuarta es una moratoria que redactó el

Partido Popular que eximía a los ayuntamientos de su

obligación, por ley europea, de prestar el servicio básico de la

red de alcantarillado para poder construir en suelo urbano.

Moratoria del Partido Popular que sustituía a una anterior

realizada por el pacte del PSIB i de los nacionalistas de PSM,

ahora MÉS, que también eximía a los ayuntamientos de dicha

obligación. 

En enero, cuando el Govern del pacte revisó la Ley del

sue lo ,  su sp e n d iénd o la  o  m o d ifica nd o  ar t ícu lo s ,

inexplicablemente consideró que la finalización de la

disposición no se debía estudiar, finalizaría y punto, sin

problemas. No se da importancia a todas aquellas personas

afectadas. No se puede dejar desprotegidos a los ciudadanos,

frente a los incumplimientos de la administración,

incumplimientos que además perjudican al medio ambiente. 

Desde 1991 la normativa de la Unión Europea sobre el

tratamiento de aguas residuales, en su artículo 3, obliga a los

estados miembros a disponer de sistemas de alcantarillado en

solares urbanos, y ofrecía un plazo de 15 años, hasta 2005, para

implementar la normativa al cien por cien, 15 años durante los

cuales la administración balear no cumplió con sus

obligaciones, ni hacía el administrado, ni hacía el medio

ambiente. Más tarde las sucesivas moratorias, legisladas por los

sucesivos gobiernos del Partido Popular y del pacte, para

incumplir la normativa europea de manera legal, nos ha llevado

hasta hoy donde nos encontramos de nuevo, 25 años después

como en 1991, sin alcantarillado. Y con el agravante de un

aumento de viviendas con fosas sépticas y con depuradoras que

no se han adecuado al crecimiento urbanístico, por no tener que

asumir durante 25 años los nuevos caudales diarios de aguas

residuales.

La administración no cumple, pero no pasa nada. Éste es el

eterno problema de España, de las Baleares y del que los

ciudadanos están bastante hartos. Con todo ello, Ciudadanos

consideró que una nueva moratoria a secas, así como planteaba

El Pi en su enmienda, no era la solución. La solución a un

problema es resolverlo y no aplazarlo. Para Ciudadanos la

moratoria debía ir unida a un compromiso firme de los

ayuntamientos y del Govern a realizar las obras en unos plazos

definidos y presupuestados, tanto del alcantarillado como de la

adecuación de las depuradoras implicadas. Y a un compromiso

también de los consells, para agilizar la valoración y la

aprobación de los proyectos que les iban a ir llegando de los

ayuntamientos afectados. De hecho, este compromiso por parte

de la administración es redundante, ya que es su obligación.

Resulta extraño que estemos legislando para que la

administración cumpla con sus obligaciones. Al final se ha

llegado a un acuerdo, que Ciudadanos apoya, donde se recoge

que se amplía la moratoria a 5 años, a lo largo de los cuales los

ayuntamientos implementarán una serie de actuaciones, para

que al finalizar dicho plazo esté construida la red de

alcantarillado. Esta norma ha quedado reflejada y redactada en

la disposición final quinta bis de esta ley.

Si bien a Ciudadanos nos hubiera gustado...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, perdoni però hauria d’anar acabant.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Ya va. Si bien a Ciudadanos nos hubiera gustado que los

tiempos fueran más cortos y que en el acuerdo se hubiera

recogido con una mayor precisión en tiempo y forma el

compromiso en la adecuación de las depuradoras implicadas.

El acuerdo tan sólo dice que en 6 años las depuradoras habrán

de estar listas, pero dejarán de dar licencia de obras si no se

cumple. Es decir, la administración vuelve a castigar al

ciudadano por el incumplimiento de su obligación.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, per un

temps de quinze minuts.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Avui és un dia

especial, perquè avui és la meva primera intervenció en aquest

Parlament en defensa d’una iniciativa legislativa. Després

d’haver-ho pensat molt, aquesta Llei d’avaluació d’impacte

ambiental, m’ha recordat molt la meva trajectòria professional

i política en aquestes illes. Vaig començar a finals dels anys 80

com a funcionària de la Direcció General de Medi Ambient,

quan encara el medi ambient es considerava part de les obres

públiques. Aquell era el concepte que el Partit Popular del que

representava el medi ambient. I podríem dir que quasi es manté

després de 30 anys, perquè si miram el fons de les esmenes que

han presentat aquí, podríem dir que mantenen el mateix

concepte.

Poc després de l’aprovació, era poc després de l’aprovació

d’aquest Decret 4/1986, d’implantació i regulació dels estudis

d’impacte ambiental i l’embrió, l’embrió diríem de la llei que

avui aprovam. Jo Sr. Company m’ha sorprès que quasi no va

piular ni a la ponència, ni a la comissió i ara ve aquí i fa un

discurs catastrofista de la llei, fa un discurs catastrofista, que

precisament, i jo crec que la Sra. Ballester fins i tot ara ho ha

comentat, en la que vàrem valorar l’esperit de consens

majoritari, independentment que algunes esmenes no

s’acceptessin, etc. Bé, no sé si és que està amb eleccions

internes vostè i això li dóna un poc...

Bé, 10 anys després i poc, també vaig colAlaborar en

l’impuls de la creació dels parcs naturals de Ses Salines

d’Eivissa i Formentera, del Parc de Llevant, de l’Albufereta, de

Cala d’Hort, de l’Albufera del Grau a Menorca, i també de

l’ampliació del Parc de l’Albufera a la zona de Son Bosc.

Record molt bé les tractorades al front del lobby, impulsades

pel Sr. Company, en contra d’aquesta protecció. Molt bé record

les tractorades que va impulsar vostè en contra de la protecció

del Parc de Llevant. Avui s’ha disfressat de proteccionista, s’ha

posat així com una disfressa, però sona molt fals, Sr. Company,

perquè en el fons el que defensa avui és el mateix que

defensava fa 15 anys.

Pel que fa l’esmena 8630 d’El Pi i la 8669 del Partit

Popular, en relació amb la disposició final segona, volen vostès

continuar, condicionar la declaració d’espais protegits amb el

vist i plau de la propietat, tal com ho va impulsar el Sr. Font

quan era conseller amb el Partit Popular. Nosaltres aquest canvi

a la LECO ens sembla essencial, pensam que no es demana el

vist i plau al propietari per passar l’autopista per ca seva, vostès

no s’ho han plantejat mai que primer els donessin permís el

propietari perquè li passin l’autopista per ca seva. Ho

decideixen i l’autopista passa per ca seva. Vostès això no s’ho

plantegen, el propietari primer hauria de dir alguna cosa si hi

estic d’acord. En canvi per protegir sí, protegir sí. Per protegir

el propietari ha de dir si està d’acord o no. Vull dir que vostès

tenen unes regles diferents, en funció de si allò que els agrada

és el que fan o no els agrada.

Bé, en aquesta llei també es regula de forma específica

l’avaluació de repercussions en espais de Xarxa Natura 2000,

que a més, deriva de la llei estatal. I per altre motiu, per això

tampoc acceptam l’esmena 8669 del Partit Popular perquè

creim que és desproteccionista. L’esmena que vostès han fet

aquí, o sigui que no ens faci aquest discurs precisament

proteccionista que al final vol vestir.

La modificació de la LECO en aquest cas fins i tot és

obligada per llei estatal en segons quins termes. Vull dir que si

vota tot vostè en contra, ja sabrà el que fa. És vera que també

aquesta disposició addicional sisena, de modificació de la

LECO, recull la provisió de les party boats en espais naturals

protegits, que em sembla un avanç molt important en la

protecció i la regulació dels espais naturals protegits, que a més

deriva d’una proposició no de llei d’aquest Parlament, que ha

instat el Govern perquè així ho faci. O sigui, crec que de

qualque manera el Govern el que ha fet és reflectir les

demandes, l’acord parlamentari que hi ha hagut en aquesta

cambra per dur a terme aquesta modificació.

Sí que és vera que s’afegeix una disposició transitòria

tercera, en el sentit que fins que no s’aprovi altres instruments

de planificació, es consideren usos autoritzables, i escoltin bé,

usos autoritzables, no sé si no ho han entès, però jo crec que

m’he explicat bé, usos autoritzables al trànsit a peu per camins

i senders existents, la utilització del domini públic marítim

terrestre, per als usos comuns públics i gratuïts contemplats a

la seva normativa reguladora i l’accés als Béns d’Interès

Cultural, d’acord amb la legislació sectorial. Obra la porta a

usos autoritzables en zones d’exclusió de la Serra de

Tramuntana, que impedeixen el trànsit en camins d’accés a la

mar, i si que estudiant cas a cas, permetria ordenadament i una

vegada autoritzat el pas pel camí de Ternelles i arribar a Cala

Castell. Una demanda de centenars de persones i entitats que

varen reivindicar massivament en el seu moment. Vostès parlen

de què reduïm la protecció i s’aferren diguem a un comunicat

del GOB per dir-nos que no. 

I jo li llegiré un tros, li vull llegir un tros del comunicat del

GOB: “Cal modificar el PORN de la Serra de Tramuntana, per

esmenar la limitació injustificada de pas al Castell del Rei i

Cala Castell. Posa de relleu que la grafia del PORN que va fer

el Sr. Font, no respon a criteris tècnics, sinó a la pressió de

determinats propietaris per limitar l’ús públic. No té suficient

justificació ambiental, un cas evident de protecció a la carta

impulsada pel conseller Font, per limitar l’ús públic a una finca

on aquest ús ja arrossega una llarga història de polèmica entre

la ciutadania i la propietat i cal eliminar aquesta arbitrarietat”.

Quan vostès esmenen aquest comunicat del GOB també

s’haurien de llegir aquest tros, perquè crec que els quedi, eh,

que els quedi, perquè clar, si només vostès agafen el que els

convé, així és fàcil, eh? A vostès això els va molt bé, no?, tota

aquesta... fer aquesta... mediàtic, fer aquesta...

(Remor de veus)

Però bé, no, no, jo crec que ha quedat clar i esper que també

hagi quedat gravat en aquest cambra, vull dir que quedi clar.

Per tant, la disfressa de proteccionistes del PP d’avui es va

encongint i jo crec que, en aquest sentit, pens que no és..., fins

i tot la d’El Pi, em sap greu, Sr. Melià, però jo crec que en

aquest cas no van encertats, eh. Perquè també és vera que, poc

després, el Partit Popular, amb el Sr. Font al capdavant,

desprotegeix Son Bosc. Jo li contava la història aquesta, bé,

idò, arriben al Govern i el Partit Popular torna desprotegir Son

Bosc que havíem protegit.
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A més, redueix al mínim el parc de Llevant, Cala d’Hort.

També ve l’època de les dessaladores que ens fa el ministeri,

caríssimes, que les fan a uns llocs que no han servit per a res,

a Andratx, a Alcúdia, ...

(Remor de veus)

... que han estat inutilitzades durant..., que ens costa..., i

encara tenim un problema de paga..., això, perdoni, això ho va

aprovar el Sr. Matas i en temps del PP, perdoni, perdoni, jo era

tècnica de la Direcció General de Recursos Hídrics. Això

vostès varen deixar que el ministeri fes unes dessaladores, les

fes allà on volgués i després ens passassin la factura a nosaltres,

increïble! Si ens havien de passar la factura, les haguéssim fet

nosaltres i al lloc que convenia. Hi havia una planificació que

s’havia fet en el pla anterior, d’una gran artèria central,

precisament per donar aigua a totes les zones de Llevant i a la

Serra de Tramuntana, cosa que no estaríem avui, si s’hagués

dut a terme i no s’hagués fet aquesta despesa ni aquestes

desviacions que vostès varen proposar, avui aquí no tendríem

ni la meitat del problema de sequera que tenim.

(Remor de veus)

Això és el que passa, sí, sí, perquè vostès han entrat i a mi

doncs no m’ha quedat més remei que entrar, perquè clar, no ho

hagués dit. Eh, però...

(Remor de veus)

..., sí, sí, però és que ens han tatxat que nosaltres, MÉS,

sempre havíem estat proteccionistes i ara no, bé, idò jo els diré

el que feien vostès, perquè també ho puc dir, no? Jo crec que

és de... i ara faltaria, faltaria.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Jo crec que patim les conseqüències d’aquesta mala gestió,

no en parlem de la Sra. Cabrer, que es va afeccionar a fer

metros i autopistes i tampoc no parlaré de la corrupció del Sr.

Matas, perquè ja...

Bé, a la legislatura del 2007-2011, és vera que el PSM, i ara

MÉS, en aquest mateix Parlament varen desclassificar i amb

acord de molts parlamentaris, quasi 1.800 hectàrees de sòl

urbanitzable, o sigui que ens poden donar lliçons, però

nosaltres també tenim memòria i cercam i sabem el que hem

fet, no? Però poc després d’això, molt poc després d’això, tal

com ha dit el Sr. Conseller, amb el vot d’Unió Mallorquina i

del PP es va promoure aquesta llei, la 9/2010, per blindar els

interessos d’un particular i la construcció del camp de golf de

Son Bosc, és així, tant si voleu com si no voleu, una llei que

avui derogarem amb gran satisfacció, perquè això és una

mostra clàssica de l’urbanisme a la carta. Per tant, lliçons, em

podeu perdonar, però poques, eh, poques ens en podeu donar,

molt poques!

Bé, i això, gràcies a la feina d’avui, conseller, i abans

director general, el febrer del 2011, per acord del Consell de

Govern, es va aconseguir protegir aquesta zona, sí, perquè es

va determinar l’ampliació de la zona especial de protecció per

a les aus a S’Albufera, en base a la Directiva d’aus i de les

recomanacions de la Missió de Ramsar 68. I això és el que ha

impedit que en aquesta legislatura passada el Sr. Company,

segurament, tornàs desprotegir Son Bosc, perquè hi està a

nivell europeu. Però sí que és vera que tenim una sentència que

ens obliga a derogar aquesta llei, i això, avui, celebrarem que

la derogam, i això, enhorabona, Sr. Conseller, perquè és una

passa molt endavant per a aquesta zona de S’Albufera, que

realment complirà les expectatives que tot el proteccionisme

d’aquesta terra i en aquest cas d’aquest espai creiem que ha de

ser així.

Bé, en fi, jo crec la cronologia del Sr. Company, la Llei

agrària, la Llei del sòl, la Llei de turisme, tot aquest vessant de

desprotecció del territori, és indubtable, hem tornat enrera

moltes coses que vostè... més, fins i tot va tornar enrera el Pla

hidrològic, va eliminar zones humides, per afavorir que

realment hi haurà el centre comercial de Ses Fontanelles és

pogués fer; vull dir, va..., i a més va donar permís perquè es

fessin tots els pous que volguessin la gent, sense control, i avui

patim sequera. I vostè no es troba una mica responsable d’això?

(Remor de veus)

Jo tendria..., no, idò, jo sí, jo crec que em pe..., jo tendria

una mica de consciència, veig que vostè no, però es veu que li

arriben poques coses a la ..., jo sí, eh, jo em sentiria malament

d’haver-ho promogut, d’haver promogut que aquí obrissin tots

els pous que volguessin, mànega àmplia, i ara patir els aqüífers

com pateixen.

Després, no ho sé, jo aquí li voldria recordar l’escàndol que

va suposar aquesta notícia que va sortir aquí, en premsa, el

2013: “Medio Ambiente ordena a sus agentes que dejen de

investigar obras ilegales”, va sortir en el Diario de Mallorca,

i ara ens ve aquí a fer tota una... no ho sé, aquesta disfressa que

s’ha posat avui de protecció, sí, sí, això no m’ho he inventat jo,

ho he tret de l’hemeroteca, vull dir que..., bé, si vol li llegeix

tota la notícia o li deix una còpia perquè vostè la conegui.

Bé, la veritat és que vull afegir que vostè va deixar a zero

la conselleria, va retallar al 50% els espais naturals, etc., amb

desenes d’acomiadaments.

Bé, com que realment, se m’ha acabat el temps i vull tornar

a la Llei d’avaluació d’impacte ambiental d’avui, li voldria dir,

sí, que nosaltres, en qualsevol cas, creiem que aquesta llei, en

primer lloc, el que ja ha explicat el conseller, en un any, el

2013, tenia vostè un any per adaptar aquesta llei, no ho va fer,

va tenir dos anys i no va fer res, no va adaptar, va fer una

circular interna, d’aquestes que només coneixen vostè i quatre,

quatre interessats, i la resta de pobres promotors no saben per

on han d’anar. Això sí que és inseguretat jurídica, això sí que

és inseguretat jurídica! El primer que va haver de fer, com ha

dit aquest conseller, és fer una circular i fer..., per tant el primer

que fa aquesta llei és el que hauria d’haver fet vostè i que no va

fer, que és adaptar a la llei estatal. És una llei que, a més,

adapta, diguem, als paràmetres que tenim en el nostre territori

insular.

És una passa endavant en transparència, per tant

consideram... aquest tema del paisatge, doncs nosaltres el

veiem molt important, per això li hem rebutjat la seva esmena,
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sí, doncs sí, li hem rebutjat la seva esmena perquè nosaltres

consideram que el paisatge és un valor, un actiu més important

d’aquesta comunitat autònoma, i per tant creiem que és

important.

A la resta de la majoria, que fan referència a exclusions, que

ens han demanat, doncs no, no hi estam d’acord, no estam

d’acord amb excloure, perquè ja ha explicat el conseller quines

conseqüències podia tenir per als plans, diguem, especials,

plans parcials, perquè aquests poden dur inclosos molts canvis

i creiem que és l’òrgan ambiental que ha de valorar si aquests

canvis són realment..., tenen repercussions o no en el medi

ambient. Per tant, en aquest cas nosaltres sí que... en aquest

tipus de procediment..., ja sabem que votaran vostès en bloc, El

Pi, Ciutadans i PP, per votar aquestes esmenes, però li hem de

dir que nosaltres ens mantenim en el nostre no rotund.

I bé, de Podem hem arribat a molts acords, l’únic que volia

demanar és una transacció per a les esmenes 8706, em sembla,

i la 8707, em sembla que és, a veure, he anat, la transacció que

es refereix..., i si accepten que la paraula... substituir la paraula

“ambiental” per “mediambiental”, ho són, no?, aquestes dues,

la 8706 i 8707, i en aquest cas les ho votaríem a favor.

I després, per al tema, evidentment que cap problema per

parlar-ne, nosaltres vàrem dir no, no a la moratòria, carta

blanca a la moratòria, sí, i continuam dient no a una moratòria

de carta blanca. Sí que veiem que és un problema que s’ha de

solucionar, per tant sí que ens hem adherit a un instrument de

procediment que creiem que tal vegada, i esperam que així

sigui amb l’ajuda de tothom, amb l’ajuda dels ajuntaments, amb

l’ajuda de les institucions, solucionar el problema de les fosses

sèptiques i de les urbanitzacions que en aquest moment no

disposen de clavegueram. Però per aquest motiu, perquè és un

tema de compromisos, si no hi ha compromís, no hi ha

llicències, això per a nosaltres és el més important.

I per tant, sí, discrepam en això amb Podem, en aquest cas,

perquè..., bé, tots sabem que no hi ha una solució perfecta per

a tot, però sí que en aquest cas nosaltres també creiem que pot

ser una manera d’engegar i d’animar els ajuntaments que entrin

en aquesta dinàmica realment de solucionar el problema de les

fosses sèptiques i de les fosses sèptiques a zones que ara no

disposen de clavegueram.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Font?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, li deman, per alAlusions, si puc intervenir, perquè m’he

aguantat una estona, però després de sis o set alAlusions, crec

que em podrien deixar un minut, si volen.

EL SR. PRESIDENT:

La presidència li dóna poder parlar, per alAlusions, unes

inexactituds, però pensi que no ha d’entrar en el fons de la

discussió, perquè el seu grup parlamentari ja té el temps que li

correspondrà.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, i sense cap dubte. Jo li tenc un

respecte molt gros a la Sra. Campomar, perquè sé que és una

dona feinera i que coneix les matèries. Jo no li vull, en cap

moment, dir que no sigui vera que quan jo vaig ser conseller,

perquè aquesta circumstància que es produeix, moltes vegades

no es produeix que un conseller de fa deu anys o nou anys

pugui ser aquí avui, quan parlen d’aquest, jo no li neg en cap

moment que vàrem tornar enrera el parc de Cala d’Hort, que

vàrem retallar el parc natural de Llevant, que vàrem retallar una

sèrie de parcs, però tampoc ningú no pot negar, és un tema

fefaent, que, una vegada declarat paratge natural la Serra de

Tramuntana, en què no es toca la figura de protecció en aquesta

comunitat, quan va acabar l’any 2007 es va més que doblar

l’espai natural protegit d’aquest petit país que es diu Balears.

Això és tan obvi com el que vostè ha dit abans. Crec que la

LECO va ser una llei on tant el PSM, especialment el PSOE, i

tota la resta de partit varen suportar i, si no, anem a cercar la

votació.

Una altra cosa important, crec que el que sí estaria bé, Sr.

President, que es pogués mirar, dir que les zones de protecció,

d’exclusió, en aquest cas Ternelles, que vostès l’ha anomenada,

es va fer a la carta; per favor, és tan senzill que si hi ha una

equivocació, facin un PORN nou, amb estudis tècnics. I si ens

vàrem equivocar, no hi ha cap problema, però tirar-ho, per la

política, a la cara, “i tu més”, no hi estic d’acord.

I acab, amb una qüestió, de la mateixa manera i la ilAlusió

que hi posen a recordar el tema de les retallades del parc, per

què no recorden que la Unió Europea havia demanat

l’aprovació definitiva dels LIC i ZEPA que són molt més

grossos que tota la resta de metres de protecció, tant marines

com terrestres, i el Govern del 1999 al 2003, tal vegada, perquè

no va poder no va fer les publicacions i Europa va demanar que

es fessin, perquè no s’havien fet, i de passada que les

ampliassin, i aquell Govern ho va ampliar.

No és un patrimoni de tots això? Una part feta seva i una

part feta nostra. Posar-nos, o almenys en el meu cas, que vostè

ha dit, el conseller Jaume Font, i ho ha dit quatre vegades, dir

això d’aquesta manera és fer veure que uns tenen cera del

corpus i la resta són molt dolents en el tema de protecció

mediambiental. No oblidin mai que la UNESCO mai no

s’hagués atrevit a declarar patrimoni de la humanitat la Serra de

Tramuntana si no hagués estat paratge natural, i això no ho

varen fer vostès.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula la

Sra. Patrícia Font, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Som illes i com a

tals som fràgils i limitades, aquesta realitat demostra la

importància que té a la nostra comunitat el fet d’avaluar

l’impacte ambiental que pot produir qualsevol modificació del

nostre territori. Avui, ho ha dit el Sr. Conseller, és un gran dia.

L’interès a legislar sobre el medi ambient comença els anys

seixanta del segle passat, però no serà fins a l’any 1986 quan es

va introduir a l’Estat l’avaluació de l’impacte ambiental com a

una nova i enèrgica potestat administrativa del dret ambiental

convertint-se amb el millor instrument de l’acció preventiva en

la preservació de l’entorn, derivant a la primera llei a l’any

1988.

Pel que fa a la nostra comunitat, la llei sobre la qual s’ha

treballat per fer aquest nou projecte de llei que avui debatem

data de l’any 2006.

Aquest projecte de llei pretén, tal i com s’explica a

l’exposició de motius, ser un instrument fonamental per a la

protecció del medi ambient, el benestar ciutadà i la salut, de

manera compatible amb el desenvolupament econòmic i social.

Aquesta tècnic d’introduir, doncs, la variable ambiental en la

presa de decisions sobre els projectes amb una incidència

important en el medi ambient i ha de ser la manera d’evitar-ne

les agressions sobre la natura; ha de proporcionar més fiabilitat

i confiança en vista a les decisions que s’hagin d’adoptar, ja

que ha de permetre escollir entre diferents alternatives

possibles la que salvaguardi millor els interessos generals des

d’una perspectiva global i integrada i tenint en compte tots els

efectes derivats de l’activitat projectada.

Entrant de ple en el projecte de llei d’avaluació d’impacte

ambiental, hem de dir que aquesta proposta inclou qüestions

molt positives, com la prohibició de les party boats a les àrees

marítimes protegides, i aquí voldria fer un agraïment especial

a Gent per Formentera i la seva sensibilitat sobre aquest tema

i les seves aportacions, i d’altres de controvertides, com

l’esmena d’El Pi sobre les moratòries a habitatges sense

clavegueram. Aquí també voldria fer un altre incís per agrair a

El Pi la seva voluntat de consens a l’hora de trobar una

redacció per a la seva esmena i en la qual MÉS per Menorca

s’hi ha vist molt implicada. Gràcies.

Sobre aquesta qüestió, aquestes darreres setmanes s’ha

reobert el debat sobre els habitatges sense clavegueram,

provocat per la fi de la moratòria que permetia construir en sòl

urbà, encara que no hi hagués l’obligatòria xarxa de

clavegueram. Recordem que a l’any 2008 es va aprovar la Llei

balear 4/2008, de mesures urgents per a un desenvolupament

territorial sostenible; aquesta llei establia quins eren els serveis

urbanístics bàsics que havia de tenir un sòl per ser considerat

urbà i per tant per poder-hi construir edificacions. Aquests

serveis bàsics eren: l’accés rodat, el subministrament elèctric i

el servei d’aigua, així com també el servei de sanejament, el

clavegueram.

Com a conseqüència de la norma, no es podien concedir

llicències per a noves construccions si no els tenien. Val a dir

que aquesta obligació no ve de l’any 2008, sinó que ja la Llei

estatal del sòl de l’any 1976 ja fixava que constituïa el sòl urbà

aquells terrenys que el corresponent pla general del municipi

incloïa en aquesta classe, per tenir, entre d’altres, evacuació

d’aigües residuals.

La realitat anava per una altra banda, així vèiem que per tot

arreu urbanitzacions que sorgien o s’ampliaven sense poder

comptar amb aquests serveis, la pràctica habitual era la de

concedir llicències de construcció, tot i que les urbanitzacions

no s’haguessin acabat. A llocs on es va produir un ràpid

creixement urbanístic, com ara a les Balears, aquesta era la

pràctica habitual; l’objectiu era obtenir guanys ràpids

especulant amb el sòl. Per a l’administració i per al conjunt de

la societat era més còmode mirar cap a una altra banda i obviar

un problema, era el més còmode en aquells moments, sí, però

ara tenim un greu problema com a conseqüència d’aquelles

pràctiques especulatives tolerades.

A l’any 2010, mitjançant la Llei 10/2010, de mesures

urgents, relatives a determinades infraestructures i equipaments

d’interès general en matèria d’ordenació territorial, urbanisme

i d’impuls a la inversió, es va dictar que en sòls urbans, encara

que no tenguin aquest servei bàsic de clavegueram, es podia

continuar donant llicències, com també certificats finals d’obra

i cèdules d’habitabilitat per a habitatges unifamiliars, això sí,

amb uns terminis molt taxats, en el termini d’un any a comptar

des de l’entrada en vigor de la llei, per tant agost del 2011, es

podia obtenir llicència, amb l’informe favorable de

l’administració responsable de Recursos Hídrics.

Durant aquest any, els ajuntaments havien d’aprovar

definitivament el projecte d’urbanització o de dotació de

serveis per implantar el clavegueram. Aquestes obres s’havien

de fer abans de dos anys, després de dos anys havien d’estar

connectats al servei. Com que ajuntaments i promotors no van

fer els deures, a l’any 2011 es va haver d’aprovar el Decret Llei

3/2011, de 29 de juliol, que modificava els anteriors terminis,

de tal manera que el termini d’un any passava a tres i el de dos

passava a quatre. Per tant, el primer termini passava a ser agost

del 2013.

El temps continua passant, els ajuntaments i els promotors

continuen sense actuar, més que no ampliar el termini ja

ampliat, millor que ara, els ho posem més fàcil: encara que no

tenguin clavegueram, n’hi haurà prou que disposin d’un sistema

de recollida d’aigües residuals, amb informe de Recursos

Hídrics. Això és el que fa el Decret Llei 4/2013, de regulació

provisional de les noves edificacions en nuclis residencials

sense xarxa de sanejament. La llicència de què es tracti s’ha

d’atorgar dins els tres anys des de l’entrada en vigor del Decret

llei, és a dir, fins al 23 de juny del 2016.

A l’any 2014 s’aprova la LOUS, Llei d’ordenació i d’ús del

sòl, que introdueix novament la definició de sòl urbà i els

serveis urbanístics bàsics, entre els quals les xarxes de

sanejament, i la disposició transitòria de la qual contempla
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l’excepció que ja havia introduït el decret llei anterior. Així,

veiem que els períodes excepcionals en què s’acceptava la

possibilitat d’atorgar llicències, encara que no es disposés de

xarxa de clavegueram, han passat d’agost del 2011 a agost del

2013, a juny del 2016. En apropar-se el final d’aquesta darrera

pròrroga, els partits de la dreta balear van proposar una nova

pròrroga de tres anys més. Vet aquí la solució més fàcil, però

també la més injusta i la més perjudicial per al medi ambient i

per al conjunt de la població. I tot açò incomplint de forma

sistemàtica la Directiva europea sobre el tractament de les

aigües residuals urbanes de l’any 1991. Quin sentit té introduir

una exigència amb importants repercussions ambientals, si tan

sols és teòrica, doncs a la pràctica l’excepcionarem tot el temps

que faci falta. Els ajuntaments han tingut temps de sobra per

adaptar-se a una exigència que fa molts anys que coneixen,

l’incompliment de la qual ha estat un dels motius de la

contaminació dels aqüífers.

Des de MÉS per Menorca no creiem que tengui sentit anar

allargant indefinidament aquesta situació. El problema és greu,

pensem que per exemple a Menorca i sols en sòl urbà, és a dir,

sense comptar sòl rústic, ni hortals, res, són 4.898 habitatges els

que no estan connectats a la xarxa de clavegueram. Açò vol dir

aigües brutes que van als aqüífers i els contaminen. Finalment

hem arribat a un acord, aquest acord estableix un règim

transitori, de forma que es manté la possibilitat de concedir

llicències, només per a habitatges unifamiliars, sempre i quan

els ajuntaments de forma programada vagin complint els seus

deures, que són fins a un any per contractar, redactar i aprovar

el corresponent projecte d’urbanització o de dotació de serveis.

Dos anys més per adjudicar les obres. Altres dos anys en què

s’hauran d’haver executat les obres. I finalment un altre any per

posar en marxa el sistema de depuració, distribució i emissió de

les aigües depurades. La clau radica en què la interrupció

d’aquesta excepcionalitat per donar llicències, serà automàtica

des del moment en què un ajuntament deixi de complir algun

dels deures, cosa que no passava abans, quan l’incompliment

no tenia cap tipus de conseqüència. 

Molts de factors han confluït i han provocat que estiguem

en una situació crítica, l’afany especulatiu, la permissivitat de

les administracions, la manca de recursos, la deixadesa. Però és

positiu que finalment s’hagi canviat la perversa dinàmica d’anar

ajornant el compliment de les obligacions, per un compromís

ineludible d’avançar en la via que les normes i sobretot el sentit

comú ens marquen. Hem reconduït una situació crítica, posant

terminis i acabant amb les possibles moratòries. És a dir, ens

encaminem a resoldre un greu problema i amb un gran consens,

tot i que no total, ja que Podem s’ha desmarcat i em sap greu

dir-ho, sense donar cap tipus d’alternativa i ens hagués agradat

escoltar una proposta, us ho dic de ver.

Un altre aspecte que voldria destacar és l’apartat a l’annex

1, sobre les energies renovables que han d’entrar en l’avaluació

ambiental. Es manté per a grans infraestructures, com ha de ser,

però dóna més flexibilitat per a les petites instalAlacions,

especialment aquelles en zones d’alta aptitud, ja que permet

que vagin per tràmit simplificat. El debat que s’ha produït en

ponència per a aquesta llei ha estat positiu i tot i que de les 101

esmenes presentades, en queden unes 40, 38 de vives, podem

parlar de voluntat de consens i acords, tot i que com és evident,

no hem pogut resoldre algunes discrepàncies.

Els articles i disposicions en els quals en queden són: 8, 10,

14, 17, 18, 22, 31, 38, 40, 41, diferents disposicions,

l’exposició de motius i els annexos. Les discrepàncies que es

mantenen a grosso modo fan referència a l’àmbit d’aplicació,

la tramitació i el procés sancionador. Ara passaré a parlar de les

esmenes de cada partit que queden vives i ja avanç que MÉS

per Menorca mantindrà el seu vot en contra, tal i com ja vam

fer en comissió i amb el nostre reconeixement a les millores

que han suposat les esmenes acceptades.

El Pi, amb 11 esmenes vives, parla d’evitar duplicitats i

agilitar tràmits administratius per tal de reduir els terminis i

critica la manca de consens amb els propietaris per aprovar les

figures de protecció, crítica que també fa el PP. Cert que el PP

amb 16 esmenes vives va en la mateixa línia que El Pi i les

esmenes que manté també exigeixen eliminar aquests termes,

que ells aprecien com a subjectius, o la tramitació, o les

infraccions. Evidentment no compartim les seves observacions,

creiem en la protecció del territori per damunt de tot i me

sembla que vostès hi creuen sobretot quan són a l’oposició. Les

esmenes de Podem de les quals en queden 9, o 7, si s’accepta

la transacció, són de caràcter de redacció i tècniques, mentre

que nosaltres consideram que és millor la redacció actual i

original. Ciudadanos manté una esmena viva i insisteixen en

reduir burocràcia, no, tampoc no ho podem compartir.

El nostre vot negatiu és perquè no compartim aquestes

apreciacions que fan els grups de l’oposició, com ja vam

expressar tant a la ponència, com a la comissió. En comissió el

Sr. Borràs va lamentar no haver tingut més temps per debatre

i arribar a més consensos. He de dir que coincidim amb la seva

opinió, com més consens tinguem, més duradora serà la llei.

Amb tot, des de MÉS per Menorca consideram i valoram la

feina i els esforços fets per tots els grups parlamentaris.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt, Gent per

Formentera-PSIB té la paraula la Sra. Sílvia Tur, per un temps

de set minuts i mig.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, gràcies, Sr. President. Bé, la meva intervenció en

realitat serà prou breu i serà prou senzilla, jo faré referència

especialment a dos aspectes d’aquesta llei, que crec que són els

que ens ocupen més i ens preocupen més des de Formentera i

em permetran que no aprofundeixi tant en altres qüestions, que

són més bé de tràmit i que a més, disposen de la plena

confiança del poble de Formentera, o de la gran majoria del

poble de Formentera, perquè pensam que les modificacions

fetes en aquesta llei són les adients, són les oportunes i són les

necessàries i per tant, també vull aprofitar per felicitar el

conseller i el seu equip per haver fet aquests canvis.

Dit això, pas a dos temes que m’interessa parlar. Un és el

tema del clavegueram, que no serà el protagonista de la meva

intervenció, però sí que crec que és important matisar. Sobre la
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pretesa moratòria que avui s’aprovarà, ja els dic que no

s’aprovarà amb el vot favorable de Formentera i que

Formentera en aquest cas se sumarà a la intenció del Grup

Podem de demanar una votació separada d’aquesta disposició

addicional. I ara els explicaré per què. 

Tots els que us trobau presents aquí i heu estat en política

municipal, o en política en els consells insulars, sabeu

sobradíssimament i potser els que no hi heu estat també, sabeu

sobradíssamament que la gestió del clavegueram, la gestió de

les xarxes hidràuliques dels municipis en general mai no ha

estat una qüestió de prioritat per als governants de les nostres

illes, perquè llueix molt més inaugurar escoles, inaugurar

centres educatius, inaugurar sales o espais culturals, inaugurar

carreteres, inaugurar ponts, inaugurar infraestructures, en

general, que és per allò que s’ha caracteritzat aquesta comunitat

al llarg dels darrers 25 o 30 anys. Per tant, quan tenim una

caixa i dins aquesta caixa hem de prioritzar què fem, a l’hora de

fer canonades, claveguerams, pluvials, etc., clar, la gent

generalment no es llança tant, ni els d’una banda ni els de

l’altra, perquè no es veu i com que no es veu, sembla ser que és

tirar els duros i com que allò no pot lluir i no es pot tallar una

cinta, perquè tens una canonada i en una canonada no es pot

tallar una cinta. I no queda polit i aquesta és la realitat.

Per tant, avui vostès proposen una moratòria i saben

perfectament que aquesta moratòria no se la creu ningú. O

sigui, que pot tirar endavant, però no se la creu ningú, ningú no

es creu que aquest Govern ni cap altre Govern de les Illes

Balears sancionarà els ajuntaments; ningú no es creu que més

d’un 20% dels ajuntaments faran els deures que aquí es

plantegen, i ningú no es creu que aquestes mesures realment

seran efectives. Per tant, el que han de fer els ajuntaments és

aplicar-se la seva pròpia normativa territorial i urbanística, i

allà on vulguin donar llicències urbanístiques, el que han de fer

és primer dotar de serveis i quan tenguin els serveis dotats, que

donin les corresponents llicències. Per tant, els he de dir que

des de Formentera veiem com prou decebedor el fet que avui

s’aprovi una moratòria d’aquestes característiques, que al cap

i a la fi l’únic que farà és perpetuar un model que crec que és

el que havíem de rompre i que és el que teníem el compromís

de rompre.

Dit això, pas a les party boats que és l’altra tema que

m’ocupa, m’interessa i sobre el qual crec que podem donar

millors notícies. Party boats:. “Salimos de Ibiza, vamos

bailando a Formentera, paraiso de aguas turquesas, donde

nos quedamos hasta el atardecer. Pasamos por la reserva

natural de Ses Salines y antes de llegar a Formentera

encontramos la paradisiaca isla de Espalmador. Navegamos

en un enorme y elegante catamarán de vela de 150 personas

de capacidad, 50% chicas y 50% chicos, -com a mínim

compliran la Llei d’igualtat-, surcamos el mar de Ibiza

confortablemente tumbados en camas de estilo balinés,

saboreando elaborados cocteles, bla, bla... Bien, llegamos a

Formentera, fondeamos en el parque natural de Formentera,

cerca de la larga playa de finas arenas blancas, -cert de

moment-. Al atardecer, envueltos en la magia del crepúsculo,

saboreamos una rica cena ibicenca fondeados en medio del

mar. Vibramos y bailamos en total libertad toda la tarde al

ritmo de DJ. De noche la embarcación se transforma en un

verdadero e impresionante espectáculo de luces y sonido,

gracias a sus lásers submarinos, sus cabezas robóticas y sus

máquinas de humo, sin olvidar la mayor calidad y potencia de

sonido jamás vista dentro de una embarcación de este tipo”.

“Si vienes a Ibiza -això diu una altra empresa- y buscas un

fiestón en barco entonces -l’empresa en qüestió- es para ti.

Disfruta de siete horas de fiesta en la única party boat que te

lleva a Formentera -tant de bo fos cert, perquè no és l’única,

n’hi ha una carretada- ya es hora de que te lo pases de p m en

Ibiza -hauria de dir Formentera, perquè realment és allà on va,

i de p m entenc que supòs que ja tothom sap què vol dir. ¿Vas

a estar unos días en Ibiza y te vas a perder el paraíso fiestero

que te espera en el único barco que te lleva a Formentera? La

fiesta en barco hecha por ibicencos para que te lo pases de p

m en Formentera. Siete horas de fiesta, desembarco en

Formentera donde disfrutaras de tres horas a tu bola, barra

libre ilimitada, barbacoa a bordo, banana voladora, copas y

botellas premium, puesta de sol inolvidable y los mejores DJ

a bordo que pincharán los últimos éxitos comerciales, música

electrónica, house y tecno”.

O sigui, en poques paraules i en bon pagès: campi qui

pugui! I nosaltres amb aquest campi qui pugui, per fi crec que

hem aconseguit la sintonia del Govern de les Illes Balears per

tancar el “xiringuito”, perquè, en tot cas, si Formentera vol

aquest “xiringuito” ja se’l muntarà ella mateixa, i com que no

el volem hem decidit tancar, s’acaba la festa a Formentera com

a mínim via party boats. La festa a Formentera continuarà,

evidentment, però amb unes altres condicions i, com a mínim,

amb les condicions que decidim els propis formenterers i

formentereres, que és com ha de ser.

Jo celebr que el Govern de les Illes Balears hagi pres el

testimoni o s’hagi fet seva la demanda que es va consensuar per

unanimitat en aquest parlament fa uns mesos demanant que

s’acabàs amb les party boats en els espais marins protegits de

les Illes Balears, concretament en el cas de Formentera parlam

ja d’un cent per cent, en el cas d’Eivissa estaríem parlant d’un

25-30%, Menorca un 60% i Mallorca un 50%, però,

evidentment, on tenim una major necessitat és a Formentera i

per això estic contenta que per fi anem a blindar aquesta

activitat.

Dit això, he d’insistir que ara no s’acaba la feina perquè

haurem de tenir els mitjans per poder controlar que això no

passi, però és un dia de celebració per als formenterers i

formentereres, ja els ho dic, i no de poca celebració sinó de

gran celebració, perquè a les xarxes socials de residents de la

nostra illa corren rius i rius de tinta respecte de les party boats,

i fa molt de temps que el Consell Insular de Formentera treballa

per demanar una restricció i després, veien ja que la restricció

no era prou, una prohibició d’aquesta activitat, finalment arriba,

finalment feim els deures i finalment els he de dir que des de

Formentera ho celebram i molt i esper que també des d’Eivissa

i des de Menorca i des de Mallorca se celebri perquè crec que

el nostre medi natural es mereix activats respectuoses amb les

nostres illes i, en tot cas, del que hauríem estar parlant és

d’excursions naturalístiques i no de festes disbauxades que, en

tot cas, no obeeixen ni a l’interès com a mínim de Formentera

ni al lucre de les empreses de l’illa de Formentera ni al benefici

del nostre medi natural. Per tant, moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula el Sr. Damià Pons, per un temps de quinze minuts.

(Remor de veus)

Damià Borràs, perdó.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President, vicepresident, sobretot per comparar-

me a un dels grans diputats que ha tengut aquesta cambra al

llarg de la seva història i un dels grans polítics de la nostra

comunitat com és el Sr. Damià Pons, i també el Sr. Damià

Ferrà Pons, que també va ser un altre bon diputat d’aquesta

cambra.

La necessitat de preservació del medi ambient sempre es

troba present en el debat polític i social i és que hem basat

l’activitat econòmica en l’ús del paisatge i dels nostres recursos

naturals i patrimonials, i l’hem basada de vegades també en

l’abús. La tensió entre ús i abús, la dialèctica entre progrés,

prosperitat i benestar i la sostenibilitat, és a dir, la perdurabilitat

d’aquest progrés és la conseqüència inevitable del model

econòmic que tenim. 

Aquesta tensió dialèctica ja és suficient en el debat

econòmic, en la controvèrsia sobre el model d’activitat

comercial, i hi és quan parlam del model turístic, en els tipus

d’oferta i la duració de la temporada, en alguns desgavells com

ara les party boats que ens explicava la Sra. Tur. I és també en

els debats, tantes vegades ajornats, sobre els modes de transport

i les carreteres, sobre la mobilitat. I en els debats del futur del

camp, els tipus d’agricultura i ramaderia i la relació amb el

turisme, com hi és en el debat sobre el mercat laboral i la

distribució social de la renda. Fins i tot aquesta tensió hi és en

la controvèrsia sobre el desequilibri entre el creixement

demogràfic i les migracions, entre la migració de talent i la

incorporació massiva de força de treball no qualificat.

Són ben pocs els debats socials i polítics que fugen

d’aquesta tensió dialèctica entre l’us i abús del territori i dels

recursos naturals i patrimonials. Ara hi ha més que mai en el

rerafons d’aquesta pulsió colAlectiva la disjuntiva entre

mantenir o no l’equilibri tan inestable que vivim entre el

progrés i la sostenibilitat. La crisis ha fet matx també en les

consciències individuals i colAlectives, no només en les

hisendes públiques i en les vides privades, privades tantes

vegades les vides fins i tot de dignitat. 

La pulsió dialèctica entre progrés i sostenibilitat hi és també

en el fons del debat sobre la fatiga dels aqüífers, la qualitat i la

salubritat de l’aigua de boca, sobre les dessaladores i les

depuradores i sobre el model energètic i la contradicció entre

preservació del paisatge, font de negoci, la protecció del medi

ambient, garantia de negoci futur. 

Hem emprat tant la paraula sostenibilitat que diria que hem

oblidat què significa, hem considerat tan obvi el seu significat

que hem acabat per obviar-lo, però sostenible no vol dir altra

cosa que perdurable, que ha de durar en el temps. 

Hem inventat normes territorials que han permès urbanitzar

de manera transitòria, no ens hem d’enganyar, d’estranyar, per

tant, que haguem retolat algunes lleis amb el mot “sostenible”

en una falta de coherència entre el contingut i el frontispici. 

Ara resulta que el PP és més proteccionista que ningú, per

les seves obres els coneixereu, diu la Bíblia. Recorden Bauzá?

És real, no és cap holograma, per més que els seus còmplices

necessaris l’intentaran esborrar de les fotografies de la

memòria. Bauzá protegia tant el territori que quan visitava el

territori ho feia protegit per la Guàrdia Civil. 

El dramaturg Friedrich Dürrenmatt afirmava que és ben trist

haver de viure en un temps en què s’ha de lluitar per les coses

evidents. En política les evidències es construeixen. Segons

sigui qui narri les incidències del debat, segons sigui qui mesuri

l’estat d’aquesta pulsió dialèctica ho veurem tots tot mig buit o

mig ple. Alguns de vostès diran que en el got encara hi cap

molt de suc, diran que n’hi pot cabre encara tant com n’hi ha,

d’altres veurem que només n’hi queda la meitat i a partir d’aquí

articularem uns i altres el discurs, i en conseqüència les normes

i les esmenes a les normes. 

Al començament de la passada legislatura el Grup Popular

clamava sobre l’embús que hi havia a la Comissió Balear de

Medi Ambient. El conseller Company es va autoerigir en el

Batman que havia d’acabar amb la rèmora de la lentitud de les

tramitacions ambientals. La solució màgica va ser eixamplar els

forats del colador. En el fons es tracta si la Comissió Balear de

Medi Ambient i la legislació ambiental es veuen com a part del

problema o si consideram que formen part de la solució, si es

consideren la Comissió Balear de Medi Ambient i la legislació

ambiental la causa que l’economia no prosperi o si s’entenen

com els instruments necessaris per garantir que el sistema

econòmic i social perdura, sigui sostenible, durador. 

La legislació ambiental és el porter que protegeix el futur,

no és el millor porter del món, és cert, tot i que després de la

llei que aprovarem avui el tendrem molt més en forma.

Necessitam que sigui un bon porter ja que fins ara li han fet

massa gols, tot i que tot s’ha de dir també ha fet algunes

parades de molt de mèrit. El porter no sol ser mai l’únic

culpable de la derrota, ho diuen sempre els entrenadors, ara, si

el porter i la defensa fallen qui perdrà serà l’equip i si l’equip

perd no ens podrem classificar per jugar el futur. Avui en dia

als porters se’ls exigeix també saber jugar amb els peus, han de

ser capaços de construir joc, de començar la jugada, de fer que

sigui possible el creixement. La legislació ambiental i la

Comissió Balear de Medi Ambient han de poder construir

prosperitat i perdurabilitat des de la defensa, han d’ajudar a

donar equilibri a l’equip. 

És possible que algú trobi que el colador ambiental té els

forats encara massa amples, d’altres trobaran que hi haurà

massa projectes que haurien de poder passar pels forats del

colador i no poden i ens oblidarem de les iniciatives que

decidirem avui que no hagin de passar pel filtre de l’avaluació

ambiental. Avui decidim qui ha de passar per la prova del sedàs

i com, en quin grau d’exigència, però també què no ha de
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passar, les activitats legítimes que no s’hauran de sotmetre a

estudi, a avaluació, és a dir, que no consideram que poden

afectar el fràgil equilibri que fonament el creixement sostenible

i són molts, la majoria dels casos comuns, tot i que el PP

sempre en voldria més. 

El got o el tassó o el vas mig ple o mig buit, és una qüestió

de discurs, del narrador polític del partit. L’estàndard de la Llei

d’avaluació ambiental no és el no sinó el com, el per què és la

voluntat de fer perdurable el creixement i perquè guanyi en

vigor el creixement necessita arrelar en un sol nutrient, en un

subsòl incontaminat i ha d’alenar-nos en una atmosfera neta,

estimuladora. 

Quan els Parlaments ferits de caràcter territorial, quan els

consells planifiquen i quan els ajuntaments planegen estam

modulant entre tots la tensió entre desenvolupament i

perdurabilitat, entre velocitat i seguretat, entre avui i demà, i

llavors li traspassam la responsabilitat de vetllar pel com

ambiental a la comissió. Amb l’excusa de la lentitud i de la

complexitat burocràtica hem anatemitzat la Comissió Balear de

Medi Ambient, no seré jo qui lliuri de pecat la comissió, però

la lentitud i la burocràcia en bona part li vénen imposades i en

gran mesura des de la legislació bàsica estatal, per més

mancada de recursos que la comissió hi estigui, que hi està. La

Comissió Balear de Medi Ambient és allò que a Menorca en

diem el guarda de la nacra, és el vigilant últim del nostre

patrimoni natural, ambiental, és el porter, l’últim recurs a l’hora

de garantir la perdurabilitat del creixement. Un recurs reglat,

ordenat, és l’àrbitre a qui més negades li estan les arbitrarietats.

És el testaferro del futur. I fa, ha de fer allò que li diem, no es

pot sortir del solc de la norma. Convé recordar sempre

memento mori que tots som interins i també ho és la Comissió

Balear de Medi Ambient. La norma i els procediments ens han

de poder servir a tots per igual avui i demà. Açò voldríem.

És important destacar l’obertura de portes i finestres que fa

la nova llei, els articles sobre transparència, l’accés dels

ciutadans a la informació, a la situació dels procediments,

l’obertura de la tramitació i exposició pública dels expedients

i les noves tecnologies, que els farà més accessibles i esperem

que també més comprensibles. Tot i que la complexitat tècnica

dels mateixos i la necessitat de precisió fan massa vegades de

barrera lèxica entre la comissió i el comú dels ciutadans.

Hauríem també aquí de trobar un cert equilibri entre seguretat

i claredat.

El Grup Socialista ja no manté esmenes al text que ens ha

enviat el Govern. En ponència han estat acceptades totes i per

tant, ja formen part legítima de l’articulat que aprovarem, tant

l’esmena que vam presentar en solitari, com les 18 que hem

signat conjuntament amb MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca i la 8752 que signam només amb MÉS per Mallorca.

Excepte aquesta darrera i la presentada en solitari, la 8728,

totes miraven de precisar el text, de matisar, de millorar la

redacció de llei, perquè guanyés en seguretat i en claredat. Les

altres dues, cercaven resoldre problemes importants que

entenem que són urgents, grups d’altres lleis.

El Grup Socialista ha fet un esforç per a l’acord, hem

maldat estendre tots els ponts que hem pogut durant la

ponència, en el taller de lleis, que aquesta vegada sí que ha

servit per millorar el text. I que ha servit de retruc per resoldre

alguns problemes greus que teníem pendents. Deia fa un

moment, que en política les evidències es construeixen, igual

que passa amb els consensos. La construcció d’una bona llei

passa per la capacitat dels ponents, d’acomodar entre tots les

peces aportades per cadascú a partir de la proposta original. De

vegades és possible, altres no. Però quan s’aconsegueix que un

precepte s’articuli amb les millores peces, sigui qui sigui que

les hagi aportades, el resultat sol ser més durador i més útil als

ciutadans. No tots els grups hauran, haurem pogut incorporar

totes les peces que voldríem, sobretot l’oposició en tanca

minoria, com sol passar sempre i arreu. A tots ens quedaran

peces polítiques en el magatzem dels recanvis.

Però una cosa és clara, quan estam disposats a construir el

millor moble possible i no exactament i només el moble que

dúiem en el nostre catàleg, l’acord sempre acaba quallant. Ha

passat algunes vegades en aquesta llei, li podem dir generositat,

capacitat de renúncia, sentit del deure, voluntat de diàleg, el

nom no fa la cosa, però el resultat sí i el resultat és el consens.

Quan han passat les eleccions solem tornar massa vegades

el fonendoscopi social al seu calaix. És el pitjor error, hem

d’aprendre a escoltar, no n’hi ha prou només a saber sentir. No

ens podem encerclar amb nosaltres mateixos. Durant el debat

d’aquesta llei hem pogut sentir ciutadans, entitats i associacions

i hem pogut sentir també els alcaldes, molts també els hem

volgut escoltar. I hem après a comprendre les seves necessitats

i acoblar-les als nostres objectius, ha estat possible. No podíem,

no podem seguir gaire més temps amb tants de milers de cases

declarades urbanes, legals i legítimes, sense clavegueram.

Tenim un objectiu clar, que totes les zones urbanes tenguin

sanejament. Aquest és l’objectiu, és l’objectiu irrenunciable. I

per aconseguir-ho més que prohibicions o imposicions, feien i

fan falta solucions. Tot dient no, hauríem dit sí que les coses,

les cases quedessin tal com estan, sense clavegueram per vida

d’hereus, uns hereus els quals hauríem deixat els aqüífers

encara pitjor que no estan ara, que ja és dir, a causa de les cases

sense clavegueram.

Feien falta solucions i n’hem sentit ben poques, per no dir

cap. Tancar-se en el no, igual que una escopinya es tanca

davant una amenaça no és presentar una alternativa. I les

alternatives havien de passar i passen per donar resposta a les

demandes legítimes dels ciutadans, per donar alè als

ajuntaments que, com van poder escoltar que afirmava

l’alcaldessa de Maó, necessiten dels ingressos de les llicències

per poder seguir tirant endavant polítiques a favor del benestar

de la gent i per poder fer naturalment els claveguerams que

falten. I necessitam que les petites empreses de construcció, les

teuleres, les lampisteries, les fusteries dels nostres pobles

tenguin feina per reactivar, per deixondir l’economia

productiva, es tracta d’una economia petita, modesta, moltes

vegades invisible en els debats d’aquesta casa, però és la que

genera més feina i aporta més benestar que ningú.

Fer possible tot açò és més distint senyores i senyors

diputats, és molt més difícil, més complex i molt més

compromès que vendre un moble d’un catàleg d’Ikea. La

generositat mostrada a la ponència pels grups és d’agrair, els

grups de l’oposició han aportat i han cedit. Hem sabut dialogar,

negociar, és just per tant, reconèixer aquí l’esforç de tot i ben
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especialment del portaveu d’El Pi. Hem sabut transigir, hem

sabut diferenciar entre lleialtat i deslleialtat. Per açò fa falta

operar-se abans les cataractes de la desconfiança, treure’s les

cucales de l’enroc ideològic. Si no es fa, s’hi veu entelat, no es

pot discernir, un cercle no serà mai un quadrat.

Ens hauria agradat poder arribar més enfora en la

consecució dels acords, en la construcció del consens. Però

quan es tracta de dissenyar el sedàs que ha de regular

l’equilibri, sempre instant-la entre creixement i perdurabilitat,

afloren les concepcions distintes del model de

desenvolupament que caracteritza cada partit. Per més que el

Sr. Company, en el seu trànsit des del (...) cap al regionalisme

bucòlic, festegi ara l’ecologisme amb la fe dels conversos

forçats. Esperem que avui voti a favor de dir no al golf de Son

Bosc, perquè el paper ho aguanta tot, sempre que el paper no

sigui el paper del BOIB, on el Sr. Company té publicades les

seves obres completes legislatives.

La defensa tancada per damunt de l’interès general que fa

el Grup Popular dels teòrics interessos de determinats

colAlectius, de tenir èxit no hauria aconseguit altra cosa que

marcar gols en la seva pròpia porteria, a la porteria dels

colAlectius que defensa, afirma el defensor. Tot i que sempre hi

quedarà, es clar, el recurs fàcil en el discurs impostat sobre els

urbanites i els pagesos amb calçons de bufes i espardenyes de

roda d’auto. Per açò votarem en contra de les esmenes que

encara estan en qüestió. La resta ja les hem acceptat, s’han

incorporat, ja s’han dit les estadístiques aquí fa una estona.

El futur de l’agricultura i de la ramaderia passen per la

preservació ambiental i la dedicació del territori als usos

legítims que de sempre n’han fet els pagesos i els ramaders.

Amb la incorporació de noves rendes a través d’activitats

realment complementàries, amb tot el suport que faci falta.

Però el camp ha de ser per als pagesos i el fet d’haver de

facilitar la seva reconversió, perquè puguin seguir fent de

l’agricultura el seu mitjà digne de vida, no passa per la

desprotecció ni del camp ni dels boscos, ni per eixamplar els

forats del colAlador ambiental. Ben al contrari, si féssim açò no

aconseguiríem altra cosa que es colassin pel sedàs els de

sempre, i els de sempre no han estat mai els pagesos. No hi ha

res més diferent a una aixada que una massa de jugar a polo.

També votarem no a les esmenes d’El Pi i de Ciutadans,

que no hem pogut, o no hem sabut transigir. Hem tingut una

important voluntat d’acord durant la ponència, però no ha estat

sempre possible. Quis custodiet ipsos custodes, l’aprovació

d’aquesta ens facilitarà la feina de vigilar el vigilant, la nostra

feina és fer la llei i controlar la seva aplicació. La de la

Comissió Balear de Medi Ambient serà la d’aplicar-la amb

rigor i diligència, des de l’equanimitat. Amb aquesta llei ens

fem una mica més responsables nosaltres mateixos del nostre

futur.

Aquests dies tot s’embussa, els carrers i les carreteres, les

platges ja malmeses i també les platges emblemàtiques. Les

canonades de les aigües brutes estan a punt de rebentar, mentre

de les aixetes a penes brolla aigua neta. El calaix se n’alegra,

però quan arribi la tardor haurem de treure les balances i mirar

cap al el futur. Fins ara hem fet més cas al sastre que al

cardiòleg. Entre una dieta sana i equilibrada i una talla més,

sempre hem triat uns pantalons més grans, eixamplar la corretja

un forat més, fer un carril més a la carretera, construir una

dessaladora més. A partir d’avui els cardiòlegs socials tindran

instruments més precisos, un fonendoscopi ambiental més

modern, molt més preparat per oir el batec sincopat del

creixement sostenible.

La nostra feina és procurar el benestar i la prosperitat dels

ciutadans i les ciutadanes i cercar l’equilibri. La cridòria tapa

massa vegades l’alenar de les necessitats de la gent, aixeca

tanta pols que difumina el futur fins a fer-lo desaparèixer de

l’horitzó.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica. Té la paraula el Sr. Josep Melià del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Primer

de tot crec que és obligat aclarir les coses, perquè clar aquí

surten els portaveus, el portaveu de Podem concretament, i diu:

això és ilAlegal. No, no és ilAlegal, la regulació de clavegueram

que ha existit i que existirà a partir d’avui no és ilAlegal, no va

contra la directiva. La directiva preveu aquesta possibilitat i

aquest marge de maniobra de les legislacions estatals i

autonòmiques. Això és així. Li pot no agradar, però no digui

que és ilAlegal, li pot no agradar, però no digui que és ilAlegal

perquè no és així.

I no ens digui: ens haurien agradat alternatives. Haguessin

posat qualque alternativa damunt la taula, quina alternativa han

posat vostès? Quina proposta han fet en ponència? Cap. És

molt bo de fer sortir aquí i dir, a nosaltres ens hagués agradat

una alternativa, molt bé, idò que posin una alternativa, posin

una esmena, demanin una transacció, però vostès no han fet res

d’això. Per tant, no serveix per a res el que ens estan dient.

Vostès a Llucmajor varen votar a favor, Ajuntament de

Llucmajor, s’ho facin mirar, perquè clar aquí vostè... es pensa

que els altres no...ens llepam el dit, no, no, vostès quan han de

donar la cara davant la gent i davant els afectats el que han fet

és votar que sí.

Per cert, els reis de la participació, del diàleg, resulta que no

es varen presentar a la reunió amb la FELIB, amb tots els batles

i tots els regidors. A vostès els batles i els regidors es veu que

no els interessava escoltar-los i saber el seu punt de vista, que,

per cert, era absolutament favorable a aquesta regulació que

s’ha inclòs en aquest projecte de llei.

Sra. Portaveu de MÉS per Menorca, supòs que vostè sap

que a Menorca, i ho va dir un batle en aquesta reunió de la

FELIB, hi ha zones on l’ajuntament ha complit i que

l’ajuntament ha fet el clavegueram i que existeix la xarxa, no,
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perquè vostè surt aquí i sembla que la culpa és dels

ajuntaments. Vostè molt bé i ens ha fet tot un antecedent que la

culpa és dels ajuntaments; no, no, no, no, hi ha a Menorca, a

Mallorca, a Santanyí, hi ha moltes zones on l’ajuntament ha

complit, l’ajuntament té tota la xarxa feta, el que passa és que

el Govern no ha fet, no ha fet... les depuradores, no ha fet la

depuració. Escolti’m, la pot sorprendre, això és així! No li

agrada? A mi tampoc no m’agrada.

(Remor de veus)

Ah!, la culpa de qui és? No, la culpa és conèixer la realitat

i aquesta és la realitat, no ens agrada, la volem canviar, que per

cert, nosaltres ens vàrem cansar de presentar esmenes al

pressupost per fer depuració, i vostès varen tenir altres

prioritats, que jo ho puc entendre que tenguin altres prioritats,

però clar, després ens diuen és que no ha estat, no ha estat la

seva prio... bé, escoltin, nosaltres no podem fer més, presentam

esmenes als pressuposts i vostès tenen altres prioritats, i

després vénen aquí, ah!, és que no ha estat prioritari. En què

quedam? Hem de ser un poc coherents.

Propietat privada. Sra. Campomar, no compari una

expropiació amb la protecció d’un espai natural, és que això és

evident. Vostès es cansen, amb raó, tothom diu la propietat

privada s’ha d’implicar perquè la propietat privada és qui

gestionarà gran part d’aquest espai natural. Una autopista no la

gestionarà els que l’han expropiat, no anirà a tapar el clot, però

el propietari que està dins un paratge natural, dins un... aquest

sí que gestionarà territori i farà un conreu i farà una explotació

agrícola, tendrà ovelles o tendrà el que sigui, evidentment que

participarà, és que no és comparable. Per tant, crec que és molt

desafortunada la comparació que vostès ens han fet, a part que,

evidentment, ja li ha aclarit el Sr. Font la quantitat de coses

inexactes que vostè ha dit. 

Duplicitats. Ens diuen, no acceptam les vostres esmenes

sobre supòsits de no subjecció, en definitiva perquè el nivell de

detall d’aquestes avaluacions són diferents. Idò corregim

aquesta situació, facem una avaluació amb tot el nivell de detall

necessari. El que no és correcte, des del nostre punt de vista, és

que haguem de fer dues avaluacions, una a un nivell de detall

més general i una altra a un nivell de detall més concret, que

això és el que vostès ens diuen, vostès ens diuen això

exactament, hem de fer dues avaluacions, una d’un nivell més

general i una altra d’un nivell més de detall. Nosaltres ens

rebelAlam contra aquesta duplicitat.

Vostès consideren, com nosaltres, que s’ha de fer una

avaluació de nivell de detall? L’hem de fer, però l’hem de fer

un pic, no hem de sotmetre el ciutadà a dues avaluacions, una

general i una de detall, facem-ne una de detall exclusivament.

Això és la nostra proposta. 

Amb el pla general? Que es faci l’avaluació de detall i

vostès transaccionin la nostra esmena i que digui que el pla

general ha de valorar tots els aspectes que s’han de valorar, els

que vulguin, però facem només un tràmit, no dos tràmits. 

Clar, en el súmmum ja, res, jo em pensava que això de

l’urbanisme a la carta, del qual acusen amb tanta facilitat

l’esquerra, consistia a crear nous creixements, a fer noves

cases, noves construccions, però ara ja s’ha acusat aquí de fer

protecció a la carta. És a dir, l’urbanisme consisteix a fer

protecció, la qual cosa deu voler dir que és que torna enrera, la

protecció a la carta el que fa és desprotecció a la carta amb

noms, i aquí han sortit els noms del que es desprotegeix i on

volen que hi hagi més afecció ambiental, amb la qual cosa, això

sí que és urbanisme a la carta impresentable.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Company, del Grup Parlamentari

Popular. 

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Bé, per parlar un poquet del que s’ha comentat i de forma molt

breu, idò, efectivament, el que no es pot fer és treure de context

segons quines coses i sí, hi ha una dita mallorquína, senyor

representant de Podemos, que diu que entre poc i massa, la

mesura passa. Efectivament, aquest desequilibri quan hi és, és

quan vessa el tassó, aleshores, jo entenc que a vostès això els

costi entendre-ho, però nosaltres cercam un equilibri

precisament, un equilibri entre la protecció i l’eliminació

màxima de burocràcia, sempre tenint en compte que la

protecció va davant, però després posaré un parell d’exemples,

que al Sr. Borràs supòs que li interessaran perquè he vist que en

futbol no va molt bé i ara almenys en parlarem també un poc.

Nosaltres el que cercam és la protecció, la seguretat jurídica

i la simplificació de la burocràcia, amb més èxit o amb menys,

però els nostres objectius són aquests i nosaltres creiem que

vostès han tengut molt poc èxit en alguns temes i van a la

desprotecció, que ara el Sr. Melià els ho ha tornat a dir, i van

a la desprotecció.

En relació amb el que ha dit la Sra. Campomar, idò, jo és

vera, jo per res del món li voldria donar lliçons, però crec que

també s’ha passat un poquet; és a dir, vostè diu que jo no vaig

piular, vostè devia dormir, devia dormir a la ponència, perquè,

a vostè no li sona que li vaig dir allò de les carnisseries? A

vostè no li sona que li vaig allò de la LECO? A vostè no li sona

allò que li vagi dir allò d’esquitxar més de 50 hectàrees que ara

els pagesos cerealistes hauran de fer una avaluació d’impacte

ambiental, i ho són tots un que es dedica a fer cereals? Tot això

no li sona, Sra. Campomar? O és que vostè va venir, com ja li

va dir el Sr. Melià, a la mateixa ponència, va venir a dir no, no,

no, no, no i no? Vostè va venir amb aquest d’això i, per tant, ni

escoltava, era no, punt. Però no és que no li digués, Sra.

Campomar, per favor.

Si vol que en parlem en parlam de dessaladores, perquè

vostè era la secretaria general de la conselleria que va decidir

que es fes l’ampliació de Ciutadella, de la dessaladora de

Ciutadella, amb un sobrecost de devers 14 milions d’euros, i

vostè era la secretaria general d’aquesta conselleria.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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I jo, quan vaig ser conseller, no la vaig voler recepcionar

per mor d’aquesta ampliació, per mor d’aquesta ampliació de

pressupost.

Sra. Campomar, no m’ho retregui perquè haurem d’acabar

retraient unes factures de dinars que posaven, firmades per

vostè, “són d’interès general”. M’estim més no arribar-hi a tot

això, per tant, no em tregui segons què, Sra. Campomar, centri

el debat en... sí, sí, les fotocòpies les hi puc dur quan vulgui, de

60, 70 i 80 euros. Per tant, no vull arribar a dur el nivell aquí,

parlem, parlem del que hem vengut a parlar avui, però vostè

també, Sra. Campomar. 

(Remor de veus)

Per tant, i de Ternelles, què li he de dir? Escolti, és que hi

ha una sentència i vostès fan una llei per passar per sobre de la

sentència i després poder anar-hi de forma legal, això no està

gaire bé tampoc, Sra. Campomar, m’entén? I s’ha quedat prou

espaiada en molts temes. De xous mediàtics, escolti, ho digui

al seu vicepresident, va botar la barrera ell, el xou el va fer ell.

(Algunes rialles)

És que si parlam de xous en podem parlar, vostès són el reis

dels xous, jo n’he vists molts de xous fets seus, m’entén? I em

sembla bé, que és una manera de defensar el que un creu, idò

miri, em sembla molt bé, però alerta, perquè n’hi ha més a la

seva banda de xous que a la nostra, o almenys d’aquests, eh?

En relació al que deia el Sr. Borràs, dir-li, miri, l’exemple

és molt clar, vostè ha dit que tenim un porter que més o manco

atura bé, però que li fan qualque gol. D’acord, el problema és

que vostè a aquest porter avui, -li ha dit el Sr. Melià-, li posa

quatre camisetes, no deixa que surti amb una, fa passar

avaluació ambiental al pla general, al pla parcial, etc., i això és

una camiseta, una altra camiseta i una altra camiseta,

segurament vostè no ha jugat mai de porter, perquè si li

entaferren quatre camisetes a sobre no es mourà, quedarà estret

i n’hi faran més de gols. Això és el futbol, això funciona així i,

si no, doncs té una persona devora que ve del món de l’esport

que li pot dir, a veure si quan jugava a handbol a veure si li

posen quatre camisetes estretes si es mourà. Per tant, no es

mourà, i l’exemple és molt bo el que vostè m’ha posat, aquesta

Comissió Balear de Medi Ambient si li començam a posar

camisetes a sobre no es mourà, és que tendrà encara més

dificultat per treure els papers.

Bé, i els porters jo no ho sé, però els porters, jo record

Arkonada, que era el primer que ja jugava amb els peus, però

Arkonada ni espanta, quan jo vaig ser a Saragossa vaig

coincidir amb ell, eren porters que ja jugaven amb els peus.

Leo Beenhakker ja deia: hay que jugar con los pies. Fa molts

d’anys que els porters juguen amb els peus, fa molts d’anys que

els porters per aturar han d’estar còmodes, han de dur una

vestimenta com toca i això és el que hauria de fer aquesta llei,

donar-li la vestimenta que pertoca, però no més de la que

pertoca perquè si no l’estrenyen i no el deixen partir.

En resum, no vull parlar de les deixades i de les masses de

(...), no tenim temps, però cap pagès, cregui’m, cap pagès no

vol destruir territori, el contrari, el que vol és fer feina i

conservar-lo. Jo crec que en això hem d’anar coincidint, Sr.

Borràs, i d’una forma menys aspra, hem d’anar coincidint,

perquè a més l’eina ho requereix, d’acord?

Nosaltres què volem? El de sempre, protegir no és prohibir,

protegir és gestionar les coses. En algun cas has de prohibir

alguna cosa, ho prohibeixes, però no prohibir per prohibir, la

prohibició du a la desprotecció. Per tant, aquest és el nostre

lema, volem cercar equilibris entre la protecció, la seguretat

jurídica i la simplificació administrativa i aquí no se cerquen,

aquí es va al mateix nivell de protecció però incrementam

moltíssim la burocràcia.

Aleshores..., del tema de les party boats no n’he pogut

parlar..., -ara no veig...-, nosaltres en el fons hi estam totalment

d’acord amb aquest tema, però sabem clar que hi ha problemes

competencials, problemes competencials i no hi ha normativa

estatal que digui que podran imposar una sanció si qualcú fa

renou a les aigües exteriors. Per tant, no servirà de gaire. Però

bé, estam d’acord amb el fons, el que passa és que sabem que

amb la forma no es podrà dur a terme, no està reglat aquest

tema, per molt que es digui. 

Nosaltres en allò de la LECO també hem deixat molt clara

la nostra..., nosaltres volíem més participació, que la LECO es

modificàs directament com a modificació de la LECO.

Amb el clavegueram ja hem dit que nosaltres hi estam

d’acord perquè va dins la nostra filosofia del que vàrem fer.

Els atacs al sector primari que es fan en els annexos, no

s’haurien de fer, s’haurien d’haver corregit i no s’han corregit,

però bé. El sector primari serà mal de matar, cada pic... a les

portes de l’infern hi ha un pagès que diu que les portes de

l’infern estan obertes i de tant en tant n’hi cau qualque un, però

és que ara a més l’empenyen a caure-hi.

En definitiva, garantir el nivell de protecció, reduir

burocràcia i defensar el nostre paisatge que és una cosa que

nosaltres sempre hem volgut fer i crec que les lleis

mediambientals que hi ha en aquesta comunitat autònoma així

ho demostren.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Martínez del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, seré molt breu per contestar

les intervencions de la resta de grups polítics que ens han

precedit. Quant a la transacció que ens proposa MÉS per

Mallorca, la 8706 i 8707, l’acceptem perquè és un canvi de

paraula que no té... i a més, entenem que és una millora per al

text i el fa més aclaridor i convidem la resta de grups polítics

que votin a favor d’aquesta transacció.
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Ens ha agradat moltíssim la intervenció de Sílvia Tur, de la

diputada Sra. Tur, de Gent per Formentera, la veritat és que ha

estat molt aguda amb les seves paraules i ho subscrivim

totalment. 

I bé, quant a les crítiques que tenim com a Podem Illes

Balears, que no hi ha hagut alternatives al clavegueram i que no

hem fet aquestes propostes constructives, és vera que no hem

fet cap proposta, però també és cert que no hi ha hagut temps

de madurar bé una proposta que sigui coherent amb tots.

Escoltar tota la gent, està molt bé que s’escoltin els ajuntaments

i no vam poder anar a aquesta reunió perquè no ens avisar que

hi havia aquesta reunió, no ens van fer la convocatòria i els

membres de Podem no hi vam poder anar, però estàvem súper

interessats en anar-hi. I després dies després vam demanar què

havien... i vam assistir a les reunions per veure si trobàvem un

consens i no estaven totalment d’acord que açò, que aquesta

moratòria condicionada sigui una garantia que es fes.

Estem a favor que es pugui arreglar i solucionar el

problema, però no veiem que aquesta sigui la solució. Creiem

que seria o hauria estat molt més viable i molt més enriquidor

que hi hagués més temps, poder-ho incloure dins la modificació

de la Llei del sòl i trobem que ficar aquesta disposició en un

projecte de llei d’avaluació d’impacte ambiental no és el lloc

on fer-ho. Bé, demanam més temps i que es fes amb totes les

garanties.

Quant a les crítiques també del PSOE, dir-li que està molt

bé el tema del catàleg d’Ikea, però també els diem que potser

sigui millor fer mobles nous i no mobles antics i fer una

reforma que saps que tard o prest anirà caient pel seu propi pes,

ja que és el que va passar al Partit Socialista donant suport a

polítiques del Partit Popular.

I quant a les crítiques que ha fet el Sr. Portaveu del Partit

Popular, el Sr. Company, dir-li que bé, està molt bé demanar

una seguretat, demanar informes i demanar estudis, però clar,

el que no es pot fer és a un sector sí i a uns altres no, de llevar-

los aquesta burocràcia. O tots, o ningú. I bé, creiem que... I

com hem defensat a la nostra intervenció d’abans, si un

promotor o un projecte diu o estima que no és convenient fer

l’estudi d’impacte ambiental, ho pot demanar i la Comissió

Balear de Medi Ambient por dir que sí o que no.

I ja per acabar i quant a la intervenció respecte a les party

boats i a les competències, li record que la Conselleria de Medi

Ambient del Govern balear sí que té competències en espais

naturals protegits, no en tot l’espai marí, però sí en espais

naturals protegits i en espais marins, i aquí sí que té

competències i pot actuar. O sigui que no pot dir que no té

competències perquè sí que en té. Era un poc per remarcar

aquest punt.

I seria tot per la nostra part. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester del Grup Parlamentari

Mixt, Ciudadanos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta, intervendré desde aquí. Solamente

como me ha faltado un poco de tiempo en mi intervención,

comentar que en cuanto a las enmiendas del resto de los grupos

del Partido Popular y de El Pi, apoyaremos todas aquellas que

hacen referencia a la disminución de burocracia, a evitar

duplicidades, a eliminar redacciones que dejan abierta una

interpretación subjetiva de la administración. 

Y después comentar también a los partidos, al Partido

Popular, al Partido Socialista y a MÉS, que en cuanto a la

moratoria del alcantarillado, que nos encontramos en este punto

de que no hay alcantarillado debido a su falta de

responsabilidad en el cumplimiento de la ley. El Sr. Diputado

de Podemos hacía mucho hincapié en que no podía ser que en

el momento en el que estamos, no tengamos alcantarillado y

eso le suponía una indignación grande. Los responsables son el

PSOE, MÉS y el Partido Popular por no cumplir la ley.

También igualmente estamos de acuerdo en que si uno se

indigna, también tiene que aportar soluciones, que es realmente

lo importante en la política.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair al Grup

Podem que acceptés la nostra transacció a les esmenes 8706 i

8707 i per tant, hi votarem a favor i també esper que altres

grups també hi votin. Hi ha hagut un moment que..., bé no he

tengut temps a l’altra intervenció en explicar que per exemple

nosaltres sí que farem una votació separada a la disposició

sobre les teuleres per abstenir-nos, en coherència amb el que

vàrem fer a la ponència. 

I també sí que demanarem votació separada d’un nou punt

4.d) bis, perquè entenem que és contradictori, ja estàvem en

contra que s’inclogués, que és contradictori amb l’esmena que

es va acceptar i que vàrem aportar de MÉS, aquest punt el que

fa és excloure les modificacions de caire financer o d’escassa

entitat dels programes de desenvolupament rural i perquè és

incoherent diguem amb el que es va aprovar després

posteriorment i que és un nou punt diguem nou, que tampoc se

subjecte al procediment d’avaluació ambiental estratègica que

d’acord amb l’article 3.5 de la Directiva 2001/42, les

modificacions d’escassa entitat, que l’òrgan ambiental declari

previ informe tècnic, que no tenguin efectes significatius en el

medi ambient. Per tant, consideram que entren en contradicció

i per tant, demanarem aquesta votació separada.

Pel que fa en termes més genèrics. Nosaltres creiem que, en

general..., vostès han dit en temes d’agricultura, Sr. Company,

li podem assegurar que hem llevat traves que vostè tenia i no

n’hem posada cap, diguem, a projectes d’agricultura, als

pagesos, no sé on ho veu, però nosaltres en aquest projecte de
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llei no afegeix res, si de cas simplifica, simplifica per tramitar

els seus projectes. Per tant, no veiem vostès una mica aquest

martiri, vostè tenia eines per tal i si de cas tot aquest embós i tot

aquest martiri nosaltres no li afegim. Això li podem assegurar,

si de cas el que fem és clarificar i simplificam i jo crec que això

en això és molt positiu. 

Després parlam de la LECO, de la participació de

propietaris en la modificació de la LECO, bé, que ho digui un

conseller que ha modificat la LECO per decret llei, idò també,

no... no sé, perquè aquesta llei ja tenia aquestes disposicions i

ha estat a informació pública i ha tengut el seu període

d’alAlegacions i no ho hem fet per decret llei, li he dit, tothom

ha tengut oportunitat de... ha vengut aquí a aquest parlament,

els grups parlamentaris han tengut ocasió d’aportar les seves

esmenes, per tant, no hi ha ni diferència ni res amb el que

vostès feien, vostès feien per decret llei i au, va, endavant! Per

tant, crec que no té raó en aquestes qüestions, li diria, no?

Després pel que fa... bé, aquí, pel que ha fet referència, em

sembla que no he agafat el full, però bé, crec que me’n

recordaré, pel que ha fet referència que el Sr. Font m’ha

rectificat, bé, jo crec que no ha rectificat, crec que el Sr. Font

amb tota honestedat, i això li agraesc, li agraesc, ha reconegut

el que s’havia dit en aquesta tribuna, no?, els fets. Si que és

vera que ha posat en valor altres coses que havia fet ell a la

seva època com a conseller, que també em sembla del tot

legítim i del tot respectable. Vull dir, que crec que és amb

aquest ordre que s’ha de fer, però bé, jo m’ho he pres en aquest

sentit i jo crec que no és que hagi dit en cap moment que jo

hagi mencionat coses inexactes. 

Després, respecte d’això de les... una mica vostè ha parlat

que si factures, que si dinars... i jo no ho sé, vostè pot tenir el

que vulgui, jo no ho sé perquè si tenia res, idò, ho hagués

denunciat, no, no sé, jo sempre he fet la feina així com hem

cregut. Però sí que vostè és el que va anar a Cabrera amb el

Moët Chandon i la llagosta, jo no li he volgut treure abans, però

crec que vostè m’ha donat peu que jo ho tragués, no?, m’ha

donat peu que ho tragués i, per tant, li dic, li dic per si no se’n

recorda. I amb això li dic, per si no se’n recorda, perquè vostè

també parla que desprotegim a la carta, perquè vostès varen

protegir a la carta perquè hi vagin amics, perquè hi vagin

coneguts només, perquè... bé, ho va fer el seu Partit Popular,

perdoni, no giri cap aquell partit, és aquest partit. Vostè pot ser

no hi era, però era el Partit Popular, no ens enganyem, era el

Partit Popular que va fer... el Partit Popular que va fer un

PORN a la carta per a segons qui i tal, aquest estil de només

que li donassin a certs amics, coneguts, convidats de la

propietat. Això és una mica aquest estil que vostè va utilitzar

quan va anar a Cabrera només amb certs amics, supòs que és

això el que vol defensar.

Per tant, ja no em queda ja res més per dir-li. I si hi ha res

més, jo l’únic que li dic és que estam contents d’aquesta perquè

creiem que modernitza la llei, modernitza la llei en el tema de

duplicitats de... que ja sé que insisteix el Sr. Melià que

nosaltres... que ell considera que el fet de dur plans parcials o

plans especials és mantenir unes duplicitats de tramitació, jo ja

ho he dit en comissió que no hi estam d’acord, que creiem que

aquests plans i aquests plans especials poden dur canvis

importants i poden dur adaptacions importants que creiem que

l’òrgan ambiental necessàriament ha de valorar i que, per tant,

no volem excloure.

En això no estarem d’acord, ja sabem que vostès Ciutadans

i Partit Popular votaran a favor d’aquestes exclusions, però sí

que MÉS per Mallorca ens reafirmam en el..., perquè no

consideram que siguin duplicitats, Sr. Melià. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Font, del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Intervindré, Sra. Presidenta, des d’aquí. Sr. Melià, jo en cap

moment, en cap moment no he dit que els ajuntaments no hagin

fet res, en cap moment. Evidentment sí que n’hi ha que n’han

fet, però les xifres a Menorca són les que són, 5.000 habitatges.

Bé, però són les xifres, i en cap moment no he dit que no hagin

fet res.

Després afegir que sí que lamentam les discrepàncies i la

desconfiança que genera la possible solució que hem trobat per

al tema del clavegueram. Em fa gràcia perquè tots detectam el

problema i hem de reconèixer que ens haurem d’afrontar al

problema, les propostes, però hem de fer cosa, hem de fer cosa

perquè els aqüífers estan com estan. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Damià Borràs, del Grup Parlamentari

Socialista. 

EL SR. DAMIÀ I BORRÀS:

Sí, gràcies, presidenta. Abans de res, dir-los que, d’acord

amb el que m’han demanat els serveis jurídics de la Cambra,

proposar-los que les disposicions que en aquest moment

afegirem, si s’aproven a la llei, puguin ser incorporades al

redactat de l’exposició de motius per donar a conèixer a la llei,

perquè pròpiament només a l’exposició de motius original

només hi ha les que venien amb el projecte tramès pel Govern

i, per tant, que sigui més coherent tot el document. 

El Partit Popular votarà avui en contra de Sa Coma, que és

una petició feta pels ajuntaments d’Eivissa, per la Junta

d’Alcaldes d’Eivissa, i una petició dels portaveus, tots els

portaveus del Consell Insular d’Eivissa per resoldre un

problema, diguéssim, de lentitud de tramitacions

administratives, de canonades, de fils elèctrics, de connexions,

no és cap problema urbanístic, no és intentar resoldre sinó

agilitar administrativament problemes. El Partit Popular es veu

que encara amb la nova sintonia és d’ona curta, és d’ona curta

i no arriba fins a Eivissa la sintonia del nou Partit Popular.

Les Illes Balears tenen 67 ajuntaments i han passat moltes

persones, molts de regidors, molts d’alcaldes de tots els colors
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polítics des de les primeres eleccions democràtiques fins avui,

pensar que totes aquestes milers de persones han preferit la

medalla d’una inauguració d’una obra faraònica a resoldre els

problemes dels ciutadans, crec que és fer un flac favor a la

democràcia, fer un flac favor a la política de les nostres illes, un

flac favor.

(Alguns aplaudiments)

El Sr. Company em diu que farem jugar al porter del medi

ambient amb cinc samarretes, el problema no és el nombre de

samarretes que tengui el porter, Sr. Company, el seu porter

igual tenia una samarreta, no la tengui fantàstica, però vostè li

va fer una porteria que anava de banderí a corner, de banderí

a corner i, evidentment, era impossible que aquest porter per

més ben equipat que estigués pogués aturar els gols que vostè

mateix des de la conselleria i des de les seves iniciatives

legislatives li feia.

(Alguns aplaudiments)

Aquest és el problema. I prohibir, i prohibir, evidentment,

no implica protegir necessàriament, però tampoc no implica...

desprotegir, desprotegir no implica mantenir, gestionar, perquè

si prohibim fer un camp de golf, evidentment protegim, si

permetem fer un camp de golf, evidentment permetrem

gestionar, però no necessàriament protegir. No implica

necessàriament protegir, però no obligatòriament. 

Ens han demanat valentia per votar en contra de la proposta

de terminis que fem per al clavegueram. Els infants confonen

valentia amb inconsciència, amb gosadia, però la valentia ha

d’estar mesurada pel seny, ha d’estar mesurada pel seny, i quan

som adults tenim seny i pensam que les necessitats dels

ciutadans també són importants i, com he dit a la primera

intervenció, si diem no a resoldre problemes, eternitzam

aquests problemes, no els solucionam; aquestes cases, si no fem

res, continuaran sense clavegueram i seguiran filtrant en el

subsòl i açò serà molt de problema. 

I certament, la qüestió no és d’on vengui el moble, si és

d’un catàleg d’Ikea o vengui d’un antiquari, l’important que un

moble duri és la qualitat de la fusta i la fusta del moble

socialista està feta pel Pablo Iglesias, l’autèntic, i està feta la

fusta del Partit Socialista de les persones que han patit presó,

les persones que han estat afusellades per defensar la llibertat

i la igualtat en aquesta terra, i les persones que jeuen a algunes

voreres, a algunes cunetes i a algunes fosses comunes d’aquesta

comunitat són de la fusta socialista, no només, no només, però

també de la fusta socialista, i aquesta fusta està feta per durar,

ha durat més de cent anys i té molt de camí encara per endavant

per defensar la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Gràcies,

presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de passar a la votació, algú s’oposa a la transacció de

les esmenes 8706 i 8707, que això suposa la seva retirada?

Ningú no s’oposa.

Sra. Campomar, podria dir clarament quina és la votació

separada que demana?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Deman la votació separada d’aquestes dues esmenes, 8706

i 8707, amb la transacció inclosa. I després demanaré votació...

volia demanar també la votació separada a l’article 9 del punt

9.4.d), només d’aquest apartat, 9.4.d), lletra d). Article 9, punt

4, lletra d), d) de dit. 

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

I després de la disposició addicional també, la disposició

addicional també. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, Sra. Presidenta. Abans li he comentat al lletrat, nosaltres

demanam la votació separada, les esmenes al punt 1 que se

separi el bloc de les esmenes d’El Pi de les esmenes de Podem,

eh? I ja a l’articulat, en el punt 3 volem la votació separada dels

diversos articles i disposicions, i en el punt 6 també volem que

es faci una votació separada de l’article 10, de la disposició

final cinquena bis. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Al punt 3 m’ha dit? 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Al punt 3 volem una votació separada de l’article 14, 17,

disposició derogatòria única i disposició addicional, del 38 al

41. És a dir, el més net és que es voti cada precepte per separat

d’aquest bloc. 

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres volíem demanar votació

per separat de la resta d’esmenes de Podem del punt 1, la resta

d’esmenes llevat del bloc del vuit-cents... i, bé, ja que hi som,

i a l’articulat de l’article 18, a més del que ha demanat el Grup

Parlamentari El Pi.
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LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Gràcies. 

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En el primer bloc demanaríem

votació separada de la 8636, per una banda; per una altra

banda, 8687, 8694, 8701, les dues que ja ha dit la Sra.

Campomar, 8716, 8719, i la resta. Després, en el segon bloc...

sí...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... 8636 per una banda, i per l’altra banda 8687, 8694, 8701,

8706, 8707, 8716 i 8719 en un altre bloc. M’acost?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, Sra. Presidenta. En la votación del articulado, en el

punto 1 si se pudiera votar por separado el artículo 4. Y en el

punto 3. votar por separado los artículos 14 y 17.

LA SRA. PRESIDENTA:

En el punto 3 eran todos separados.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

¡Ah! Perfecto. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la votació.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Perdoni, perdoni, Sra. Presidenta. És que estava esperant

perquè els lletrats m’han dit que els ho digués des d’aquí, les

votacions separades.

D’acord, votació separada, nosaltres del primer bloc el

tenim agafat, votació separada de les esmenes: la 8636, per una

banda; la 8687, 8699, la 701, 706, 707 i 8716 per l’altra; 8626,

8627, 8628, 8630, 31, 34 i 37. Per una altra banda, la 8731. No

sé si l’he dit la 8719, anava dins el segon bloc?

LA SRA. PRESIDENTA.

No, no l’ha dita.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, idò sí, va dins el segon bloc, aquest de Podem també,

totes les de Podem, d’acord?, les fem en un bloc.

Al punt 2, demanam votació separada de la 8635, en el punt

2 la 8635.

En el punt 4 demanam votació separada de la... perdó, no,

retiram la 8663, que és el que ja hem dit quant he sortit a la

tribuna.

A l’articulat, al punt 1, demanam votació separada de

l’article 4 i la cinquena quarter, per una banda; de l’article 22,

per una altra, i de l’exposició de motius per una altra. Amb

l’article 22 hi va la final, la disposició final cinquena ter, eh?

D’acord?

Després, en el punt 2 de l’articulat, a l’article 9, demanam

votació separada del 9.4, que crec que és el que s’havia dit.

En el punt 3 demanam votació separada als articles 18, 31,

derogatòria i addicional, això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta va tot separat, tot separat.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Ho faran tot separat? Bé.

I després, al punt 6, al grup 6, demanam votació separada

de l’article 38 i de l’article 40.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la votació...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Un momento, Sra. Presidenta. En la votación de las

enmiendas, en el punto 4, votar separadamente la 8665 y la

8677, juntas, separado del resto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Qualque paraula més?

(Algunes rialles i remor de veus)

Començam la votació.

Votació de l’esmena RGE núm. 8636. Votam.

Vots a favor, 5; vots en contra, 46.
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Votació de les esmenes RGE núm. 8626, 8627, 8628, 8630,

8631, 8634 i 8637 del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 29.

Votació de les esmenes RGE núm. 8687, 8689, 8701, 8716

i 8719 del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Votam.

Vots a favor, 8; vots en contra, 43.

Votació de les esmenes RGE núm. 8706, 8707, amb

transacció del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. Votam.

Vots a favor, 29; vots en contra, 19; abstencions 3.

Votació de l’esmena RGE núm. 8731/16 del Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 29.

Votació separada de l’esmena RGE núm. 8635 del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Votam.

Vots a favor, 3; vots en contra, 29; abstencions, 19.

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 8639 i 8640/16

del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 29; abstencions, 2.

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 8662, 8666,

8670, 8675, 8676, 8678 i 8681/16 del Grup Parlamentari

Popular. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 29.

Votació conjunta de les esmenes 8665 i 8677 del Grup

Parlamentari Popular. Votam.

Vots a favor, 17; vots en contra, 29; abstencions, 5.

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 8669, 8673,

8680 i 8682/16 del Grup Parlamentari Popular. Votam.

Vots a favor, 19; vots en contra, 29; abstencions, 3.

Votació de l’esmena RGE núm. 8667/16 del Grup

Parlamentari Popular. Votam.

Vots a favor, 17; vots en contra, 33.

Votació de l’esmena RGE núm. 8668/16 del Grup

Parlamentari Popular. Votam.

Vots a favor, 17; vots en contra, 32; abstencions, 2.

Votació de l’esmena RGE núm. 8671/16 del Grup

Parlamentari Popular. Votam.

Vots a favor, 17; vots en contra, 29; abstencions, 5.

Votació de l’esmena RGE núm. 8718/16 del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears. Votam.

Vots a favor, 8; vots en contra, 43.

A continuació passarem a la votació de l’articulat del

projecte de llei.

Votació de l’article 4. Votam.

Vots a favor, 51.

Votació de l’article 22. Votam.

Vots a favor, 32; vots en contra, 17; abstencions, 2.

Votació de la disposició final cinquena ter. Votam.

Vots a favor, 32; vots en contra, 17; abstencions, 2.

Votació de la disposició final cinquena quater. Votam.

Vots a favor, 49; abstencions, 2.

Votació de l’exposició de motius. Votam.

Vots a favor, 29; abstencions, 22.

Votació separada de l’article 9.4.d). Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 46; abstencions, 3.

Votació de la resta de l’article 9. Votam.

Vots a favor, 45; abstencions, 5.

Votació de l’article 14. Votam.

Vots a favor, 29; vots en contra, 19; abstencions, 3.

Votació de l’article 17. Votam.

Vots a favor, 29; vots en contra, 22.

Votació de l’article 18. Votam.

Vots a favor, 40; abstencions, 11.

Votació de l’article 31. Votam.

Vots a favor, 47; abstencions, 3.

Votació de l’article 41. Votam.

Vots a favor, 31; abstencions, 20.

Votació de la disposició addicional. Votam.

Vots a favor, 35; vots en contra, 8; abstencions, 8.
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Votació de la disposició derogatòria única. Votam.

Vots a favor, 40; abstencions, 11.

Votació de la disposició final segona. Votam.

Vots a favor, 29; vots en contra, 22.

Votació conjunta dels annexos 1 i 2. Votam.

Vots a favor, 29; vots en contra, 17; abstencions, 5.

Votació de l’article 38. Votam.

Vots a favor, 31; abstencions, 20.

Votació de l’article 40. Votam.

Vots a favor, 31; vots en contra, 17; abstencions, 3.

Votació de l’article 10. Votam.

Vots a favor, 48; abstencions, 3.

Votació de la disposició final cinquena bis. Votam.

Vots a favor, 42; vots en contra, 9.

Votació conjunta títol del projecte, de les denominacions

del títols i capítols del projecte, dels articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,

11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,

33, 34, 35, 36, 37, 39 i 42, de la disposició transitòria única, de

les disposicions finals primera, tercera, quarta, cinquena i dels

annexos 3 i 4. Votam.

Vots a favor, 50.

Es faculten els serveis jurídics de la cambra per fer les

correccions i modificacions tècniques necessàries, per tal que

la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Aquesta presidència, en conseqüència, proclama aprovada

la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. I esper

que ens anem de vacances ja!
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