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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia a totes i tots, començam la sessió d’avui. El primer
punt de l’ordre del dia correspon al debat de les preguntes amb
sol·licitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 4808/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Rafael Nadal i Homar, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de 24 hores al PAC
de Manacor.

Primera pregunta RGE núm. 4808/17, relativa a servei de
24 hores al PAC de Manacor, que formula el diputat Sr. Rafel
Nadal i Homar del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Bon dia, gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores diputades
i senyors diputats, a Manacor tenim un hospital comarcal que
dóna servei a més de 160.000 habitants de la comarca i també
tenim un PAC, però aquest només està obert de les vuit del
matí a les vuit del vespre i els caps de setmana obrin a les nou
del matí.

Això provoca que moltes vegades les urgències de
l’hospital comarcal estiguin col·lapsades perquè han d’atendre
malalties de menor importància com podrien ser... jo què sé, un
al·lot que té una pujada de febre, canviar una sonda a una
persona major, casos d’otitis... això son malalties que
normalment serien ateses a un PAC. 

Per tant, a causa d’això voldríem saber si la Sra. Consellera
pensa millorar el servei de salut als ciutadans de Manacor i
augmentar els serveis del PAC a 24 hores.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Té la paraula la Sra. Consellera Patrícia
Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Bon dia a tothom, Sr. Diputat, era la
legislatura 2007-2011 quan l’anterior pacte de progrés
adjudicava el pla director de l’hospital de Manacor; va arribar
el 2011 el Govern del Partit Popular i va tornar enrere aquest
projecte, durant quatre anys que va governar tampoc no es
varen fer ni tan sols les obres de manteniment necessàries per
a l’hospital de Manacor.

També li recordaré que al mateix període 2007-2011, en
què governava el pacte de progrés, es va determinar per decret
una nova zona a Manacor, que és la zona de Na Camel·la, amb
la intenció de dotar d’un segon centre de salut necessari -com
vostè diu- pel creixement de la població actual i que a més
serviria o servirà com a punt d’atenció continuada.

Estic molt contenta que ara els preocupi, molt contenta,
perquè vostè ha estat regidor de l’Ajuntament de Manacor i
sap, o hauria de saber, que el centre de salut no és PAC, no és

un punt d’atenció continuada, el centre de salut té obert com
vostè ha dit, però no és un PAC ni pot ser-ho, ni pot ser-ho
perquè no està preparat per això, no pot oferir l’atenció.

Dit això, sí que li diré que aquest govern està preocupat per
aquest tema i farem un nou centre de salut a Manacor i aquest
nou centre sí que serà PAC.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I HOMAR:

La veritat és que no m’ha sorprès massa la seva resposta
perquè sempre... jo duc aquí quasi bé dos anys venint a les
sessions plenàries i al final sempre acaba tenint la culpa el
Partit Popular, i és molt curiós perquè vostès ja fa dos anys que
governen i bé, ha dit que al pacte de progrés es varen fer moltes
coses i en la legislatura de 2011-2015 el que va haver el Partit
Popular quan va governar és arreglar la situació caòtica que va
trobar, perquè cal recordar que hi havia molts de proveïdors de
sanitat que havien fet fallida perquè vostès no pagaven.
Llavors, aquesta reivindicació que avui faig no va ser possible
abordar-la i es va haver d’ajornar.

El que passa és que ara que compten amb un pressupost de
quasi bé 300 milions més que l’any 2015 i que vostè va dir o va
prometre que potenciaria l’atenció primària a Manacor, no ens
n’hem adonat. Ens ha dit això de... no és que hi ha un centre de
salut que no és PAC, allà hi ha un PAC perquè així ho diuen...
sí, així ho diuen els cartells i la seva pàgina del Servei de
Sanitat.

Jo li demanaria que no ens enganyi més i que tengui en
compte la gent de Manacor perquè a Manacor en l’aspecte
sanitari ens podríem considerar de segona categoria si ens
comparam amb poblacions com Inca o com Marratxí on tenen
un PAC 24 hores obert, tenen un hospital, i a Manacor, què fa
vostè per Manacor?, no ha fet res, no ha fet res. 

Aposta m’agradaria sentir el seu compromís...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Nadal, se li ha acabat el temps.

EL SR. NADAL I HOMAR:

...que farà alguna cosa per arreglar aquest greuge comparatiu...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Ai, Sr. Diputat, estam fent moltíssimes coses a Manacor,
però moltíssimes coses, en aquests moment estam a l’espera de
la cessió del solar per part de l’ajuntament per construir el nou
centre de salut, una vegada més... una vegada més la clau la
tenen els membres del seu partit, és que és així, aquesta és la
realitat.

Es tracta d’un solar municipal de 5.000 metres perquè vegi
que ho tenim clar, està prop de l’auditori, té qualificació urbana
i allà sí que es podrà fer un centre de salut que estigui obert les
24 hores perquè es necessiten unes instal·lacions especials, no
es pot posar en qualsevol banda, igual que no s’hi poden posar
altres serveis.

El passat 15 de març el Servei de Salut es va reunir amb
l’Ajuntament de Manacor i varen quedar que aquesta cessió es
faria efectiva en els propers mesos, encara no s’hi ha fet, són
bones paraules. Nosaltres el que volem són fets, perquè en el
moment que tenim fets idò actuam i feim nous centres de salut,
en el moment en què tenim solar, no?

I mentrestant, Sr. Diputat, hem adjudicat el pla de posada
en marxa de la ressonància magnètica a l’Hospital de Manacor,
ampliarem les urgències, tendrem un hospital nou i
afortunadament en aquesta comunitat governa l’esquerra de tant
en tant per tornar drets a la població de Manacor i a la resta de
les illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, se li ha acabat el temps.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 4810/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a denúncia dels treballadors
dels informatius d’IB3.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 4810/17, relativa
a denúncia dels treballadors dels informatius d’IB3, que
formula el diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sra. Consellera, primer de tot i de part del nostre grup
parlamentari li volem donar l’enhorabona pel seu nomenament
i també la benvinguda a aquesta cambra, tot i dir que ens
agradaria que hagués estat en unes altres circumstàncies, els
fets són els que són i crec que a ningú no agraden, a més a més
ens hagués agradat que la proposta del seu nomenament no
vingués de part del vicepresident del Govern que creim que
avui tampoc no hauria d’estar aquí assegut perquè hauria
d’haver dimitit, ho hem dit per activa i per passiva, però avui

seu entre la presidenta del Govern i qui durà l’àrea de
transparència, crec que és una cosa molt significativa.

El cert és que després de dos anys d’aquest govern i ser
vostè la tercera consellera que du l’àrea de cultura, participació
i no-transparència el cert és que ja s’ha produït una falta de
confiança per part de la Sra. Armengol en el Sr. Vicepresident
del Govern, amb el Sr. Barceló, la qual cosa ha provocat la
situació que avui tenim i a més amb un menyspreu total i
absolut a MÉS per Menorca.

La situació d’aquesta conselleria és molt significativa,
mentre es donaven contractes a dit i es feien fraccionaments de
contracte, el que teníem era una reivindicació per part dels
treballadors dels informatius d’IB3 que demanaven o
denunciaven més ben dit la seva precarietat laboral i mentre
això passava i mentre no s’estava pel que s’estava, s’estaven
fent aquestes coses dins aquesta conselleria com
fraccionaments de contractes.

Crec que avui, que li demanam pel tema dels treballadors
dels informatius d’IB3, també estaria bé si ens digués si pensa
demanar el reintegrament per part de qui va cobrar aquests sous
d’aquests contractes fraccionats, contractes suposadament un
malbaratament de recursos públics, a part que ens pogués dit
això, també li volem demanar què ha fet el Govern i què pensa
fer a partir d’ara per donar una solució a aquesta precarietat
laboral que demanen els treballadors dels informatius d’IB3.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Té la paraula la Sra. Consellera Fanny
Tur.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Bon dia, gràcies, president. Gràcies, diputat, bon dia a
tothom, gràcies per la seva enhorabona, ha gastat vostè la major
part del seu temps a parlar de tot menys d’IB3, però jo li
contestaré la pregunta, deixem marge a la negociació, estam en
procés de negociació i des del Govern de les Illes Balears li puc
garantir que es vetllarà perquè es respectin tots els drets
salarials dels treballadors d’IB3.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sra. Consellera, duen dos anys de govern en aquest sentit, amb
els treballadors d’IB3 amb la situació que en aquests moments
tenen, que denuncien una precarietat laboral manifesta, crec
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que a més la situació d’IB3 és prou seriosa, el passat dissabte
va tenir un mínim d’audiència amb un 1,1%.

I crec sincerament que això és perquè aquesta conselleria no
ha fet la feina que tocava i a partir d’aquí crec que hem de fer
les coses ben fetes, han de canviar molt les coses de la manera
com s’estan fent des de la seva conselleria, de la qual vostè ara
és responsable; han de donar solucions i si no sap què ha de fer
en aquest sentit faci com nosaltres i demani més dimissions per
part del Govern. 

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, Sr. President. He de dir, Sr. Diputat, que el consell
assessor creat en aquesta legislatura, integrat per professionals
del sector, absolutament independent i rigorós, és una garantia
d’independència i és un aval perquè comencem ja a caminar i
perquè es garanteixi una televisió pública i independent, cosa
que a l’anterior legislatura no va passar. I també he de dir que
aquest govern du dos anys i ha fet molta feina. Jo duc menys de
24 hores, però li puc garantir que en els dos anys que em
queden també en faré moltes.

Moltes gràcies. Bon dia.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 4801/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a transport dels
SUAP.

Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 4801/17, relativa
a transport dels SUAP d’Eivissa, que formula el diputat Sr.
Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, lo cierto es que
estará de acuerdo conmigo en que las condiciones en las que
trabajan los profesionales de la salud es importante porque
repercuten directamente en la atención a los pacientes, i más si
son pacientes que necesitan una asistencia urgente. Los equipos
de salida a domicilio de emergencia no reúnen las condiciones
para dar la asistencia que se solicita y no van equipados para
atender las incidencias con las que se encuentra. Estamos
hablando de los profesionales que han de trasladarse en los
coches que disponen las SUAP, tres SUAP de Ibiza, la de Vila,

la de Santa Eulàlia y la de Sant Antoni, que no reúnen esos
vehículos las condiciones suficientes. El de Vila en concreto
parece ser que es un muy buen cliente de los talleres y que no
siempre está a disposición de las médicos y del personal
auxiliar de enfermería que lo necesita. Su señalización es
insuficiente, la de los vehículos, y por lo tanto ante
emergencias, sobre todo en verano, son detenidos por controles
de alcoholemia, tardan en llegar a los domicilios porque están
parados en retenciones de vehículos, y también incluso han sido
trasladados por la grúa, han sido llevados por la grúa.

Estos coches en realidad, siendo unos coches sanitarios,
deberían tener unas luces de emergencia, pero entendemos que
entonces deberían tener un chofer especializado o con un carnet
especial, y debería ser un celador y no un médico o un auxiliar
de enfermería. Esto se solucionaría a lo mejor sin más
poniendoles unas pegatinas más vistosas. 

Quan té pensat el Govern millorar les condicions dels
mitjans de transport dels SUAP d’Eivissa?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Té la paraula la Sra. Consellera
Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Sr. Diputat, és certa gran part de la
informació que vostè ha donat. Els vehicles del servei
d’urgències d’Atenció Primària els utilitzen metges i infermers,
i actualment tenim tres vehicles per atendre les visites a
domicili que tenen una antiguitat de vuit, nou i deu anys; si fa
memòria veurà que també el pacte de progrés anterior va ser el
que va comprar els nous vehicles. Encara donen un servei
acceptable; m’han comunicat que la darrera ITV la van passar
fa mig any.

I després he de dir que malauradament en aquesta
legislatura ens trobam moltíssimes situacions a millorar, i per
això s’està apostant per les polítiques socials -per l’educació,
per serveis socials, per la salut-, s’està incrementant el
pressupost de manera considerable, sabem que Atenció
Primària té un increment d’un 20%, per poder invertir en tot
allò en què no es va invertir l’anterior legislatura, tant en
professionals, en equips tecnològics, en vehicles, i en aquest
sentit ara ja s’han començat a renovar les flotes aquí a
Mallorca, i està previst renovar un cotxe properament a Eivissa,
un primer cotxe a Eivissa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra. Consellera. Gràcies, Sr. President. Esperem
que el primer cotxe que es canviï sigui el de Vila, que és el que
suele ser asiduo visitante de talleres, y esperemos también que
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ya que no pueden tener luces de emergencia y que van a seguir
siendo detenidos o retenidos en atascos de tráfico, tengan unas
pegatinas suficientemente vistosas como para que no se los
lleve la grúa. Entendemos que los servicios de urgencia de
Atención Primaria deben tener los equipamientos suficientes
y...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...necesarios para atender a la gente con rapidez. Por favor,
cámbienlos cuanto...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Sí, com li dic comprarem un nou vehicle
en breu per començar a canviar aquesta flota. També li he de
dir, que per a nosaltres és molt important, que es renovarà tota
la flota d’ambulàncies de transport programat a disposició dels
pacients en un curt termini de temps, i així Eivissa comptarà
amb vehicles moderns tant per al transport sanitari com per a
l’atenció urgent.

Com a la resta de les illes actuam millorant l’atenció
primària. Volem adequar el nombre de professionals, que ja
s’ha incrementat de manera molt considerable a l’àrea d’Eivissa
enguany; igualment vàrem posar l’ambulància de Santa Eulària,
demanda històrica, ja des del mes de març i es mantindrà tot
l’any. Hem incrementat el pressupost i crec que aquest govern
demostra amb fets la preocupació per la salut i pels ciutadans:
més professionals, més tecnologia, més inversió en salut,
millora d’infraestructures, i en definitiva millors condicions per
a la població.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 4804/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a mesures de promoció d’accés
a l’habitatge a l’illa de Formentera.

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 4804/17, relativa
a mesures de promoció d’accés a l’habitatge a l’illa de
Formentera, que formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bon dia. Bé, Sr. Pons, entenc que serà
vostè que respondrà aquesta pregunta. Volia dir-li que en
primer lloc aquesta pregunta va adreçada a conèixer un poc de
primera mà quines són les actuacions i en quin estat es troben
les actuacions principals que la seva conselleria està duent a
terme per complir amb els compromisos que aquest govern té
amb Formentera en matèria d’habitatge. 

A la nostra illa existeix una preocupació crec que
compartida per part de tots els grups polítics que hi ha respecte
d’aquesta matèria. Sembla que és una situació que no preocupa
únicament a Formentera, evidentment, però a Formentera
també ens en ressentim d’una forma important, i tenim ara
mateix quatre assumptes sobre la taula que ens interessa
especialment saber en quin punt es troben. D’una banda ens
interessa saber, Sr. Pons, en quin punt es troben els ajuts que
vostè es va comprometre a donar per complementar les
subvencions als lloguers socials el passat dia 7 de març en
aquesta seu parlamentària, i que a dia d’avui encara
desconeixem en quina quantitat es materialitzaran i a partir de
quan els beneficiaris podran accedir a aquests ajuts. Volem
saber també què passa en aquest moment amb la Llei
d’habitatge, Sr. Pons, quan pensa entrar la Llei d’habitatge al
Parlament per iniciar la seva tramitació parlamentària. Volem
saber també si tendrà en compte les al·legacions que va
presentar en el seu dia el Consell Insular de Formentera i que,
com vostè sap, van referides sobretot a mesures com per
exemple els fets dels grans tenidors, que aparentment a les
Pitiüses i especialment a Formentera tendran dificultats per
aplicar-se. I volem saber també en quina situació es troba
l’oficina d’atenció... l’oficina de l’IBAVI a Formentera, que
actualment únicament presta atenció personalitzada dos dies
per setmana, i pensam que aquesta atenció hauria de poder fer-
se extensible a tots els dies laborables de la setmana.

Finalment sap també que vàrem dur a terme unes enquestes,
el Consell Insular de Formentera conjuntament amb el Govern
de les Illes Balears, unes enquestes adreçades a conèixer les
demandes reals d’habitatge a Formentera, i que aquestes
enquestes haurien d’estar a punt per fer-se públiques i conèixer
els seus resultats. Per tant, Sr. Pons, si ens pot dir un poc en
quin punt es troben tots aquests assumptes li ho agrairia molt.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Té la paraula el Sr. Conseller Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Açò són moltes preguntes,
Sra. Tur. Estic a disposició seva. Intentaré concretar-les en
aquests dos minuts i mig.

La primera d’elles, ajudes al lloguer 2017. En aquests
moments estam pendents del conveni amb l’Estat perquè faci
la pròrroga del pla estatal; esperam que es pugui signar aquest
mes d’abril i dins aquest mes d’abril, a principis de maig,
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puguem treure les ajudes per a aquest any 2017; lliurar les que
estiguin per davall dels 600 euros que van a compte de l’Estat;
les que tenguin un lloguer superior a 600 euros, a compte del
Govern de les Illes Balears. Fixada una partida de 35.000 euros
específica per a Formentera, i per tant esperam que dins el mes
de maig ja els ciutadans de Formentera s’hi puguin apuntar.

A l’oficina de l’IBAVI a Formentera, sí, amb registre els
cinc dies a la setmana, amb atenció telefònica els cinc dies a la
setmana i, és cert, amb atenció personalitzada dos dies per
setmana, prèvia cita concertada, que de moment està donant
l’atenció que entenem que és vàlida en aquests moments.

Em demanava vostè per l’estudi de demanda de l’habitatge
públic feta només a Formentera de manera conjunta amb el
Consell de Formentera. Aquesta enquesta ja està feta, ara
s’estan posant les dades i a principis de maig esperam que
puguem tenir els resultats. La Llei d’habitatge en aquests
moments estam ultimant ja tot el procés d’al·legacions, la
previsió és que just després de Setmana Santa i abans d’acabar
el mes d’abril, sigui tramés al Consell Consultiu, aquesta és una
llei estatutària, per tant, és obligació del Consell Consultiu de
poder-la informar i hauria acabat la feina per part del Govern.
I en aquest sentit, per tant, també feim les feines que pertoca.

A més a més li he de dir que des del Govern de les Illes
Balears per a aquest estiu farem un pla, una campanya
específica als habitatges de protecció oficial que hi ha, en el 37,
amb la intenció de garantir que cap d’ells es destini a habitatge
turístic. És també una mesura específica per a Formentera, de
la mateixa manera que ho feim per a l’illa d’Eivissa i que
pretén evidentment optimitzar tots els recursos que tenim en
matèria d’habitatge. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sr. Pons, tal vegada trobarà que li he fet moltes preguntes,
però en realitat totes tenen a veure amb una única pregunta que
és en quin estat es trobava l’execució dels compromisos
adquirits amb la nostra illa i com n’hi havia bastants, he pensat
que era una manera clara de fer la pregunta d’una forma més
genèrica.

En tot cas, Sr. Pons, jo li agraesc que ens expliqui i ens
detalli la seva intenció d’aplicar aquesta quantitat
extraordinària per al cas concret de Formentera, per
complementar els ajuts de lloguer social. Jo, per la seva
intervenció del passat mes de març...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Acab, acab. Havia entès que...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

I.5) Pregunta RGE núm. 4812/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris de contractacions
als informes i estudis per part de la Vicepresidència i
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 4812/17, relativa
a criteris de contractacions als informes i estudis per part de la
Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme,
que formula el diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Vicepresident, tres setmanes després que es localitzàs a la
seva conselleria l’epicentre de l’escàndol de les contractacions
a dit, continua vostè assegut en el mateix lloc, al costat de la
presidenta del Govern de les Illes Balears. Res no ha canviat
per a vostè, tot ha donat un gir de 360 graus i com si d’una
porta giratòria es tractàs, es troba vostè assegut aquí cada
dimarts i cada divendres es troba assegut en el Consell de
Govern. I, Sr. Vicepresident, el més greu no és que vostè
continuï avui aquí assegut, que també ho és, el més greu és que
hi estigui encara sense que vostè hagi donat una explicació
convincent en relació amb les contractacions a dit que des de
la seva conselleria s’han practicat.

Nosaltres li feim aquesta pregunta, té distintes opcions per
contestar, però nosaltres li demanam que sigui la veritat el que
ens digui. I com dic, té distintes opcions per contestar. Quins
criteris va seguir per contractar el Sr. Garau? Ho va fer: a)
perquè era el seu amic, que ho és; b) perquè era company de
partit, que també; c) perquè el Sr. Jaume Garau li va fer a MÉS
la campanya electoral; d) perquè aquella era la millor forma de
pagar favors al Sr. Garau; o -triï la més fàcil de totes-, e) totes
les anteriors són correctes.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Té la paraula el Sr. Vicepresident Biel
Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sr. President. Sr. Jerez, contestant la seva
pregunta, per descomptat no és cap d’aquestes que vostè acaba
d’esmentar...

(Remor de veus i petit aldarull)

I per descomptat a cada plenari he donat explicacions, he
donat explicacions també davant els mitjans de comunicació i,
per descomptat, vostè sap perfectament que demà hi ha una
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compareixença on es donaran també tot els detalls, que ha estat
quan ha estat possible en el Parlament, perquè la vàrem
demanar per urgència.

La conselleria segueix totes les contractacions d’informes,
o estudis, criteris de necessitat, de legalitat, d’oportunitat,
d’eficiència, per poder executar o donar satisfacció tant a les
competències i fins de la conselleria, com dels ens que en
depenen. Per tant, es fa una planificació anual, s’avaluen les
necessitats de suport extern, la necessitat de contractar o no
contractar informes o estudis, i de cada un dels expedients,
s’avalua la necessitat i justificació de les necessitats i objecte
del contracte, la informe sobre insuficiència de recursos
materials per cobrir les necessitats del contracte, l’informe que
el preu de mercat és adequat; en funció de la tipologia del
contracte es segueix el procediment legalment establert,
s’analitzen les propostes presentades i s’adjudica l’informe o
estudi.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Totes són correctes. Sr. Barceló, va
dir vostè la setmana passada que no havia malbaratat un sol
euro públic, ho recorda? I ho feia sense manies, sense
complexos i en absoluta impunitat. Fins aquí res que no fos
previsible, una reacció d’una persona que es defensa quan es
troba totalment acorralada com ho està en aquests moments
vostè. Però el greu no és això, el greu no és que vostè es
defensi. El greu és que vostè pretengui en aquestes alçades que
encara el continuem creient, o que pensi que nosaltres ens
xuclam el dit. Jo crec que, Sr. Vicepresident, vostè encara no
ha dit aquí tota la veritat.

Diu vostè que no ha malbaratat cap cèntim públic, però
mentrestant paga les empreses dels seus amics per a estudis que
es podrien haver fet amb recursos propis. Diu que vostè no
malbaratà un sol euro públic i paga a les empreses dels seus
amics 21.500 euros, pels mateixos estudis que s’haurien pogut
fer amb recursos públics i que abans no costaven res. I diu
vostè que no ha malbaratat ni un cèntim públic, mentre
encarrega a les empreses del Sr. Garau, amic seu, qüestions
sobre el baròmetre turístic, que hagués pogut fer qualsevol
persona si hagués consultat registres estadístics públics, Egatur,
Frontur, Turespaña o INE.  No el creiem, Sr. Vicepresident, i
ho sento, no el podem creure i cregui'm una cosa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sr. President. Miri, efectivament des de l’ATB, des
de la Conselleria d’Innovació i Turisme es treballa amb Egatur,
amb Inestur, es treballa de fet conjuntament en el marc input-
output de les Illes Balears, amb IBESTAT, totes aquestes dades
les tenim mensualment, però no són d’aquestes dades de què
estam parlant. Necessitam dades molt més grans, molt més
objectives, molt més amples, perquè crec que no es poden
comparar les dades que podem aconseguir en segons quins
estudis i segons quins altres estudis. I li puc assegurar, per tant,
que estan absolutament justificats aquests informes, en base a
dades. Si vostès des de l’ATB, com que no havien de
planificar, com que els era igual el que passàs, perquè els
marcaven la política turística des de fora, no necessitaven
dades, li puc assegurar que actualment les dades se cerquen de
manera objectiva, de manera eficient i de manera justificada.

(Aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, vicepresident.

I.6) Pregunta RGE núm. 4799/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a pressuposts generals de l’Estat 2017.

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 4799/17, relativa a
pressuposts generals de l’Estat 2017 que formula el diputat
Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Enguany hi
ha una novetat i és una novetat de calendari, perquè han fet els
pressuposts, els han presentat ara per abril i no -diguem- passat
l’estiu, que és el normal. Però això és l’única novetat que hi ha
en relació amb les Illes Balears i els pressuposts generals de
l’Estat, perquè la injustícia és estructural. I com els membres
del Govern saben perfectament, un altre pic aquests pressuposts
que estan en el Congrés dels Diputats, tornen ser absolutament
injustos per a les Illes Balears i ens tornen situar a la cua
d’inversió territorialitzada, la qual cosa no és una novetat
d’enguany, sinó que passa any rere any. 

I davant aquesta injustícia nosaltres volem saber quina
opinió, quina reacció, quina contundència utilitzarà el Govern
per rebel·lar-se. Nosaltres des del principi de legislatura els
hem convidat també, més enllà de les accions polítiques, que
evidentment s’han de fer, els hem convidat també a fer accions
jurídiques. Voldríem saber què farà el Govern davant aquesta
injustícia cap a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Té la paraula Sra. Consellera
Catalina Cladera.
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sr. Diputat,
agraesc la pregunta perquè així permet explicar en seu
parlamentària el posicionament del Govern. I trob a faltar avui
més preguntes en aquest sentit, en un tema tan important com
és el tema dels pressuposts generals de l’Estat i com inverteix
a Balears.

Precisament avui alguns partits havien proposat una
declaració institucional per rebutjar els pressuposts generals de
l’Estat, perquè l’Estat complís els compromisos que té amb les
Illes Balears i el Partit Popular i Ciutadans no l’han volguda
aprovar, precisament en aquesta situació estam avui aquí a
Balears malauradament.

Bé, la posició del Govern és de decepció i indignació, jo ho
he dit aquests dies, ja ho hem dit diferents vegades. Una vegada
més el Sr. Montoro manifesta menyspreu als ciutadans de les
Illes Balears, amb un incompliment dels compromisos que ja
havia adquirit. El Sr. Montoro castiga les comunitats
autònomes, minvant la inversió pública, tot i que l’entorn
macroeconòmic és favorable, hi ha un augment d’ingressos, les
comunitats autònomes tendeixen a complir el dèficit, però les
continua castigant, minvant la inversió pública una vegada més.

Efectivament les dades aquí en el cas de Balears són que
minva la inversió pública que es fa en un 7%. Passam de 159
milions l’any passat a 148 enguany, després de Navarra i La
Rioja som els tercers per darrere i en termes d’inversió per
càpita passam de 142 euros per habitant l’any passat 2016, a
128 enguany quan la mitjana estatal és de 186 euros habitant.

Per tant, bé, el Sr. Montoro continua amb excuses, l’any
passat estava en funcions, enguany té un pressupost de
transició, etc., i precisament no ha complert els compromisos
adquirits que es varen firmar al protocol de desembre 2015, és
en temes de carreteres, només ha pressupostat... bé, en deute en
carreteres només ha pressupostat 15 milions dels 80, no ha
complert tampoc els compromisos que té amb els consells
insulars o ha deixat de pressupostar 10 milions en bonificacions
pel descompte de residents i no ha volgut pressupostar la tarifa
plana.

El que també vull posar aquí en crítica és la posició o les
declaracions que ha fet la delegada del Govern que defensa els
pressupostos de l’Estat amb l’argumentari que té el Partit
Popular o que li ha passat el Partit Popular.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Ens ha fet el diagnòstic, li hem
demanat que vagi més enllà del diagnòstic, perquè és clar, si
vostès tenen uns convenis, em parla de carreteres, vostès tenen

uns convenis firmats que són obligatoris per al Govern, el que
han de fer és anar als jutjats. 

Hi pensen anar?, sí o no, perquè és clar si no... o hem de
pensar que els convenis no tenen la força que vostès diuen o
hem de pensar que s’estan rentant les mans en relació amb
aquesta qüestió, alguna cosa hem de fer en relació amb els
convenis, però també li podria parlar de l’Estatut d’Autonomia,
de les inversions estatutàries, de l’incompliment d’una llei
orgànica... alguna reacció més enllà de la política hem de tenir.

I nosaltres li vàrem dir i li tornam repetir que consideram
que es va, amb els pressupostos generals de l’Estat, en contra
d’un principi constitucional que és el de la igualtat perquè cada
vegada s’arraconen els ciutadans de les Illes Balears,
pressupost rere pressupost, per tant..., fins i tot ens hem de
poder plantejar impugnar davant el Tribunal Constitucional
aquests pressupostos generals de l’Estat per discriminatoris cap
als ciutadans de les Illes Balears, perquè alguna cosa
contundent hem de fer davant la injustícia.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sr. President. Bé, el que nosaltres farem des del
Govern és nomenar un delegat a Madrid per poder defensar...

(Remor de veus)

...els interessos de Balears; també hem d’assegurar un bon
sistema de finançament que doni suficiència d’ingressos a
Balears i, sobretot, i per això esperem també que tots hi donem
suport, no com ha passat avui amb la declaració institucional,
a batallar un règim especial que asseguri un fons d’inversió
pública per a Balears cada any, independentment dels
pressuposts i de la voluntat política que hi hagi a Madrid.

Per tant, aquesta és la feina que està fent aquest govern i en
aquesta línia continuarem.

Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 4800/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a empreses de
transport escolar i viatgers.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta RGE núm. 4800/17, relativa a
empreses de transport escolar i viatgers, que formula el diputat
Sr. Salvador Aguilera i Carrillo del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears. Té la paraula el Sr. Aguilera.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, president, bon dia a tothom. Avui porto un
tema que espero que al Govern li preocupi i que se n’estigui
ocupant, un exemple del capitalismo de amigotes o el lliure
mercat segons els economistes.

La Comissió Nacional del Mercat de la Competència
desmantella un càrtel de 34 empreses i una associació
professional que afectó al transporte escolar y de viajeros en
Baleares, aquí tinc la nota de la Comissió Nacional del Mercat
de Valors i també la resolució.

Aquestes empreses han estat multades amb tres pràctiques
prohibides que a continuació comentaré. La primera és la
constitució d’un càrtel, durant 12 anys, sí, 12 anys, 34
d’aquestes empreses han estat arribant a acords per fixar preus
mínims i repartir-se les rutes i encarir així el concurs de
transport escolar del Govern de Balears. En aquest cas
l’administració ha estat estafa... afectada, perdó, ja que ha
encarit els serveis que presta la Conselleria d’Educació que té
l’obligació de transportar gratuïtament els nens i nines.

Aquestes empreses s’han estat repartits els lots amb les
rutes de transport, solament es presentava una oferta d’una
empresa a cada ruta i ho feia amb el preu màxim. Les multes
arriben a 3,16 milions d’euros. En aquest cas el càrtel ha
col·laborat..., concretament la Federació Empresarial de
Transport ha estat decisiva per facilitar tota aquesta tasca.

La segona pràctica prohibida ha estat la recomanació de
preus. Aquesta federació empresarial que he esmentat
anteriorment recomanava i difonia les tarifes per a les
excursions i per als trasllats de transport discrecional a l’illa de
Mallorca des del 1977 fins al 2011, per aquest motiu la
federació ha estat sancionada amb 20.000 euros per cada
pràctica.

I tercer i últim, i no menys important, la tercera pràctica
prohibida ha estat el repartiment del negoci de transports, que
finalment 8 empreses havien arribat a acords bilaterals. Les
multes arriben a 5,98 milions d’euros.

Davant d’aquests greus fets, li faig la següent pregunta, Sr.
Conseller: què pensa fer el Govern de les Illes Balears amb les
empreses de transport escolar i viatgers que han estat
sancionades per la Comissió Nacional de Mercat i la
Competència per pactar els preus durant més d’una dècada?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Té la paraula el Sr. Conseller Martí
March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Senyors i senyors diputats i
diputades, Sr. Aguilera, moltes gràcies per la pregunta.

És evident que és un tema que no només ens preocupa, sinó
que ens ocupa, hem fet reunions evidentment amb la Federació
de transports per tal de trobar una sortida a aquesta qüestió.
Pensi vostè que en aquests moments hi ha més de 200 rutes de
transport escolar que transporten més de 15.000 estudiants, a
l’illa on hi ha més línies de transport és Eivissa, més de 50
línies de transport, Formentera en té 5. Per tant, ens trobam
davant una situació a la qual hem de donar una resposta.

Quina ha estat la resposta? La resposta és que d’alguna
manera pensam que és la més racional, és evident que aquesta
resolució de la Comissió de la Competència no dóna nul·litat,
no planteja la nul·litat d’aquest concurs, ni planteja que en això
hi hagi hagut un problema per part de la conselleria. Per tant,
nosaltres així i tot podríem prorrogar els contractes, però el que
hem fet ha estat... el passat Consell de Govern em va autoritzar,
el Consell de Govern, a tornar licitar totes les rutes escolars de
cara, diguem, a donar un nivell de racionalització més
important.

Pensi que aquesta licitació suposarà per als cursos 17-18 i
18-19 una quantitat d’uns 19 milions d’euros i en això estam. 

Per tant, licitam de bell nou aquestes rutes de transport
escolar, que evidentment donen resposta i fan possible el dret
evidentment a l’educació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, conseller, per la seva
resposta, però sincerament només amb la licitació d’aquestes
rutes realment solucionaran el problema si realment al final es
demostra que realment aquestes empreses s’han estat
aprofitant...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, se li ha acabat el temps.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

...d’aquesta posició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Sí, és evident que nosaltres el que hem fet ha estat
modificar... serà una licitació amb un pla molt més racional,
molt més adaptat a les necessitats, farem rutes molt més
grosses, lot molt més gros i això ha d’impossibilitar d’alguna
manera que aquest acord intern que sembla que hi va haver
sobre aquesta qüestió no torni passar. Per tant, nosaltres estam
en aquesta qüestió, perquè pensi vostè que això no ha estat... el
que no ha estat... dit que era il·lícit o il·legal ha estat el que
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havia fet la Conselleria d’Educació que això fa anys -com vostè
ha dit- que s’està fent.

Per tant, nosaltres hem intentat modificar determinats
aspectes per tal de fer possible una donada de resposta a les
necessitats, un planejament racional, rutes més serioses i més...,
en definitiva més grosses que donin resposta realment a això i
que puguin impedir coses que han passat en aquest sentit.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.8) Pregunta RGE núm. 4809/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures de seguretat
extraordinàries de la companyia Ryanair.

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 4809/17, relativa
a mesures de seguretat extraordinàries de la companyia
Ryanair, que formula el diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la nit del
31 de març del 2017 a l’embarcament del vol de Ryanair
FR6432 d’Eivissa cap a Liverpool, a les 21,30 una vegada
passat el control de la Policia Nacional el personal de terra de
Ryanair, després de comprovar el seu passaport espanyol, va
separar de la cua una passatgera i li va dir que havia de fer-li
unes preguntes de seguretat, era probablement l’única
passatgera no britànica i ningú més no va ser separat de la cua
d’embarcament.

Quan era la darrera persona que faltava per embarcar aquest
personal de terra de Ryanair a Eivissa es va posar a cercar les
cinc preguntes que li varen dir que li havien de fer, dins la
carpeta d’on trescaven hi havia fulles de diferents nacionalitats.
Com que no varen trobar les preguntes en castellà li varen
requerir un altre document per identificar-se, i mostrant el
Document Nacional d’Identitat la varen deixar accedir a
l’autobús.

Aquesta persona ja ha posat la corresponent denúncia
davant la companyia, encara que això no lleva el tracte
despectiu d’aquest personal de terra que, a més d’originar
dubtes a aquesta passatgera de si la deixarien embarcar o no i
dubtes a la resta del passatge que va desfilar davant ella, del per
què de la separació de la cua en un moment polític delicat com
és el Brexit i que pot tenir conseqüències en actuacions
irresponsables com aquesta.

Aquesta passatgera no va tenir cap problema al control
policial a l’aeroport de Liverpool, però el motiu pel qual duc
aquesta denúncia aquí és per si es tracta d’una actuació
generalitzada, perquè és discriminatòria i conculca els drets
dels passatgers no britànics en aquesta companyia, almenys
quan posen per davant del dret a l’embarcament i del dret a
identificar-se amb un document vàlid com és un passaport
espanyol a Espanya, la formulació de cinc preguntes amb

l’excusa d’una seguretat de la qual ja s’encarrega el Cos
Nacional de Policia, i és per això que volíem saber, Sr.
Conseller, si vostè té constància d’aquestes mesures de
seguretat extraordinàries que conculquen aquestes altres
normatives, i si és així i ha passat més vegades li prec que iniciï
les actuacions que consideri oportunes per aclarir les raons
d’aquesta forma d’actuar i insti a garantir el compliment
estricte del dret dels passatgers. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula el Sr. Conseller Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. No sé si és aquest el millor
lloc per fer una denúncia com aquesta, Sr. Serra. En qualsevol
cas evidentment la recollim i sempre preocupa assenyalar una
sola companyia, i m’estranya que vostès n’apuntin una d’una
manera tan clara. 

No tenim constància que una companyia en concret prengui
mesures determinades amb aquesta contundència a la qual
vostè fa referència. Ho vam demanar, hem estat parlant amb els
directors dels aeroports, hem fet una consulta a diferents
indrets, i evidentment no tenim aquesta constància. Sí que
tenim constància en qualsevol cas que hi ha hagut un acord de
tots els països que estan dins la zona Schengen que fa que a
partir d’ara es fixaran algunes  mesures de seguretat addicionals
per a aquells ciutadans que hagin de travessar territori
Schengen. El Regne Unit no forma part de territori Schengen
i per tant hi ha mesures específiques per als ciutadans europeus,
que bàsicament consisteixen a demanar el passaport, i tal
vegada alguna pregunta. Nosaltres sabem fins ara només el
passaport; per tant aquí devora hi ha una acció complementària.
Açò són acords que van prendre tots els estats membres com a
conseqüència dels atemptats de París, i que a principis d’abril,
no a 31 de desembre, a principis d’abril, es van posar en
funcionament. Segurament deu ser açò, aquest anunci a què
vostè fa referència. 

En qualsevol cas queda recollida, i amb aquesta claredat
amb què vostè l’explica la traslladarem allà on pertoca. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Serra. Renuncia
a la paraula.

I.9) Pregunta RGE núm. 4811/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris de contractació
dels informes i estudis de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 4811/17, relativa
a criteris de contractació dels informes i estudis de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, que formula
el diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
tercera setmana i la Sra. Cladera encara no ha fet entrega de la
documentació per consensuar el nou REB. Sra. Cladera,
esperam la seva documentació.

I començam també una nova setmana de passió; seguim
passant estacions d’aquest peculiar viacrucis en què està
immers el nostre govern d’esquerres, un govern que va
començar ballant la conga, i que ara només té ànims de tocar
una marxa fúnebre, i tot a resultes d’uns contractes a dit
encomanats a qui fou cap de campanya de MÉS per Mallorca,
el Sr. Jaume Garau. De les dades conegudes tot fa entendre que
des de MÉS per Mallorca es va crear una trama organitzada
amb la finalitat d’agrair amb doblers públics i a través de les
seves conselleries els serveis prestats pel Sr. Garau durant la
campanya electoral.

Sr. Vidal, va rebre vostè indicacions d’algú en què li
recomanava que des de la seva conselleria es tractés bé el Sr.
Garau? Dels prop dels 500 contractes menors que s’han firmat
des de la seva conselleria i d’organismes vinculats, quin criteri
ha seguit a l’hora de signar aquests contractes?, l’amistat
personal?, l’afinitat política?, el fet d’haver fet feina amb
anterioritat en aquella empresa?, a través d’una ordre directa
d’un superior del partit?

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sr. President, gràcies. Sr. Diputat, són tres criteris prou
senzills: necessitat o obligació legal de fer aquest contracte,
transparència, i evidentment criteris tècnics i econòmics.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, després de tot el que ha
passat i de tot el que sortit publicat una persona amb un mínim
de dignitat, amb un mínim de decència, ja hagués dimitit, i en
canvi aquí està vostè, más chulo que un ocho, eh?

(Remor de veus)

500 contractes menors, 500 contractes menors, molts d’ells
inservibles, que per a l’únic que han servit és per tenir contenta
la parròquia “pesemera”, perquè ja no és només el fet que
contractés vostè el Sr. Garau, que ja de per si ja és greu, sinó
que vostè ha institucionalitzat una pràctica perversa: encomanar
contractes a través de cooperatives de contractació, és a dir, a

través d’empreses pantalla, de forma que així no es pugui saber
qui fa l’informe. És una autèntica vergonya, Sr. Conseller, i és
un exemple més que evident de la manca de transparència
d’aquest govern. Vostè parla de transparència i jo li he dit
moltes vegades, de transferència, perquè l’únic que fan vostès
són transferències.

(Més remor de veus)

Miri, Sr. Vidal, ja li ho vaig dir un dia: si vol fer un favor al
PP segueixi de conseller, segueixi molts d’anys; ara, si vol fer
un favor a la ciutadania, per favor dimiteixi avui mateix.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sr. Camps, no vulgui “peperitzar” MÉS. Vostè m’està
demanant la dimissió a mi per un contracte que és una
obligació legal que estableix el Pla de desenvolupament rural,
si no demani-ho al Sr. Company...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...és una obligació legal segons l’article 50 i segons l’article
124, i ho ha de fer un auditor extern. L’avaluació del PDR l’ha
de fer un avaluador extern. Ja sé que vostès això no saben què
és, per tant el Sr. Company el va contractar el 2012, el 2013, el
2014, per un preu similar al que jo l’he contractat.

Vostè m’està demanant la dimissió per un conseller que ha
publicat la plataforma de contractació, que totes les empreses
que han volgut s’han presentat lliurement, i s’han convidat tres
empreses per a un menor. Aquest criteri vostès l’anterior
legislatura no el varen aplicar mai. A més a més un criteri pur
i clar, econòmic, que es va avisar, es va dir “escoltin vostès, el
criteri de selecció serà l’econòmic”, i ha guanyat l’oferta més
barata. I, senyors, tres empreses... No digui mentides, Sra.
Prohens, com sempre ens té acostumats.

I no m’entenguin... Acostumi’ns i escoltin: aquest conseller
i aquest govern no tenen cap criteri polític per elegir els seus
contractes...

(Remor de veus)

...no té cap criteri polític ni per contractar ni per vetar. Vostès
a mi com a consultor m’han vetat. No es preocupin, jo no
vetaré cap votant del Partit Popular.

(Remor de veus i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.10) Pregunta RGE núm. 4813/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estudis sobre el públic que
assisteix als concerts de l’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears.

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 4813/17, relativa
a estudis sobre el públic que assisteix als concerts de
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que formula el
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia. Buenos días, consellera,
enhorabuena y bienvenida. Les deseamos muchos éxitos porque
sus éxitos serán éxitos de los ciudadanos, pero le tenemos que
preguntar y le preguntamos sobre cuestiones de su antecesora.

Entre los múltiples y diversos contratos e informes
contratados por el Govern a alguna de las empresas dirigidas
por el exdirector de campaña de MÉS per Mallorca en las
consellerias controladas políticas por MÉS hay un estudio
sobre el público de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares.
¿Considera el Govern que resulta de gran utilidad para el
interés general la contratación del citado estudio?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la Sra. Consellera
Fanny Tur.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. A la pregunta
per escrit parlava de la utilitat concreta de l’estudi. Li puc dir
que l’objectiu era, segons l’informe de contractació, elaborar
un estudi de mercat i propostes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Consellera, por su extensa respuesta. La
realidad es que el estudio ha consistido en 542 encuestas, la
mitad hechas telefónicamente, con un coste de 21.500 euros y
un DAFO muy simple que hasta un niño de diez años podría
haber hecho. Esa es la realidad. Las conclusiones son
obviedades, se trata de un estudio que podía haber hecho con
personal propio y de un precio que parece ser muy superior al
de mercado. La realidad es que su govern, el Govern, ha
decepcionado no solamente a los votantes en general sino
incluso a los suyos. Bueno, a algunos los ha contratado.

La verdad es que hicieron un código ético que dijeron que
trataban de poner un nivel superior a la exigencia de la
legalidad, que trataban de difundir conductas públicas
ejemplares, de poner pautas y principios éticos de objetividad,
de imparcialidad y de transparencia, y la realidad ha sido que

han hecho múltiples contratos fraccionando contratos a las
mismas personas con distintos NIF, incluso haciendo un
contrato personal para que concluyese que había que hacer otro
nuevo contrato que se adjudicaba este mismo señor, que se
fraccionaban contratos, que se reunía la comisión de ética
pública, que por cierto de la cual aun no tenemos ninguna
noticia, y que una sociedad creada el 3 de enero ya era
contratada el 23 de enero por la conselleria.

Esa es la realidad, desgraciadamente. La realidad es que la
Conselleria de Transparencia no colgaba los contratos que ella
misma hacía. La realidad es que la consellera ha sido cesada
aunque han dicho que dimitía. Y si la finalidad del código ético
era establecer normas éticas y pautas para contratar, la realidad
ha sido que se ha demostrado un gran fraude, un gran fraude
político y un gran fraude de engaño a los ciudadanos. Ni
objetividad, ni imparcialidad, ni transparencia. Esperemos que
a partir de ahora su conselleria no sea la conselleria de
transferencias ni de opacidad como ha sido hasta ahora.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, Sr. President. No es pensi en cap cas que la
brevetat de la meva resposta és una falta de respecte a la seva
pregunta. He de dir que vostè em demana per un informe que
jo no vaig signar, que no sé si hagués signat, i que hi ha una
consellera que en un exercici d’honestedat va dimitir. Ho
deixaré aquí.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR.  PRESIDENT:

Gràcies, consellera. 

I.11) Pregunta RGE núm. 4798/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a ocupacions il·legals.

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 4798/17, relativa a
ocupacions il·legals, que formula el diputat Sr. Joan... Jaume
Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, president. L’hem endevinat. El PP es queixa si el
pacte li tira brutor amb les carreteres d’Eivissa; el Govern es
queixa que el PP li pega castanyes amb les contractacions. El
Pi diu que això és a la Fiscalia; per què no parlam del que
importa als ciutadans? Avui aquí... avui aquí... avui aquí... 
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(Remor de veus)

Posin-se tranquils. Avui aquí el Sr. Melià ha fet una
pregunta d’una història que és clau, que és indignant el
menyspreu que ens fa Madrid, i nosaltres no ens concentram i
ens hauríem de concentrar, i El Pi demana -Sra. Presidenta, sé
que no és competència seva-, després que en aquest cas un
diari, l’Última Hora, ha fet al llarg d’aquestes darreres
setmanes tot un retall d’ocupacions il·legals per part de
persones de cases, no tan sols a Ciutat, a Marratxí, a Inca, a
Sant Joan, fins i tot hi ha hagut gent que a anat a ca seva i ha
estat ella que ha acabat a la presó, o una dona de Sant Joan que
va anar a ca seva a dir-los “Eh!, què feis aquí?”, la varen
atupar, això és el que passa a la societat real. A nosaltres ens
passen les bregues aquestes dels contractes i tot això, però a la
societat real li passa això, i El Pi està per aquesta gent i passa
de tots els altres, uns i els altres que vulgueu estar amb aquesta
casa, així de clar.

Presidenta, sé que no és competència seva, sé que és una
qüestió de Madrid, però no hem sortit a dir res des del Govern
del que pateix molta gent que té “ocupes” dins ca seva; ni
Podemos, ni MÉS per Mallorca, ni MÉS per Menorca, ni el
PSIB no han dit una sola paraula del fet que és indigne el que
estan sofrint moltes famílies que troben ca seva ocupada d’una
forma il·legal. Què pensa fer vostè, que té representants a
Madrid, perquè això canviï?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la presidenta del Govern,
Francina Armengol.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per aquesta
pregunta, que afecta una problemàtica que sens dubte ens
preocupa i ens ocupa, al govern que tenc l’honor de presidir. Jo
crec que vostè enfocava dues qüestions que són
importantíssimes en aquest moment: una d’altíssima
rellevància, que és que el Govern d’Espanya acaba d’aprovar
un pressupost per a l’any 2017 que torna a castigar injustament
els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, on ni tan sols no
assumeixen els compromisos adquirits amb aquesta terra, no ja
en aquesta legislatura sinó des de fa molts d’anys. Per tant
comprovam una vegada més que un govern del Partit Popular
a nivell estatal, amb majoria absoluta o sense, castiga
indistintament els ciutadans d’aquesta terra, i contra això
hauríem d’aixecar la veu tots junts i totes juntes.

I quant a l’altra problemàtica que vostè explica i que
compartesc absolutament, és un fenomen a què estam assistint
en aquestes illes, i estam vivint una situació diferent del que
enteníem antigament com els “ocupes”, que intentaven cercar
un habitatge gent que no en tenia. No, ara estam, sembla ser o
previsiblement, davant una situació que podria ser fins i tot de
màfies que estan ocupant habitatges que tenen propietari, que
hi viuen, i que després el lloguen a tercers d’una forma
absolutament indigna. Per això és imprescindible que la
Delegació de Govern actuï, i evidentment vostè ho deia molt
bé, les competències en seguretat no són desgraciadament

d’aquest govern ni hi pot fer res. Sí que la Delegació de Govern
s’hauria de prendre seriosament aquest tema, s’hauria de
prendre seriosament aquest tema i la defensa dels interessos de
les Illes Balears, amb el pressupost i amb la defensa dels
propietaris als quals estan entrant a les seves cases, i Delegació
de Govern mira cap a un altre costat. Aquesta no serà l’actitud
del Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, president. Sra. Presidenta, em consta que els
Cossos de Seguretat de l’Estat estant fent un feiner i estan
desbordats en aquest sentit, i que les policies locals estan
desbordades en aquest sentit. Si no parli amb la policia d’Inca,
parli amb la policia de Marratxí, i li ho podran dir.

Estam davant una situació que estic d’acord amb el que
vostè ha dit, però que també és necessari que els grups que
teniu representació a Madrid, aquests vuits diputades i diputats,
facin qualque cosa. Preparin una modificació del Codi Penal.
La gent, si té un “ocupa” dins ca seva són cinc o sis mesos per
treure’l fora; com pot ser mai?, que tu vagis a ca teva i has
d’estar cinc mesos per treure els que hi han entrat? Facem una
proposta els que sou a Madrid, que per això vos varen votar,
perquè canviïn el Codi Penal, i que en una setmana siguin a
fora. 

Això no pot ser. La por que ha entrat dins els cossos de
molta gent és terrible, a la part forana. Aquí a Ciutat, també.
Senyores i senyors diputats, o arreglam coses que lleven la por
a la societat o realment som uns mals governants.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Font, jo quan deia
Delegació de Govern evidentment no em referesc als Cossos de
Seguretat de l’Estat, que sé que fan tota la feina i més, i la
Policia Local, que també està treballant intensament en això.
Ara em referesc a una qüestió molt concreta: hem demanat per
activa i per passiva a la Delegació de Govern, a l’actual
delegada de Govern i a l’anterior, que necessitam més policia,
més nombre de policies i Guàrdia Civil. I a més una altra cosa:
que estiguin ben tractats, perquè si no, no volen venir aquí. El
plus d’insularitat que es cobra a les Illes Balears per poder
venir aquí és absolutament insuficient, i aquesta iniciativa l’està
treballant el senador autonòmic Francesc Antich. El senador
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Bauzá no sé què fa, el senador autonòmic Francesc Antich està
treballant en aquesta línia...

(Alguns aplaudiments)

...intentar fer justícia perquè puguin venir els funcionaris en
aquesta comunitat autònoma, igual que ho estam fent des de la
Conselleria d’Hisenda i de Funció Pública.

I una altra qüestió que..., evidentment els canvis de
normativa que es prevegin també s’hauran de treballar en el
Congrés dels Diputats. Ara, li puc garantir que aquest govern
segueix sempre preocupat i ocupat en la defensa dels interessos
de les Illes Balears, no com altres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta.

I.12) Pregunta RGE núm. 4803/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a suports per governar.

Passam a la dotzena pregunta, RGE núm. 4803/17, relativa
a suports per governar, que formula el Sr. Diputat Xavier
Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Popular; no!, del Grup
Parlamentari Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Pericay. Disculpin la meva distracció
avui. Gràcies.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No es preocupi, Sr. President. Moltes gràcies. Sra.
Presidenta del Govern, ahir va dir que havia pres nota del que
havia passat. Idò, si no li sap greu, segueixi apuntant.
Contractes donats a dit o per procediments opacs al cap de
campanya de MÉS per Mallorca per part de tres conselleries
del seu govern, conselleries de MÉS, evidentment. Mateixa
pràctica a l’Ajuntament de Palma i al Consell de Formentera.
Contractació per partida doble entre Conselleria de Turisme i
Consell de Formentera d’un mateix estudi. Fraccionament de
contractes per botar-se la llei. Ús per part del cap de campanya
de dues empreses pròpies per aparentar lliure concurrència.
Ocultació de contractes en el Portal de transparència.
Contractació directa com a assessor del cap de campanya.
Recurs per part del cap de campanya i un soci seu a les famoses
portes giratòries. Intervenció de la Fiscalia anticorrupció.

Això és el que ha donat de si fins ara, perquè cada dia per
desgràcia tenim una notícia nova, l’anomenat cas Garau, o cas
MÉS, o cas contractes, com se’n vulgui dir. Això i la sortida

del Govern de MÉS per Menorca, clar. I vostè què ha fet, Sra.
Presidenta? Obligar la consellera més feble a dimitir, endur-
se’n l’àrea de Transparència a Presidència rompent, per cert,
una promesa de la seva investidura, i afirmar que ha passat una
mala setmana -es veu que l’altra setmana no compta per a
vostè-, però que aquest govern està fort. Fort un govern que ha
rebut la visita de la policia judicial i manté dos consellers sobre
els quals planen ombres de corrupció?

És per això que li deman amb quins suports compta per
governar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Aquest govern surt, i ho tornaré
explicar una altra vegada més, a veure si ho aclarim, surt d’una
majoria parlamentària d’esquerres que va ser votada per
ciutadans que tenien molta il·lusió en un canvi en les formes i
en els fons de fer política...

(Remor de veus)

...en aquestes illes, grups parlamentaris que responen a partits
polítics que signàrem els acords pel canvi, un full de ruta de
polítiques, Sr. Pericay, polítiques que tenen a veure amb el
retorn de drets, amb l’acabada de les retallades, amb l’acabada
de l’austeritat malentesa, amb l’acabada de la prepotència. Amb
la reivindicació davant el Govern d’Espanya dels interessos
d’aquesta comunitat autònoma. I, a no ser que vostè tengui més
informació que jo, cap dels partits polítics que sumam la
majoria parlamentària, ha abandonat els acords pel canvi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Presidenta, a dia d’avui el seu govern
està representat en aquest Parlament amb tants de diputats com
té el principal partit de l’oposició, 20 en total i d’aquests 20, 6
no pertanyen al seu partit, i d’aquests 6 n’hi ha un que a més és
el seu vicepresident, que no sabem on serà d’aquí poc.

Li sembla que això és un govern fort? Ja sé, ja m’ha tret el
tema dels acords pel canvi, ja m’ho imaginava. Però miri, això
era fa dos anys, encara no. Les coses han canviat en els partits
que els varen firmar en aquell moment, ha canviat la relació de
forces, ha canviat la confiança mútua. Vostè presumeix de ser
una dona valenta presidenta, o una valenta dona, si vol que li
ho digui així, més a la mallorquina, per què no planteja una
qüestió de confiança en aquest parlament? No tengui por, així
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sabrem com pensa cadascú i quants de grups continuen
disposats a ballar la conga amb vostè.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Sr. Pericay, jo no li veig la gràcia a
aquesta situació, no n’hi veig...

(Remor de veus)

Crec que tenim un govern que per primera vegada en
aquesta comunitat autònoma ha assumit responsabilitats d’una
forma exemplar, immediata; que tenim un Govern que està al
servei de la ciutadania, des del primer moment; que tenim un
Govern que compleix fil per randa allò que va signar, els
compromisos amb la gent, que per ventura a vostès no els
interessa, a nosaltres ens interessen molt. I els compromisos
eren retornar la sanitat universal, eren retornar la pau social a
les escoles, eren tenir una renda social garantida, eren tenir un
impost de turisme sostenible, eren apostar de veritat per la
cultura en aquesta comunitat autònoma...

(Alguna aplaudiments)

..., eren apostar pel medi ambient i per una ordenació
territorial, pensant que som una comunitat fràgil ..., aquests són
els compromisos que complim i d’això ens demanen comptes,
Sr. Pericay. I això ho complim i ho continuarem complint amb
exigència tota la legislatura. 

I vostè diu, i quins suports té? La majoria parlamentària
d’esquerres.

Per cert, quins té el Sr. Rajoy, quins té aquest nou president
de Múrcia, amb el que vostès volen pactar?

(Remor de veus)

L’ètica, Sr. Pericay?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per tant, aquí té un govern que compleix els compromisos
amb els ciutadans i que té molt clara una cosa: la il·lusió de la
ciutadania que va possibilitar un govern d’esquerres en
aquestes illes. I amb això nosaltres seguirem lleials i fidels.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. 

I.13) Pregunta RGE núm. 4802/17, rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm 4852/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
inspectors de lloguers de vacances.

Passam a la tretzena pregunta RGE núm. 4802/17, relativa
a inspectors de lloguers de vacances, que formula la diputada
Sra. Laura Camargo i Fernández del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears. Té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Presidenta, portem ja
un temps des de Podem denunciant la situació de saturació
turística sense precedents que vivim a les nostres illes i el seu
evident impacte en aquesta nova bombolla immobiliària que
està derivada d’aquesta situació de saturació, que pot ser que
aquest estiu arribi fins al col·lapse, amb 15 milions de visites.

El lloguer turístic sense control ni mesura de cap tipus, està
molt relacionada amb l’emergència d’habitatge que es viu ja a
l’illa d’Eivissa i que patim ja també a la ciutat de Palma. Els
efectes d’aquesta bombolla turística i de la derivada bombolla
immobiliària que vivim aquí, ho veiem dia a dia al nostre
voltant, amb notícies que es publiquen, també amb veïnats que
es queixen i que manifesten que són expulsats de les seves
cases. Veiem que hi ha molts treballadors i treballadores que ja
no poden venir aquí, parlam de treballadors necessaris, parlam
de metges, parlam de mestres, parlam de policies, parlam de
"botones", parlam de gent que és necessària també perquè
funcioni la nostra economia i també el nostre sistema social.

Veiem també que aquestes illes han deixat ja de ser illes per
als que l’habiten i són ja illes per als qui la visiten. 

A la negociació del pressupost d’enguany, des de Podem
vàrem posar molt d’èmfasi en el fet que era necessari
augmentar el nombre d’inspectors per tal d’evitar aquesta
situació. L’altre dia li vaig demanar pel nombre de places
turístiques il·legals i també de les legals que tenim a les nostres
illes. Encara és una incògnita i no se sap.

Pensam que aquest nombre d’inspectors turístics per posar
control i sancions de tot el lloguer il·legal que aflora sense
aturar, és absolutament necessari i està relacionat amb la llei
que varen aprovar el passat divendres al Consell de Govern. És
absolutament intolerable trobar anuncis com el que vèiem
l’altre dia, en el qual es deia “se alquila furgoneta, lista para
entrar a vivir”. Coses com aquestes, coses com que es lloguin
iglús, coves, cases-arbre, fan empegueir tothom i pensam que
també haurien de fer empegueir el seu conseller de Turisme i
el seu govern.

I per això li demanam: quin és el nombre d’inspectors que
es preveuen a partir de l’entrada en vigor de la Llei de lloguer
de vacances? Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Camargo, per una
vegada més mostrar la seva preocupació davant una situació
que vostè defineix d’una forma catastròfica, jo no ho definiria
d’aquesta mateixa manera la nostra comunitat autònoma; una
terra en què efectivament, es mostren oportunitats, una terra
que venia d’una crisi econòmica duríssima, on la gent no tenia
feina fa molts pocs anys, on la gent ho passava realment
malament i intentam superar una situació molt complicada.

A partir d’aquí, com ho fem? Des de l’aposta clara d’aquest
govern per la diversificació econòmica; des de l’aposta clara
d’aquest govern per allargar temporada turística i s’acompleix,
i això garanteix més contractes laborals i millors condicions
dels treballadors i treballadores de la nostra comunitat
autònoma, més oportunitats per als nostres emprenedors i
emprenedores a les nostres illes i, evidentment, regulant les
diferents qüestions de la indústria turística en termes amples. 

Vostè fa referència a la Llei del lloguer de vacances, que
s’anomena més així, i em demana concretament sobre els
inspectors en ordenació turística. I una vegada més hem de
recordar en aquesta cambra, perquè és important, que les
competències en ordenació i en inspecció turística són del
Consell Insular de Menorca, del Consell Insular d’Eivissa, del
Consell Insular de Formentera. Per tant, les preguntes de quants
inspectors té cada un, jo li agrairia que ho demanessin als
consells insulars, que, a més, vostès formen part del seu govern.

Quant a Mallorca, que és la competència d’aquest Govern
i que jo li puc explicar, el Govern ha fet una reestructuració en
inspecció i ordenació turística precisament per ser molt més
àgils, amb els 15 inspectors que tenim, les 15 places, on
nosaltres teníem el problema no era d’obrir expedients, sinó de
tramitar els expedients, allà és on teníem el problema greu. I,
per tant, des de la Conselleria de Turisme s’ha fet un
replantejament, augmentant el cost administratiu, per poder
tenir molta més celeritat a l’hora de tramitar aquests expedients
infractors.

Una altra qüestió que és molt important, s’abunda en una
eina nova informàtica, en el catàleg informàtic que donarà
molta més agilitat a l’hora de tramitar els expedients lligats a
lloguer turístic, lligats a allotjaments turístics, lligats a cotxes
de lloguer, lligats a totes aquelles qüestions que hagin de ser
inspeccionades. I una cosa fonamental, hi ha una pla
d’inspecció, per primera vegada en la història d’aquestes illes,
conjunt entre l’ATIB i la Conselleria de Turisme, precisament
amb la intenció de ser molt més contundents a l’hora de posar
ordre en aquells que no fan bé les coses.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Per a nosaltres sí que és catastròfic el fet
que ara la gent pugui trobar feina, ja no hem de parlar de quin
tipus de feina, però no pugui trobar on viure i aquest és un
problema que a aquest govern l’hauria de preocupar, a nosaltres
ens preocupa moltíssim.

La veritat és que les competències de turisme als consells,
la qual cosa vostè em deia abans, també es troben en mans del
seu partit. Llavors, per favor, apliqui’ns el conte, parlin amb els
seus i digui’ls que aquest tema és molt important, és necessari
solucionar-lo. Se soluciona amb un sostre de places turístiques
i amb un nombre d’inspectors...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sra. Camargo, és molt fort que digui
que aquest govern no ha fet res en política d’habitatge públic,
perquè és tot el contrari, per primera vegada tendrem una Llei
d’habitatge a les Illes Balears, que vostè sap que s’està
negociant desgraciadament des de fa molt de temps.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.14) Pregunta RGE núm. 4814/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transparència en relació
amb la documentació sol·licitada respecte dels contractes
menors signats pel Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la catorzena pregunta RGE núm. 4814/17, relativa
a transparència en relació a la documentació sol·licitada en
relació als contractes menors signats pel Govern, que formula
la diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta del Govern, si hagués
sabut que aquesta pregunta havia de tenir aquest efecte,
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l’hagués formulada abans, perquè curiosament ahir, a les dues,
vàrem rebre part de la documentació sol·licitada. I dic part,
perquè la documentació no és completa, en alguns casos no és
correcta i, sobretot, continuam esperant. Continuam esperant
des de dia 13 de desembre una relació de contractes menors, o
de dia 6 de febrer una relació de beneficiaris d’aquests
contractes. O més recentment una relació de les assistències
tècniques de l’Institut d’Estudis Baleàrics, que ens diuen que
també hi trobarem sorpreses. Més sorpreses Sra. Armengol.

Quan ens pensa enviar tota aquesta informació? Amb
indignar-se no n’hi ha prou, Sra. Presidenta, en volem més!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, a part de les preguntes
que fa cada dimarts, hauria d’intentar començar a dir la veritat.
Aquest Govern ha respost de forma immediata, ahir va enviar...

(Remor de veus)

... tot els expedients, quan tenim 20 dies legalment per
poder-los enviar. Els vàrem enviar ahir.

El Sr. Vicepresident i conseller de Turisme i el Sr. Vicenç
Vidal han demanat compareixença voluntària, que serà demà.
Jo això no ho he vist mai quan ha governat el Partit Popular en
aquesta terra, mai! I he estat anys a l’oposició! Mai no ho he
vist! Mai!

(Alguns aplaudiments)

El Partit Popular que quan va governar ens va deixar 2.200
peticions de preguntes escrites sense contestar i ens va deixar
1.000 peticions de documentació sense contestar. Aquest
Govern, que sí és transparent i sí dóna resposta, ja ha contestat
5.100 sol·licituds de documentació, el doble que la passada
legislatura i només duem dos anys, i hem contestat ja 9.600
preguntes escrites. Vostès en tota la legislatura passada només
en varen contestar 6.000. 

Sra. Prohens. Quan comencin a fer les coses bé dins ca
seva, ja ens podran donar consells.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Té la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Si hem de parlar de números i de
rècords, pot començar pel rècord d’un 40% més de contractes
menors que té el seu Govern, Sra. Presidenta.

(Remor de veus)

Miri, jo l’entenc. Jo entenc que vostè no hi és per fiscalitzar
contractes menors d’una altra conselleria, de veres Sra.
Presidenta, el Sr. Vicepresident sí, i li ha fallat i l’ha ficada dins
un embolic i l’ha traïda i segueix assegut a la cadira de
Vicepresident. Ell és el responsable absolut i el Sr. Garau la
persona de la seva màxima confiança, per això va aconseguir
tots els contractes que va aconseguir. O és que és el millor en
turisme, economia, cultura, simfònica, medi Ambient, o és que
és l’únic?

No Sra. Presidenta, és perquè era el cap de campanya del
Sr. Barceló.

No deixi que aquest Govern menteixi més. Diuen que no
sabien que el Sr. Garau tenia una altra empresa, CPC, i resulta
que el nom del Sr. Barceló, com a responsable de la
contractació, apareix just per damunt del nom del Sr. Garau,
que és qui firma el contracte. No ens han tramès la
documentació que justifica el negociat sense publicitat del
diagnosi del teixit empresarial que es va fiscalitzar de
disconformitat, no tenim aquesta informació. Ha fet bé, Sra.
Presidenta, ha fet bé prenent nota llevant Transparència a MÉS.
No són de fiar i vostè ho sap.

Però amb això no n’hi ha prou, ha de seguir prenent més
nota. La situació de Barceló és insostenible, si no els que
prendran nota seran els ciutadans i a vostè això li passarà
factura. Actuï Sra. Armengol, actuï perquè si no ja no podrà
seguir al·legant desconeixement, perquè tant vostè com
nosaltres sabem que això no ha acabat. I sabem que això no és
només el Sr. Garau, sabem que n’hi haurà més, més contractes,
i hi haurà d’haver més dimissions.

El clientelisme del nacionalisme balear no ha après dels
errors de qualque partit del passat i mai no en té prou, Sra.
Presidenta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula la Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, no sé si s’adona que
avui vostè, una vegada més, ha tornat oblidar els ciutadans
d’aquestes illes. Jo vull del Partit Popular, ja sé que somiï, jo
som una persona utòpica, que pens que les coses han d’anar a
millor, que no pot ser possible, pensava bé, em parlarà dels
pressuposts generals de l’Estat, em dirà que s’ofereix per
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intentar que facin justícia els seus de Madrid i que ens tornin
les inversions que ens pertoquen, o em parlarà, no ho sé, de la
situació de l’educació, de la sanitat, dels serveis socials, d’allò
que aquest Govern s’esforça dia a dia i d’una forma contumaç.

I amb l’exigència en transparència, que, Sra. Prohens, no sé
si se’n adona, vostè no és gens creïble, perquè nosaltres l’hem
aplicada, quan aquí en aquesta terra no s’havia aplicat mai! I
miri que n’han passat de coses! I miri que n’han passat de
coses!

(Alguns aplaudiments)

I és clar, vostè pot venir aquí a pegar crits cada dimarts i els
que té devora, que en teoria comanda, està en silenci. Però fins
que no expliquin quan tornaran els 150.000 euros que han
cobrat de més com a Partit Popular de les Illes Balears...

(Alguns aplaudiments)

..., Sra. Prohens, jo li deman que facin el favor d’explicar
quan tornaran els doblers. La responsabilitat ja no és de Matas,
avui mirant els diaris: “Matas busca un pacto con el fiscal por
el caso ópera”; “El PP de Madrid, con sus notas originales
confirma la financiación ilegal del PP de Madrid”. Ja no li parl
d’això, li parl del Partit Popular de les Illes Balears, que va
cobrar 150.000 euros més per a la campanya electoral. Sr.
Company, quan els tornaran a les arques públiques?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta.

(Remor de veus)

Silenci per favor!

Bé, abans de passar al següent punt de l’ordre del dia
d’avui, ens hem assabentat que ens ha deixat el Sr. Maximilià
Morales, president del Parlament de les Illes Balears de la
cinquena legislatura, per tant, demanaria un minut de silenci a
la cambra.

(Pausa)

(Alguns aplaudiments)

II. Interpel·lació RGE núm. 1673/17, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa a la situació dels plans d’igualtat del
personal empleat públic docent i estatutari de
l’administració autonòmica.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en
el debat de la interpel·lació RGE núm. 1673/17, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa a la situació dels plans d’igualtat del

personal empleat públic docent i estatutari de l’administració
autonòmica. Té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, després
d’aquesta hora i mitja de desgast de la Sra. Armengol,
defensant el seu vicepresident, ara parlarem de qualque cosa
que ella considera que preocupa els ciutadans, però que
casualment no du darrera cap feina per part d’aquest Govern,
i és la interpel·lació per saber en quina situació es troben els
plans d’igualtat que s’havien de fer en matèria de tot el
personal docent d’aquesta administració, en matèria de tot el
personal estatutari sanitari i no sanitari d’aquesta administració,
en matèria de tot el personal laboral o funcionari que hi ha
adscrits a les empreses públiques i a tots els ens del sector
públic instrumental.

M’agradaria saber a qui m’he dirigir del Govern? Si
m’escolten...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sra. Riera, senyores i senyors diputats, els deman
silenci per favor. Gràcies. 

Continuï.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sra. Cladera, a vostè faré la interpel·lació? M’agradaria
saber qui és... d’acord.

Idò, des de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques, aquest any, ara fa poc temps, es va començar un
segon pla d’igualtat, després que hi va haver un any d’aturada,
des de juliol del 2015 a juliol de 2016, després que des dels
partits de l’oposició, realment des del que fa oposició, ja veiem
que els de Podem el que fan és posar-se de perfil amb el
Govern, doncs des que fa oposició, que és el Partit Popular, li
vàrem reiterar preguntes per posar en marxa un segons pla
d’igualtat dins serveis generals; després que hi va haver una
petició per unanimitat en el Parlament, una proposició no de
llei que per unanimitat es va acceptar i obligava al Govern,
vàrem aconseguir posar en marxa aquest segon Pla d’igualtat
en matèria de serveis generals. I quan el Consell de Govern va
aprovar posar en marxa aquest segon pla d’igualtat es va
comprometre també en resposta als grups parlamentaris, a
implementar plans a la resta de personal de la comunitat.

Això va ser el juliol de 2016, i a dia d’avui, clar, no sabem
res. Què passa? Que som el mes d’abril, que queden dos mesos
llargs per acabar el termini, i que si no sabem res, ni tenim
constància que s’hagi fet res en relació amb aquests plans ens
preocupa que ens tornem trobar en una situació que tornarem
passar, qui dies passa, any empeny, i tornarà passar la
legislatura i aquest compromís que hi havia de fer plans
d’igualtat dins la resta de l’administració quedin en paper
banyat.
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Hi havia un compromís de fer un estudi planificació per
plans a la Conselleria d’Educació i Universitat, hi havia un
compromís de fer un estudi en sis mesos, perquè se suposava
que duia més feina, i d’implantació a dotze mesos, en matèria
de salut, i a més hi havia un compromís o un acord, més que un
compromís, de Consell de Govern, era un acord, d’una primera
fase en el sector públic en un termini de dotze mesos, i en el
sector públic en concret s’havia de fer a l’IBANAT, a la
Fundació Bit, a la Fundació Banc de Sang i Teixits, al
FOGAIBA, a l’ens de Radiotelevisió, i a Ports Illes Balears, és
a dir, hi havia un compromís de fer tota una sèrie d’estudis;
casualment aquestes estudis no s’han fet, s’han fet d’altres
estudis; potser els podrien haver encomanat al Sr. Garau i
haguessin tengut almenys els estudis, permeti’m que li ho digui,
Sra. Cladera, perquè, clar, és que estam parlant d’estudis
d’igualtat que no s’han fet, i estam a dos anys de legislatura.

Ben igual que a serveis generals vàrem estar aturats un any
i al final es va aprovar per aquesta pressió dels grups
parlamentaris perquè es fes el segon Pla d’igualtat, ara passam
pena que la resta de sectors de l’administració es trobin en la
mateixa situació i no s’hagi fet res. Sra. Consellera, la igualtat
es practica, no es predica, i per això nosaltres, a part que
prediquin a Consell de Govern..., sí, vostè em fa aquest gest,
però la realitat és aquesta, acabam l’any de termini que vostès
mateixos per la pressió del Parlament es varen posar per fer
aquests plans d’igualtat i no tenim cap notícia que s’hagi fet cap
feina, i si s’ha fet cap feina o qualque feina ens agradaria saber,
que per això la interpel·lam, que per això feim aquest control,
quina és la feina que s’ha fet a cada un dels sectors que li
demanam i a cada una de les empreses que vostès com a
primera fase es varen comprometre a fer.

Pensam, a més, que el Govern en matèria d’igualtat hauria
de ser el mirall -en tots els aspectes, però almanco en matèria
d’igualtat- el mirall on es miri la resta d’empreses privades, les
famílies, la societat, els diferents sectors. Clar, si aquest mirall
no compleix l’expectativa que se suposa del model que ha de
donar a la ciutadania difícilment després des d’una conselleria
que du temes d’igualtat es pot demanar a la ciutadania que
també faci els seus plans d’igualtat, que també s’aplica allò que
vostès prediquen però no pareix que practiquin. 

Realment esper la seva resposta. No li faré més intervenció
perquè el que vull és que ens conti què han fet. El que sí li
recordaré és tota una sèrie de dades generals, i és el tema de la
bretxa salarial tan important que hi ha a Espanya entre homes
i dones, i que això hauria de ser un dels motius perquè vostès
haguessin prioritzat aquesta actuació dins l’administració, una
bretxa que hi ha del 18,8%, que dins la comunitat autònoma,
els serveis generals, fins i tot on hi ha funcionaris i laborals que
fan les mateixes feines, pels sostres de vidre que hi ha dins
l’administració sap vostè que hi ha una bretxa de més d’un 5%
entre funcionaris mateixos, per la dificultat que tenen les dones
d’accedir a determinats llocs de feina, i després tots aquests
sostres de vidre que hi ha a determinats àmbits professionals,
que fins i tot ens arriben a dur que només un a dia d’avui -i això
que ha millorat- de cada quatre o cinc llocs directius estan
ocupats per una dona. Per tant vostès, que duen la direcció de
la major empresa que hi ha en aquestes Balears, que és la
comunitat autònoma, els demanam, els pregam i els reclamam
que posin en marxa aquests plans d’igualtat tan necessaris per

aplicar-s’ho dins ca seva i també per donar exemple dins
l’administració.

Així que, Sra. Consellera, esperam la seva resposta, si ens
pot donar una mica d’explicació de la situació en què es troben
tots aquests plans d’igualtat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la Sra. Consellera
Catalina Cladera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Diputada, bon dia novament. Em permetran que a l’inici
d’aquesta intervenció precisament sobre igualtat a la funció
pública em refereixi a la figura de Carme Chacón. La seva
sobtada mort a només 46 anys ens ha sorprès a tots. En aquests
dies hem fet una mirada cap enrere i ens hem fixat en la vida
política d’una dona que ha estat una precursora, una líder, una
lluitadora en la seva trajectòria, que va haver de trencar un
parell de sostres de vida d’aquells que les dones ens solem
trobar encara avui i que marquen els límits de la igualtat que
perseguim com a objectiu i de les fronteres que ens queden
encara per superar. 

(Alguns aplaudiments)

Les imatges que tots hem recordat aquests dies de Chacón
com a ministra de Defensa embarassada de set mesos passant
revista a les tropes de l’exèrcit formades són una icona. I he
pensat que avui que la Sra. Riera, diputada, mare, funcionària,
política i exconsellera del Govern, em planteja una
interpel·lació sobre polítiques d’igualtat, a una altra mare,
funcionària i ara política i consellera del Govern, venia al cas
iniciar la meva intervenció recordant Carme Chacón. Des
d’aquí li envii tot el meu respecte i el meu condol, i el de tots
els meus companys, que estic convençuda que compartim tots
els presents en aquesta sala.

Sra. Riera, el primer que li vull dir és que el seu pla
d’igualtat, el seu primer pla d’igualtat, que va tardar un any a
aprovar-se, se’l va trobar fet i va tardar un any a aprovar-se,
només va ser una tireta per detenir o aturar l’hemorràgia de les
seves retallades a la funció pública i en els drets dels
treballadors públics. Això és el primer que m’agradaria que
quedàs clar en aquesta intervenció. I també que el Govern està
compromès des del minut 1 amb la igualtat i a avançar en
polítiques d’igualtat, i ho fa d’una forma transversal en totes les
polítiques que desenvolupa, no només en el que puguem fer des
de la Direcció General de Funció Pública, sinó en totes les
polítiques del Govern. Mostra d’això és, per exemple, la Llei
d’igualtat de dones i homes que es va aprovar el juliol de 2016,
o el pacte social contra les violències masclistes, que ja suma
3.386 adhesions individuals i 228 entitats. Per tant vull
refermar el compromís del Govern a treballar en polítiques
d’igualtat.
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També els mandats del Parlament ens han estat una guia.
Així, per exemple, la pel que vostè ha mencionat aprovada el
23 de març de 2016, o les resolucions sorgides del debat de
política general també de setembre de 2016, també hem donat
compliment a aquests mandats, per exemple en tot el que fa
referència a l’elaboració i la implantació de plans d’igualtat a
l’àmbit de serveis generals, personal docent, personal estatutari
i personal del sector públic instrumental. 

El que realment volem com a govern és que aquests plans
siguin capaços de canviar les dinàmiques lligades a la igualtat
entre homes i dones en l’àmbit laboral de l’administració
pública. Una de les coses que hem fet darrerament és modificar
el Decret 12/2014, que regulava la Comissió d’Igualtat i la
Comissió tècnica de seguiment del Pla d’igualtat entre dones i
homes a l’administració de la comunitat autònoma a l’àmbit de
serveis generals; aquesta modificació permet la implantació de
plans d’igualtat presents i futurs, donat que el decret anterior
només es referia al primer pla d’igualtat i per tant era necessari
corregir aquest fet; la inclusió de noves competències a la
Comissió tècnica de seguiment del Pla d’igualtat i a la
Comissió d’Igualtat, i la necessitat de mantenir una presència
equilibrada de dones i homes en representació de
l’administració a les diferents comissions, així com també
l’exclusió a les comissions d’aquelles persones que tenen una
ordre d’allunyament. Per tant seguim treballant i seguim
avançant.

Quant al segon pla de serveis generals, deixi’m que li digui
que està iniciat a partir de juliol de 2016, que tenia 70
iniciatives, que ja se n’han implantat, d’aquestes 70, 15
accions, i una vintena estan en procés. El Pla d’igualtat està a
un 50% d’execució en aquest moment, el segon pla d’igualtat
de serveis generals. Li posaré alguns exemples d’accions que
es fan per recordar-les-hi, per si no les coneix. Hem posat en
marxa un programa d’autoformació en matèria d’igualtat i
violència de gènere, del qual la UIB està fent els materials; hem
inclòs temes d’igualtat i de violència de gènere en els temaris
de les oposicions, es valora la formació en matèria d’igualtat en
els processos de provisió dins la funció pública, s’està fent un
estudi per analitzar la composició de sexes en els òrgans
col·legiats, es fomenta la participació igualitària en els òrgans
de representació de personal, es fa un estudi per conèixer les
causes de l’escassa implantació del teletreball, s’està analitzant
també la RLT per detectar causes que provoquen desigualtat
per ocupar places en funció del sexe, així com també estam
preparant un nou acord de conciliació de vida familiar i laboral
que en breu serà presentat; estam revisant el Llibre d’estil
perquè inclogui pautes i recomanacions de llenguatge igualitari,
etc. No em vull entretenir més; com li he dit el 50% del pla
s’està executant.

A més a més la setmana passada els treballadors públics de
serveis generals varen rebre un correu on tenien la possibilitat
d’assumir personalment compromisos en favor d’un clima
laboral digne i respectuós: respectar els drets fonamentals i les
llibertats públiques i evitar tota actuació que pugui produir cap
discriminació, actuar de forma discreta i respectuosa en les
relacions laborals, i relacionar-se professionalment amb
honradesa, empatia i sentit solidari del treball, valors, ètica i
solidaritat.

Quant al sector públic instrumental, que vostè m’ha
comentat... era un dels punts que ens demanava, des del mes de
juliol es va decidir o es va aprovar per Consell de Govern
avançar en els plans d’igualtat al sector públic instrumental.
Des de la Direcció General de Funció Pública s’està coordinant
i s’està impulsant que aquests plans es duguin a terme, no?

Quant al tema de... totes les empreses del sector públic
instrumental de més de 90 treballadors tenen un any de marge
per implantar aquests plans i així totes estan en un estadi de
diagnosi, estan en diferents estadis, en diferents fases, però
totes estan fent feina en la diagnosi de com s’ha de dissenyar
aquest pla. Això és en el cas d’IBANAT, la Fundació Bit, la
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears,
FOGAIBA, Ens Públic de Radiotelevisió, IB3, Ports de les
Illes Balears.

A més a més, hi ha tota una sèrie d’empreses, des
d’empreses o ens del sector públic instrumental que ja disposen
d’un pla d’igualtat i que també s’està revisant perquè en alguns
casos aquest pla ja ha finalitzat o ha finalitzat la seva vigència
i necessita una revisió i per tant, continuar amb els temes
d’igualtat. Això seria la Fundació Atenció Suport a la
Dependència i Promoció d’Autonomia Personal, SFM, Serveis
Ferroviaris de Mallorca, Fundació Institut Socioeducatiu
S’Estel i Gestió d’Emergències de les Illes Balears.

En definitiva, en el sector públic instrumental s’està
avançant, no es poden aplicar plans estàndard, per tant, cada
cas s’ha de treballar en concret i el que és pretén és crear una
eina útil i de mesures reals i efectives.

Quant a educació, comprendran que per la complexitat del
sector necessita una especial atenció l’elaboració d’aquests
plans, parlam de 13.000 persones i també està en fase de
diagnosi, on es té en compte els principis de transversalitat,
visibilitat, inclusió, paritat, que tenen com a objectiu entre
d’altres impulsar i vetllar per l’ús del llenguatge inclusiu i no
sexista, garantir la incorporació de l’enfocament de gènere en
els procediments de comunicació, el foment de la integració des
de la perspectiva de gènere, impulsar mesures i actuacions que
facilitin la conciliació familiar, fer difusió del protocol
específic per prevenir i detectar i tractar qualsevol cas
d’assetjament per raó de gènere, vetllar per la igualtat en la
composició de les comissions de selecció i desenvolupament de
tots els processos, complir la normativa vigent en tot el referent
a no discriminació en els processos i gestions de personal
docent.

Quant a sanitat, també un sector molt complex, en el qual
nosaltres tenim la voluntat i la fermesa de treballar, parlam de
15.000 treballadors, també s’ha iniciat la fase de diagnosi i a
final de mes també s’haurà constituït una comissió permanent
d’igualtat. També la Direcció General de Recursos Humans fa
un estudi quantitatiu de la situació en matèria d’igualtat de
gènere que es preveu que a mitjans març estarà acabat.

Vull destacar la innegable tasca portada a terme per la
Conselleria de Salut en relació a polítiques de gènere. Aquesta
legislatura s’ha recuperat i potenciat la figura de coordinadora
de salut i gènere, una figura que vostès varen suprimir a
l’anterior legislatura i que permet actuar a tots els centres de

 



4224 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 74 / 11 d'abril de 2017 

salut de les Illes Balears en la prevenció i detecció de la
violència masclista.

Per tant, li vull dir que treballam, el termini encara no ha
acabat, tenim un any de termini, però també li vull recordar que
quan vostè va ser directora general de Funció Pública es va
trobar un pla elaborat i que es va torbar un any en aprovar-lo,
el va trobar elaborat i es va torbar un any en aprovar-lo.

Però el que vull posar en valor, Sra. Riera, no... és el que li
deia al principi, el Pla d’igualtat és un eix dins la funció
pública, però el que hem de posar en valor és tota la feina
transversal ample, de camí ample que fem en la recuperació de
la funció pública i en la dignificació dels treballadors públics
i, per tant, dels serveis públics que hi ha darrera. La igualtat, els
plans d’igualtat són uns eixos que formen part d’aquesta
política general, però també s’ha de tenir en compte tot el que
s’està fent en temes de funció pública i el més... li puc recordar
tot el que s’ha fet, ja ho coneix bé, però li ho recordaré.

Hem adoptat mesures de flexibilitat horària, hem retornat la
paga extra, hem recuperat el complement econòmic de la
incapacitat temporal, hem aprovat ofertes públiques i treurem
oposicions després de molts d’anys de no treure oposicions en
aquesta comunitat autònoma, per donar estabilitat als empleats
públics, hem recuperat els dies de permís d’assumptes propis,
la carrera professional, etc. Això és l’important, el que s’està
fent de forma completa en el temes de funció pública.

Li torn recordar el que li he dit al principi, el que vostè va
fer en temes d’igualtat va ser una tirita al mal que va fer a la
funció pública i a l’hemorràgia que varen causar les retallades
que varen fer en funció pública.

I una cosa ens separa a vostès i nosaltres...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, vagi acabant, per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

... -molt bé, gràcies, ara acab-, vostès varen castigar la
funció pública, varen fer retallades als treballadors públics i a
la funció pública i nosaltres en canvi vetllam i prioritzam
recuperar drets dels treballadors públics i evidentment
dignificar la funció pública perquè darrere hi ha els serveis
públics i darrere hi ha l’estat del benestar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo entenc que li ha
tocat un mal paper, haver de defensar el Sr. March, que no ha
fet res en el Pla d’igualtat d’educació, haver de defensar la Sra.

Gómez, que no ha fet res en el Pla d’igualtat del Servei de Salut
o defensar la resta de companys que no han fet res a cap pla
d’igualtat de les empreses públiques i del sector públic
instrumental. Jo ho entenc, podem parlar del sexe dels àngels,
podem parlar de les dones, podem parlar... sí, del que vostè
vulgui, però és que no m’ha donat cap dada ni cap explicació
del que han fet durant aquests deu mesos o nou mesos que duen
preparant aquests plans d’igualtat als quals es varen
comprometre amb l’acord de  Consell de Govern.

Sra. Consellera, jo veig que duen els plans d’igualtat ben
igual que duen la transparència, sense fer res i mirant cap a un
altre costat. En transparència, què han fet? Parlem de dones,
també podem parlar de dones, varen cessar la part més dèbil,
una dona consellera perquè no era amiga del Sr. Garau, varen
cessar una dona, d’això no n’hem parlat, també en podem
parlar, això és igualtat, no?, dins l’administració i dins el
Govern.

En igualtat han abandonat també el sector més dèbil perquè
està més enfora de funció pública i té menys control de funció
pública: tot el sector complementari en l’administració, tota la
part de personal que no depèn directament, que no té el
paraigua de funció pública directa està abandonat en matèria
d’igualtat, perquè tot el que m’ha dit no és més que la feina que
s’ha fet en igualtat de serveis generals.

Vostè vol que repassem la meva feina? La podem repassar
si vol, per què no s’ha carregat els Decrets Llei 5/2012 i
10/2012? Per què no ha pogut? Ves si ha pogut! Si jo els vaig
poder aprovar, vostè se’ls pot carregar ben igual, podrà aplicar
les mesures estatals, les bàsiques, però totes aquelles que vostè
segueix aplicant, que segueix aplicant amb els decrets llei, que
segueix aplicant amb els pressuposts generals de la comunitat
autònoma és perquè vostè vol i vostè les manté.

Per tant, no em parli de retallades, no em parli de retornar
drets! Comenci per posar ordre dins ca seva. I per favor no em
digui que estan coordinant... m’ha dit estam coordinant,
impulsant els plans d’igualtat o la feina que es fa per plans
d’igualtat dins la resta de sectors de l’administració. Per favor,
doni’ns alguna data concreta. 

Jo, la veritat, entenc que no hi ha més remei que fer un
perfil baix quan un no ha fet res, però digui’m com... almanco
un, digui’m: miri, en aquesta empresa pública hem fet alguna
cosa, perquè a més m’ha parlat d’empreses que no estan dins
l’acord de Consell de Govern, és que no m’ha dit res ni de
l’IBANAT, ni de la Fundació Bit, ni de la Fundació de Banc de
Sang i Teixits, ni del FOGAIBA, ni de l’entitat de ràdio i
televisió que abans hem sentit els treballadors que denuncien la
precarietat laboral, és que denuncien precarietat laboral i a més
en temes d’igualtat no han fet res tampoc, de Ports IB que es
troba dins Turisme, on hi ha molt de contractes, molts
d’estudis, però casualment el d’igualtat no han arribat. Digui’ns
alguna cosa, no ens digui que tenen un any, és que li queden
dos mesos. 

També ens diu vostè: a finals de mes..., m’ha dit..., l’únic
que hem tret un poc en clar, a finals de mes hi haurà una
comissió d’igualtat en salut, d’acord, idò molt bé, això és una
feinada, no?, per posar en marxa un pla d’igualtat, tenen una
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comissió d’igualtat dins funció pública i ara en faran una dins
salut?, em sembla bé, en aquest ritme a l’any 2050 hauran
constituït també el comitè d’igualtat i hauran acabat la diagnosi,
per favor!, Sra. Consellera, siguem un poc seriosos. 

Digui’m: no hem fet res, no hem fet res i ara aquests dos
mesos correrem un poc i després demanarem una pròrroga o
alguna cosa, però doni’m alguna dada de la diagnosi, doni’m
alguna dada de plans d’igualtat que li he demanat i doni’m
alguna dada del control, coordinació i impuls que està donant
a la resta de conselleries i, si no, reconegui que no han fet res
i que estan fallant, que han adoptat un acord de govern que no
serveix per res, que és paper banyat i que estan enganyant
aquesta cambra i a tots els ciutadans.

Sra. Consellera, realment, per favor, un poc de serietat,
digui’ns alguna cosa concreta i si no reconegui que estan fallant
a la veritat.

Gràcies, Sra. Consellera. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera...

(Remor de veus)

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Núria Riera, crec que vostè
aquí volia parlar de tot menys d’igualtat perquè ha fet un totum
revolutum a la rèplica que no he entès molt bé a què venia.

No m’ha tocat fer cap mal paper, jo estic molt orgullosa
d’aquest govern i del compromís que té amb l’igualtat i amb la
recuperació de la funció pública, que a vostè això se li oblida.
Vostè parla com si l’únic important fossin els temes d’igualtat
i evidentment consideram que són importants, però d’aquí el
que hem de posar en valor és tot el que ha fet aquest govern i
fa en temes de funció pública, i vostè, que és funcionària, ho
pot contrastar i pot comparar una temporada, una època
anterior amb la d’ara, i crec que no hi ha color en com es
tracten els funcionaris i com es repercuteix en el seu benestar,
i també, evidentment, en temes de conciliació i en temes
d’igualtat.

Jo li he anomenat tot el que es fa des de Serveis Generals en
temes d’igualtat, el segon pla d’igualtat va a molt bon ritme i en
un 50% està ja en execució, i en salut i educació, que són
sectors molt complexes, amb molt de personal i que necessiten
un estudi molt ben fet, es treballa en la diagnosi. Encara ens
trobam en termini, no hem acabat el termini, això és el mes de
juliol i, per tant, doni temps per treballar i per fer aquest pla.

Del Decret 5/2012, que vostè m’anomenava, hem canviat
tot el que hem pogut per recuperar el dret de la funció pública

i amb això crec que està damunt la taula tota la millora que
tenen els treballadors públics, perquè creiem que els
treballadors públics han de tenir bones condicions de feina,
evidentment, perquè darrera hi ha també els serveis públics. I
evidentment, tot el compromís del Govern en tecnificar la
funció pública, és el que es fa.

En temes d’igualtat es fa feina de forma transversal,
evidentment hi ha els plans d’igualtat, que són molt importants,
però el que s’ha de fer és una feina transversal, per això la
primera llei d’igualtat entre homes i dones que s’ha aprovat, el
pla contra la violència masclista, així com tota la resta
d’actuacions que es fan en la resta de temes.

I quant al sector públic instrumental, que vostè diu que no
li he anomenat, li he anomenat que l’IBANAT, la Fundació Bit,
la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears,
FOGAIBA, IB3, Ports de les Illes Balears, treballen el seu pla
d’igualtat; evidentment, fer un pla d’igualtat, el primer pla, du
més feina: s’ha de fer una diagnosi, s’ha de fer una anàlisi i
després s’han d’adoptar les mesures, i en això es fa feina.

Li he dit el que es fa, crec que des del mes de juliol de l’any
passat a ara hem avançat moltíssim i encara ens trobam en
termini.

Però jo torn a reiterar el mateix, Sra. Núria Riera, vostè, que
ha estat consellera de Funció Pública i també consellera
d’Educació, quan era consellera d’Educació no va impulsar cap
pla d’igualtat, que jo recordi, dins educació, i ara el demana,
per tant hauria de donar explicacions vostè per què no el va fer
consellera d’Educació. Nosaltres ens hem compromès  a fer-lo
i el fem.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I després crec que s’ha de tenir més amplitud de mires en
tot el que es fa amb la funció pública, i jo reiter el compromís
d’aquest govern en treballar la igualtat, però sobretot en
tecnificar la funció pública i recuperar els drets dels
treballadors públics i col·locar la funció pública i els serveis
públics al lloc que toca per satisfer o per resoldre la necessitat
d’aquests ciutadans i recuperar l’estat del benestar, que és el
que hem fet fins ara. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III. Moció RGE núm. 4614/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l’abandonament de la política
cultural de l’IEB, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 1671/17.

La Moció RGE núm. 4614/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
relació amb l’abandonament de la política cultural de l’IEB,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1671/17, no
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es debatrà, atesa la sol·licitud de retirada presentada mitjançant
l’escrit RGE núm. 5269/17.

IV. Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa
d’aplicar el procediment directe i en lectura única a la
Proposició de llei RGE núm. 2906/17, sobre la protecció de
la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels
danys que pugui produir l’exploració, la recerca i
l’explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a
l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el
procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei
RGE núm. 2906/17, sobre la protecció de la mar Mediterrània
sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir
l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals.

En primer lloc, procedeix el pronunciament del Ple de la
Cambra sobre la proposta de la Mesa de tramitació directa i en
lectura única.

Puc considerar acordat aquest procediment de tramitació
per assentiment?

(Se senten veus de fons que diuen: “sí”)

L’article 145.1: “Quan la naturalesa del projecte o de la
proposició de llei presa en consideració així ho aconselli o la
simplicitat de la formulació d’aquests ho permeti, el Ple de
cambra, a proposta de la Mesa i oïda la Junta de Portaveus,
podrà acordar, amb el vot favorable de les tres cinquenes parts
dels diputats i les diputades, que es tramiti directament i en
lectura única.”

A continuació, passam a la votació de la proposició de llei.

V. Debat i votació, si n’és el cas, de la Proposició de llei
RGE núm. 2906/17, sobre la protecció de la mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que
pugui produir l’exploració, la recerca i l’explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.

El cinquè punt de l’ordre del dia correspon a la votació de
la Proposició de llei RGE núm. 2906/17, sobre protecció de la
mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que
pugui produir l’exploració, la recerca i l’explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.

A la reunió de la Junta de Portaveus del dia 5 d’abril
s’acordà que no hi hauria debat i que es passaria directament a
la votació, per tant sotmetem directament a votació la
proposició de llei.

Puc considerar la proposició de llei aprovada per
assentiment?

Doncs, ja que la majoria obtinguda és absoluta, proclam
aprovada la Proposició de llei sobre la protecció de la mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui
produir l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs i
altres substàncies minerals.

Prec als grups parlamentaris que presentin les propostes de
nomenament de tres diputats o diputades que han de defensar
la proposició de llei al Congrés, a la Mesa de demà, dia 12, per
tal que es puguin designar els tres diputats o diputades, i a la
propera sessió del Ple de la cambra es comunicarà el nom de
les tres persones designades.

(Aplaudiments)

VI. Debat i votació de l’esmena a la totalitat, de
devolució, RGE núm. 4122/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular al Projecte de llei RGE núm. 873/17,
de declaració del Parc Natural Maritimoterrestre Es trenc-
Salobrar de Campos.

Finalment, passam al sisè punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de l’esmena a la totalitat, de
devolució, RGE núm. 4122/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular al Projecte de llei RGE núm. 873/17, de
declaració del Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-
Salobrar de Campos.

Intervenció per defensar l’esmena del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Margalida Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Agricultura, que no hi és, no sabem si és que ja ha dimitit o...,
no, ara entra, no hem dut aquesta sort.

(Algunes rialles i remor de veus)

Senyores i senyors diputats, crec que tots podem estar
d’acord que Es Trenc-Salobrar de Campos és un dels espais
naturals més emblemàtics de les Balears, constitueix un dels
àmbits amb més valor ecològic i mediambiental de les nostres
illes, amb unes característiques i una flora i una fauna úniques
i particulars, en efecte, és un dels espais més importants de la
nostra geografia i un dels pocs indrets que romanen verges del
nostre litoral.

Per tot això, és un espai que des de fa més de trenta anys
compta amb els màxims nivells de protecció territorial i
urbanística. Hi podem destacar, entre d’altres figures de
protecció, la que es remunta a l’any 1984, amb la declaració
d’Es Trenc-Salobrar de Campos com a Àrea Natural d’Especial
Interès, amb un govern, per cert del Partit Popular.

El juny del 1987, també, per cert, el Partit Popular, aprova
el Pla especial de protecció d’Es Trenc-Salobrar de Campos,
amb normes específiques de protecció.

El 1991 també el Partit Popular aprova la Llei de protecció
i règim urbanístic de les àrees d’especial protecció, és una àrea
integrada a llocs d’interès comunitari, LIC, i les zones
d’especial protecció per a les aus, ZEPA, i el 2015, mitjançant
un decret, també del Partit Popular, esdevé Zona d’Especial
Conservació, ZEC.

Es tracta, per tant, d’una ANEI considerat també Àrea
d’Especial Importància per a les Aus, on conflueixen
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importants figures de protecció, com ara les ANP o les que
corresponen a àrees amb ris d’inundació. En definitiva, tot un
conjunt de normatives impulsades des de diferents governs de
les Balears i especialment, i per això ho he anomenat, per
governs del Partit Popular els quals han permès la seva
conservació fins al dia d’avui.

Però, si em permeten, vull fer un parèntesi més que
merescut per als propietaris de finques i terrenys dins aquesta
ANEI, i és que a la reunió que va tenir lloc a Campos, amb
nombrosos propietaris, una vegada el govern del consens i del
diàleg havia fet ja un anunci a bombo i platerets de la
declaració de parc natural d’Es Trenc, reunió sobre la qual en
tornarem a parlar més endavant, com deia, vull recollir una de
les nombroses intervencions que, amb seny, però sobretot amb
molta estimació per la terra, es va fer durant aquella reunió.
Deia un dels propietaris: “Si a dia d’avui Es Trenc i Es
Salobrar són encara un indret verge, si a dia d’avui la platja
d’Es Trenc és la postal que es ven de Mallorca a l’exterior, no
ho és només gràcies als polítics, a normes, decrets i lleis, és,
sobretot -afegia- gràcies a gent com jo, com la meva família i
els meus avantpassats que varen renunciar a un
desenvolupament urbanístic que s’ha dut a terme a altres indrets
i vàrem apostar a un moment donat i durant molts d’anys, sense
ajuda de les administracions, per conservar, per mantenir i per
tenir cura d’aquest indret únic i genuí que tant estimam.”

Afegia el mateix propietari, i relatava la ràbia que suposa
ara que una nova figura de protecció s’hagi fet, no només sense
comptar amb ells, sinó d’esquenes a ells. Per tant, aquí no hi
cap la demagògia ni tampoc les mitges veritats, ningú no
qüestiona que Es Trenc-Es Salobrar no hagi de continuar essent
una zona altament protegida, però si es tracta de penjar-se
medalles la primera l’hauríem de penjar a tots aquests petits
propietaris, pagesos, ramaders, propietaris d’agroturisme, que
no només han estat els grans oblidats en aquest procediment,
sinó que han estat i se senten malmesos per aquest govern que
predica consens i diàleg però que no el practica.

Tant és així que això és el nostre fonament principal
d’aquesta esmena a la totalitat, que aquest govern d’esquerres,
que vol protegir a base d’imposar, va ser capaç, mitjançant la
disposició final de la Llei d’avaluació ambiental, de modificar
l’article 23.2 de la Llei 5/2005 de la LECO, que deia: “No
obstant la declaració d’aquestes figures -referint-se a parcs
naturals, paratges naturals, reserves naturals integrals i reserves
naturals especials- pot fer-se per un acord del Consell de
Govern, quan els terrenys inclosos en la seva delimitació siguin
propietat d’una entitat pública o, tractant-se de terrenys de
titularitat privada, siguin aportats voluntàriament per
propietaris que representin més de la meitat de la superfície de
titularitat privada.”

I va passar a quedar redactat de la següent manera: “Això
no obstant, la declaració d’aquestes figures pot efectuar-se per
mitjà d’un acord del Consell de Govern.” Punt i final. El
Govern del consens elimina, amb una disposició addicional
d’una altra llei, l’obligació de cercar consens en més de la
meitat dels propietaris. Això és el que han fet vostès, substituir
el diàleg amb els propietaris pel diàleg dins el Consell de
Govern. I és que ja ho hem vist en els dos anys d’aquesta
legislatura, vostès, per diàleg entenen parlar entre vostès

mateixos, encara que, vist com està el pacte a dia d’avui,
tampoc no els vendria malament practicar-lo una mica més.

I per si això no fos poc, sense que hi consti cap justificació,
decideixen aprovar la declaració de parc natural de manera
prèvia al corresponent PORN. Com diu l’article 23.3 de la
LECO, escapçada per aquest govern, “només de manera
excepcional es podran declarar aquestes figures sense la
declaració prèvia del PORN, quan concorrin circumstàncies
que ho justifiquin les quals s’han de fer constar expressament.”

Quines són, Sr. Conseller, aquestes circumstàncies? Quina
és, Sr. Conseller, la justificació d’aquestes presses? Per què i en
base a què priva vostè tots els agents afectats de poder
participar, primer, en la redacció del PORN, i determinar
després si es fa necessari o no la figura de parc natural? Què es
troba tant en perill en Es Trenc que no es pot esperar que es
faci el PORN amb tots els procediments i garanties pertinents?
Quin increment i diversificació d’activitats s’ha produït en els
darrers, com diuen en el seu projecte de llei? Hi ha alguna
activitat nova o potencialment més perillosa que no s’hagi
desenvolupat les darreres dècades i que amenaci de manera
urgent la protecció d’aquest indret?

Li ha dit tothom, li han dit els propietaris, li ha dit
l’Ajuntament de Campos, amb unes al·legacions que no han
tengut en compte i que a dia d’avui segueixen sense justificar.

Li ho repetesc, no ens oposam que Es Trenc hagi de ser o
no parc natural, el que diem i el que li diu tothom és que
aquesta no és la manera de fer-ho. Les presses polítiques
d’aquest govern no poden determinar una llei tan important, i
repetesc que afecta eminentment la propietat privada.

Si el que pretén el Govern és dotar aquest espai natural d’un
instrument que garanteixi la seva preservació alhora que
permeti el seu desenvolupament fent compatible la conservació
dels recursos naturals amb el seu aprofitament, tenint en
compte també els drets de la ciutadania i el seu progrés
econòmic, el que pertocava era tramitar i aprovar el PORN,
amb caràcter previ a la declaració de parc natural. La prèvia
tramitació i aprovació d’aquest instrument permetria disposar
d’una eina de planificació eficaç d’aquest espai, ja que
permetria:

1. Delimitar l’àmbit territorial objecte d’ordenació i descriure
i interpretar les seves característiques físiques, geològiques i
biològiques.

2. Fer un inventari i definir l’estat de conservació dels
components del seu patrimoni natural i la biodiversitat, així
com dels ecosistemes i paisatges que integrin aquest espai i
formular tant una diagnosi com l’avaluació futura.

3. Determinar els criteris de conservació, protecció, restauració
i ús sostenible dels recursos naturals i, en particular, dels
components de la biodiversitat i geodiversitat dins l’àmbit del
parc.

4. Determinar les limitacions generals i específiques que
respecte dels usos i activitats s’hagin d’establir en funció de la
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conservació dels components del patrimoni natural i la
biodiversitat.

5. Aplicar, en el seu cas, alguns dels règims de protecció
d’espais naturals.

6. Establir els criteris de referència orientats a la formulació i
execució de les diferents polítiques sectorials que incideixen
dins l’àmbit d’aplicació del pla, perquè siguin compatibles amb
els objectius de conservació del patrimoni natural i la
biodiversitat.

7. Identificar les mesures per garantir la connectivitat ecològica
de l’àmbit.

I 8. Una memòria econòmica sobre els costs i els instruments
financers prevists per a la seva aplicació.

A més, permet adoptar mesures cautelars que impedeixin la
realització d’actes que suposin una transformació sensible de
la realitat física que pugui impossibilitar o dificultar la
consecució de l’objectiu del pla durant la tramitació del PORN.

En resum, un debat assossegat, amb totes les garanties
jurídiques i mediambientals i amb la memòria econòmica
oportuna que manca a la seva llei, perquè la declaració de parc
natural es faci amb el consens de tots i sigui una mesura
duradora en el temps.

Això sí, ens alegram que almanco aquella reunió a Campos,
d’infaust record per tots els assistents, en què el conseller va
intentar donar lliçons i, amb tots els meus respectes, no se
m’enfadi, conseller, va intentar donar lliçons a tots aquells que
coneixen un poc més que vostè els terrenys i les seves
necessitats, ens alegram que almanco servís per fer recular el
Govern en la ubicació d’un dels pàrquings que tenia prevists
dins la zona ANEI i l’únic lloc on es pot visualitzar Es Salobrar
des de la carretera. Substituïa el Govern dels ecologistes
aquesta visió única d’Es Salobrar per un camp de cotxes, amb
el conseqüent impacte visual i mediambiental que ja li vàrem
advertir. Benvinguda sigui, doncs, la rectificació i
l’aprofitament d’un dels pàrquings que ja estava en
funcionament amb tots els permisos i llicències pertinents.

Esperam, això sí, ja que previsiblement aquesta esmena a la
totalitat no prosperarà, i vostès continuen preferint tirar pel
camí d’enmig i continuar el mando y ordeno, que durant la
tramitació de la llei es produeixin més rectificacions. Des del
Grup Parlamentari Popular hem presentat unes 40 esmenes i no
s’entendria, per exemple, que no es reconegués l’esforç que ha
fet el poble de Campos en comparació amb altres zones, que sí
han comptat amb un desenvolupament turístic, perquè arreu de
les Balears puguin seguir utilitzant Es Trenc com a reclam per
atreure turistes. Per això vull destacar la proposta del Partit
Popular de crear un fons intermunicipal de compensació per a
Campos i preveure partides anuals a la llei de pressuposts de la
comunitat autònoma.

I destacar també, del conjunt d’esmenes que hem presentat,
les que garanteixen la participació majoritària dins la Junta
Assessora del Parc, no només de representants de les
administracions, com està ara, i testimonial de la resta de parts,

sinó que volem que els ajuntaments, els propietaris de finques,
les empreses salineres, els agroturismes, els hotels a la Colònia
de Sant Jordi, els pagesos i els ramaders tenguin una veu i un
vot majoritari. Perquè, li ho torn recordar, els agradi o no són
seves aquestes terres i és dins ca seva on legislen.

(Remor de veus)

I ja acab, vostè -són seves, la propietat, Sra. Tur, malgrat a
vostè això li costi un poc d’entendre-ho, la propietat privada
existeix per un dret constitucional.

(Remor de veus)

I ja acab, i ja acab...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor, guardin silenci.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

I ja acab, vostès, amb aquesta llei, no salven Es Trenc, Sr.
Conseller, Es Trenc i Es Salobrar, com li he dit al principi, fa
anys que estan protegits. Aquest projecte de llei, en el moment
que es va anunciar, tenia un objectiu polític molt clar, salvar-lo
a vostè; ja començàvem a conèixer el que més li agrada a
aquest conseller de la gestió: fer de repartidora de contractes a
dit entre els seus amics; coneixíem ja la seva faceta de
manipulador de currículums i el seu nom, com tantes vegades
ha estat aquests darrers dos anys, estava en entredit dins el seu
propi Govern. I amb el tarannà i la prepotència que va
demostrar en aquella reunió a Campos, tot serveix per salvar-lo
a vostè mateix. I si això suposa passar per damunt de pagesos,
de propietaris, d’agroturismes, de petits negocis locals o del
sentir de tot un poble, li és igual, tot és justificable per
mantenir-se assegut en aquesta cadira.

Com ho són també els contractes a dit del seu cap de
campanya, que ningú s’explica com encara avui, serà el
conseller que pujarà aquí a defensar aquesta llei i donar-nos
lliçons. 

Lliçons de part seva Sr. Conseller, cap ni una! Encara que
vostès no ho vulguin veure, el diàleg, el consens i el bon govern
no era això que vostès fan. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Intervenció del conseller Vicenç
Vidal.

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

Sra. Prohens, li he de dir que no m’ha sorprès la seva
intervenció, totalment previsible. Perquè és vera, vull dir, avui
ens plantejam una pregunta molt senzilla, parc natural sí o parc
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natural no? Crec que d’aquí cap allà ho tenim clar, parc natural
sí. I vostès parc natural no. És una pregunta senzilla, Sra.
Prohens, que no ha contestat, vol que Es Trenc-Salobrar de
Campos sigui un parc natural, sí o no? 

És una pregunta senzilla, volem un parc, i li diré per què.
Perquè dóna resposta a una reivindicació històrica, vostè m’ha
parlat d’escoltar la gent, de sentir, del que s’ha anat dient
durant tot el temps. Jo crec que vostè només escolta a qui li
convé, no escolta també l’altra gent. Compleix un dels mandats
d’aquest Parlament, eh sí! Un mandat del propi Partit Popular!
És que ara vostè reneguen del Partit Popular del 1991.

Compleix un dels acords pel canvi, sí, un compromís
d’aquest Govern, d’aquest conseller amb el Govern. I
evidentment m’ha agradat, Sra. Prohens, que reconegués com
a mínim que Es Trenc té valors naturals, perquè aquest és el
principal motiu pel qual Es Trenc s’ha de protegir com a parc
natural. I no ho dic jo només, sinó que el que s’asseu al seu
costat, que ara no hi és, també ho diu; també va dir i va
reconèixer a la interpel·lació quan vaig fer una compareixença
voluntària, va dir: sí, Es Trenc ha de ser parc natural, ho va dir
clarament i vostè això ha estat incapaç de dir-ho aquí.

Es Trenc-Salobrar de Campos ha de ser, és un dels espais
naturals, com ha descrit vostè, veig que ha llegit la introducció
de la llei, dels més emblemàtics de les Illes Balears, és un dels
sistemes litorals amb més valor, tant de Mallorca com de les
Balears, com de tot el Mediterrani, i té uns valors ecològics i
paisatgístics que ningú posa en dubte, començant des de la mar,
des de la posidònia, els cordons dunars primaris, a les dunes
estabilitzades, a les llacunes que hi tenim darrera, les zones
humides, per acabar amb els camps de conreus. Un mosaic
d’hàbitats diversos i complexos, que dóna una riquesa que
només trobam en aquest indret. I que per això hem de fer el
parc natural. I com bé vostè ha dit, valors que han merescut
moltíssimes figures de protecció, vostè ha fet el repàs, però s’ha
oblidat de dir a quin costat estava sempre el Partit Popular.
Amb declaracions quan es va declarar ANEI, home! Deia el seu
gran guru, ja que està tant de moda parlar de gurus, el Sr.
Cañellas deia: “quatre casetes per aquí no fan cap nosa”,
declaracions del Sr. Cañellas, quan era president.

Però evidentment, sí s’ha protegit, el 94, el 91, el 2006...,
per cert, el 2015 una de les sorpreses que m’he trobat és que
ningú de Campos, del seu poble, no tenia ni idea que s’hagués
aprovat un Pla de gestió de Xarxa Natura 2000 i el varen
aprovar vostès. Hi varen anar a Campos? Varen fer una reunió
amb l’ajuntament? Ho varen explicar als veïnats? Ho varen
explicar als propietaris? Perquè ja li dic jo que no, perquè es va
publicar pel maig en el darrer moment i ningú no se’n va
assabentar en aquell poble, perquè a mi totes les persones amb
qui he parlat m’han dit: no, no en sabíem res que existís aquest
pla.

Però sobretot, per què hem de fer un parc natural? Sí que
hem de fer un parc natural, per què? Perquè s’ha degradat, Sra.
Prohens, si no ho vol admetre, si ho veu, no li ho explicaré jo.
Vostè és de Campos, vostè va a Es Trenc, vostè ha viscut allà
tot aquest temps, ha vist la degradació que ha sofert aquest
espai. M’està negant que s’ha degradat Es Trenc? Està negant
un fet tan objectiu com que Es Trenc s’ha degradat? I que hem

de prendre mesures, que hem pres mesures urbanístiques, que
aquestes mesures urbanístiques han permès que arribi a dia
d’avui així com està, però que no hem pres mesures de gestió
activa i que per això fa falta un parc natural, per gestionar, per
protegir, per evitar, per aturar aquesta degradació que tenim
allà. 

Aquestes causes de degradació són múltiples, des del dic
del port que ha desviat les arenes que fa que no tenguem tanta
arena allà, des de l’ús públic massiu, des de la falta de
regulació. I evidentment tot això ho hem de sumar, la protecció
urbanística ha fet el seu efecte, sí, però no l’hem gestionat i, per
tant, per això fa falta un parc natural. I per això presentam
aquesta llei, una llei de 9 articles, 5 capítols, 1 disposició
addicional, 5 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria
i 3 annexos cartogràfics. On el principal està en el capítol 1,
l’objecte de la llei. Sí és clar, volem Es Trenc parc natural, sí.
Es Trenc ha de ser parc natural, té els valors de ser parc natural
i ja fa molts d’anys que hauria de ser parc natural i el mandat es
va donar ja fa molts d’anys. Complirem el que se’ns ha manat
en aquest Parlament.

L’altre dia em criticaven i em deien, escoltin, fa un any
vàrem aprovar que Tagomago havia de ser reserva natural.
Escolti, per a Tagomago no feien falta ni estudis, ni feia falta
res, havia de ser per decret, immediat, de forma fulminant. Per
a Es Trenc fa més de 20 i busques anys que no s’ha fet, i ara
no, no, no, no protegim Es Trenc. L’objecte és protegir Es
Trenc, fer un parc natural, un parc natural marítim terrestre,
amb 3.673 hectàrees, 2.225 hectàrees marines, 1448 terrestres.
Amb els límits que coincideixen, per evitar confusions, amb
l’ANEI, amb Xarxa Natura, els límits físics, de forma clara es
pot saber on estan.

El capítol 2 estableix les normes, és a dir, quins usos són
autoritzables, permesos i quins són prohibits, amb un objectiu
clar, conservar Es Trenc. S’indiquen quines són les previsions
que ha de contenir un PORN. Sra. Prohens, ens ha llegit vostè
l’article que defineix els continguts bàsics d’un PORN. Idò sí,
la llei els matisa, perquè diu exactament el que ha de tenir
també el d’Es Trenc-Salobrar de Campos, reconeixent la
prioritat de l’activitat salinera i l’activitat agrària, fent
excepcions perquè aquestes activitats tan clau per a aquest parc,
es puguin dur a terme. Fins i tot modificant figures de protecció
urbanística perquè l’activitat agrària pugui continuar en el parc,
perquè la diversitat que ens dóna l’activitat salinera, la
diversitat que ens dóna l’activitat agrària són objecte d’aquesta
norma, són objecte de la declaració de parc natural. I
evidentment no podem renunciar a fer front a la degradació que
ha viscut Es Trenc, a tot aquell conjunt de zones que estan
degradades, malmenades. Zones que si no hi fem res,
evidentment s’aniran degradant, perdent biodiversitat i perdent
l’element clau de protecció. Aquella biodiversitat que tenim
l’encomana de protegir.

En el capítol 3 es fa relació a la planificació, diu què ha de
tenir el PORN, fa referència al PRUG i vostè ha botat una cosa
molt important, la col·laboració amb altres administracions.
Aquí ja es preveu que han de col·laborar l’Ajuntament de
Campos, l’Ajuntament de Ses Salines, el Consell de Mallorca,
diferents administracions que estan presents en aquest parc. I
la pròpia llei que crea el parc ho té en compte. Això és una
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novetat, m’agradaria que repassés altres lleis que han creat
espais naturals i veurà que no existeix. I això existeix perquè
aquest conseller és regidor també de poble i sap perfectament
les figures. I si hem de començar a competir per a percentatges
de protecció, li dic que jo venc d’un poble de la Serra de
Tramuntana, on el 98% del seu territori està protegit i no hem
demanat cap indemnització, ni cap compensació per aquest fet.

El capítol 4 es refereix a actuacions a fomentar. Hem de
promocionar l’agricultura, hem de promocionar la cultura, hem
de promocionar l’educació ambiental. Hem de dinamitzar
aquell espai per protegir-lo, no ens oblidem, no només hem
d’especular amb Es Trenc, que és allò que estam acostumats a
fer. Ja està bé de banalitzar Es Trenc, l’hem de protegir i hem
de fomentar aquests usos agraris, l’ús saliner, l’ús d’educació
ambiental, l’ús de conservació, d’investigació. Això és el que
hem de fer. I evidentment hem d’estar al costat dels propietaris
i tant hi hem d’estar nosaltres, com el Consell de Mallorca, com
els ajuntaments. I això ho preveu la mateixa llei. 

I desgraciadament en aquesta terra si no hi ha un capítol
sancionador no s’entenen les coses i l’hem de posar. A vegades
en l’educació ambiental no arribam a tot i per tant, hem de
preveure un capítol 5 amb tot el règim sancionador, per posar
ordre, un ordre que ara mateix no tenim.

Evidentment les disposicions addicionals fan front a un
problema, el tema dels accessos i el tema dels aparcaments, el
risc elevat d’incendis i la pertorbació que suposa tota aquesta
situació ara mateix. Situacions irregulars, situacions estranyes
que evidentment hem vengut a posar ordre, no les hem
generades des d’aquest Govern: tres aparcaments amb capacitat
màxima per a 1.500 vehicles, i no és un nombre tirat amb una
moneda a l’aire, dient quin nombre posam. És un nombre
pensat amb la capacitat de càrrega que tenen aquests hàbitats
que volem protegir. No volem, com vostès, il·limitar els
aparcaments. No volem com vostès que tot el voltant d’Es
Trenc sigui un macro-aparcament per anar a Es Trenc. No
volem milions de persones a Es Trenc. Volem conservar Es
Trenc, aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres. I volem
que els beneficis que es generin retornin al parc. Volem que
retornin a aquest punt, volem que tornin i facin possible la
protecció d’Es Trenc.

Evidentment fem tot un conjunt de disposicions transitòries,
per regular a l’espera del PORN, tota una sèrie de conjunts: els
usos recreatius, fondeigs, la junta assessora..., una junta
assessora que hem ampliat. Ja li dic que vostès, ja que s’ha
vanagloriat tant que el Partit Popular alguna vegada ha fet gest
de protecció, a cap junta assessora mai no ha tengut majoria la
propietat.

La propietat no és un criteri ambiental. Quan miram de
protegir un espai natural protegit l’objectiu és la conservació,
no miram el cadastre. Em sap greu, és que no superposam la
capa del cadastre. M’és igual, no tenc per què saber qui és el
propietari. Evidentment col·laborarem amb la propietat,
evidentment arribarem a acords, faltaria més, però no és si
mateix l’objecte d’aquesta llei. L’objecte d’aquesta llei és
conservació, és la conservació d’aquest hàbitat, de conservació
d’aquest espai. Escolti, amb els propietaris, tot d’acord, mà

oberta, però evidentment no és el criteri. Ja sé que vostès estan
acostumats a fer les línies en funció de les propietats.

(Alguns aplaudiments)

Evidentment... disposició derogatòria, suspenem un pla que
deia que es creava un aparcament que havia de ser públic que
misteriosament acabà essent privat. I uns annexos cartogràfics
on se situen els aparcaments, on se situen les zones degradades
i on hi ha clarament els límits. 

Si em permeten, vostè m’ha acusat, ho ha dit, de manca de
participació; com ja li he dit, digui’m vostè, quan es va fer el
pla de gestió de Xarxa Natural 2000 d’aquest espai, amb qui es
varen reunir, amb quanta gent; quines reunions feren?, cap. La
gent no en tenia ni idea, i ho dic perquè el mateix batle no ho
sabia, o això em va dir a mi. Que hem tengut converses, que li
agraesc el to, al batle, un batle que ha tengut un to discordant
amb mi, sí, no d’acord, també, però un to correcte, a diferència
de vostè.

Evidentment el 18 del 3 de 2006 iniciàrem el procediment,
ampliàrem..., el 23 del 3 de 2016 va sortir a exposició pública;
ampliàrem el termini; es presentaren 97 al·legacions; tornàrem
a fer una nova exposició pública, el 6 del 8 de 2016, un segon
període on rebérem 73 al·legacions. I evidentment que hem
anat modificant la llei. Sap què passa?, que nosaltres creim el
procediment administratiu, i si jo trec una cosa a exposició
pública és per acceptar al·legacions. Ja sé que vostès això
d’acceptar al·legacions no ho entenen, no va amb vostès, però
evidentment, clar que sí, i el projecte s’ha vist modificat i s’ha
vist enriquit per les aportacions, aportacions molt diverses que
han modificat la nomenclatura del parc, Parc Marítim Terrestre
d’Es Trenc-Salobrar de Campos, la composició de la junta
assessora, s’ha prioritzat més l’ús agrari, i ho he de reconèixer,
va ser una aportació ben rebuda, els representants de la junta
rectora, usos admesos o usos no admesos... Evidentment hem
recollit gran part de les (...), i el consens absolut no hi és; jo
encara no he trobat la persona que sigui capaç d’arribar a un
consens al cent per cent. No, a vegades tenim opinions diferents
i per això formam part de partits diferents, faltaria més, i
algunes al·legacions no les hem pogut acceptar perquè estaven
fora de l’àmbit de la llei, estaven potser a un nivell de detall
que no era assumible, i evidentment feien coses que no es
podien admetre des del punt de vista ambiental.

I vostè m’ha fet una pregunta clara: per què ara una llei?,
per què abans del PORN? Vostès que m’han criticat, a mi,
sempre pels estudis ara em demanen uns estudis; això, en
paraules d’un amic meu, diria que és el colmo que el PP em
demani a mi estudis. És a dir, quan vostès han banalitzat tota la
feina d’estudis, quan vostès s’han atrevit a dir que aquesta
conselleria tenia 12 milions en estudis ficant els helicòpters de
prevenció d’incendis, ficant les barques de neteja de litoral,
ficant les barques de protecció de posidònia, ficant tots els
serveis d’educació ambiental, i ara em demanen un PORN. La
veritat..., que sí que el farem, no es preocupin que evidentment
el farem, i ja li dic que he participat en dos esborranys d’aquest
PORN; el 2006 es va fer un esborrany, el 2009 se’n va fer un
altre, i el 2011 en varen fer un altre, i per això, per aquesta
possibilitat de fer una llei abans d’un PORN, celebro que vostè
hagi llegit també l’article 23.3, que ha llegit tan bé i ha
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reproduït; torni-ho a repassar, vostès mateixos varen obrir la
possibilitat que hi havia dos camins: opció a), fer la llei; opció
b), fer el PORN. Hem triat la a), feim la llei. Per què?, perquè
disposam de tota una informació. És que hi ha hagut tres
esborranys de PORN, tenim els impactes, les amenaces, un
munt d’estudis..., tenim tots els coneixements, sabem
perfectament el que està passant en Es Trenc, massa bé, i massa
estona fa que no actuam, i per això necessitam fer, evidentment,
ja (...) la llei per poder començar a actuar i no esperar el
PORN. Tranquil·la, tenim un any per fer el PORN i esper que
vostè també participi activament.

Perquè també hem de fer front a una situació de degradació,
és el tercer motiu clau. Es Trenc s’està degradant a un ritme
que és inimaginable, el que està passant en els darrers anys era
inimaginable; la degradació que tenim ara és molt superior a la
que teníem marcada. I no es pot dilatar més, ja està bé dilatar
més un procés que aquí en aquest parlament es va donar una
instrucció el 1991. Nosaltres ho tenim ben clar: parc natural, sí;
vostès, no ho sé. He repassat sempre les postures del Partit
Popular sobre Es Trenc; la història diu que vostès han estat en
contra de l’ANEI, que volien permetre la urbanització, que
varen permetre els xalets de Ses Covetes i recórrer, i recórrer,
i recórrer perquè no es tomassin; evidentment vostès volien un
hotel a Sa Ràpita; vostès volen Es Trenc asfaltat. D’acord,
nosaltres no, nosaltres volem Es Trenc parc natural.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Intervenció de la representant del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Margalida
Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo, lliçons seves, per
ventura en puc admetre qualcuna; sobre Es Trenc i sobre el que
volem la gent de Campos d’Es Trenc, Sr. Conseller, ni mitja
lliçó m’ha de donar, a mi. Miri...

(Remor de veus)

...vostè diu que Es Trenc està degradat. No sé per què, si està
tan degradat Es Trenc, segueixen utilitzant la foto d’Es Trenc
com a major reclam turístic a totes les campanyes publicitàries
que li devia aconsellar el seu guru, el Sr. Barceló. Vol que li
digui què està degradat, Sr. Conseller?, presti un poquet
d’atenció. Això està degradat. Això és una ANEI on hi ha, i es
veu perfectament a les fotografies, camions; això és una ANEI
que vostè deu conèixer bé, plena de camions de transport que
l’utilitzen com a aparcament. Aquesta ANEI, i ja que vostè ho
ha tret a la seva intervenció, és a Esporles, a la Serra de
Tramuntana, que vostè coneix tan bé. Això està o no degradat,
Sr. Conseller? Té res a veure que la seva família tengui una
empresa de transport i que vostè no vol tenir problemes dins
Esporles amb aquesta altra empresa?, sí o no, Sr. Conseller?
Què hi té a dir? És això el que vol que facin dins Es Trenc?,
perquè ja li dic que això no es fa dins Es Trenc, dins Es Trenc

no hi ha cap aparcament de camions de cap empresa
relacionada amb vostè.

Dins Es Trenc vostè va fer el ridícul a la reunió amb els
propietaris de Campos mostrant uns vehicles que passaven per
darrere les dunes, i va resultar que els vehicles eren seus, de la
seva conselleria, d’IBANAT; això va ser un de tants ridículs
que va fer en aquella reunió de Campos. 

Vostè ens demana si el Partit Popular diu sí o no al parc
natural. Jo dic que el Partit Popular el que vol és que es faci en
consens amb els propietaris i no passant-los per damunt, com
fa vostè. Sí o no? A vostè que li agraden tant els referèndums
i que és tan catalanista, i que li agrada tant viatjar als Països
Catalans, faci un referèndum als propietaris. Els ho ha demanat,
què volen, als propietaris?, perquè li ho torn repetir, i la Sra.
Tur no ho ha entès: les terres no són públiques, les terres tenen
nom i llinatge i són de propietat privada. I vostè no només no
recompensa aquests propietaris per l’esforç que han fet de
mantenir aquestes terres, perquè li vull dir que les terres en
mans de propietaris, de propietat privada, no estan gens ni mica
degradades, són molts els esforços i els doblers que han perdut
tenint cura d’aquestes terres. Si hi ha algun punt que fregui la
degradació en Es Trenc són precisament els espais públics, no
les terres dels propietaris que vostè està criticant i que vostè
està castigant amb aquesta llei.

Especulació sobre Es Trenc. Digui’m quina, Sr. Conseller,
digui’m quina. Es Trenc asfaltat?! Qui és que vol Es Trenc
asfaltat, Sr. Conseller? 

L’hotel, l’hotel, el famós hotel. No sé per què si és tan
curiós que l’hotel resulta que estava dins Es Trenc vostès,
havent ampliat el límit del parc natural, resulta que deixen
l’hotel de Sa Ràpita fora del parc natural. L’hotel de Sa Ràpita
no ha estat dins Es Trenc ni abans ni ara, maldament vostès
estiguin entestats a fer-lo córrer un parell de metres, l’hotel de
Sa Ràpita; no toca ni frega el parc natural.

I, Sr. Conseller, hauria d’explicar a la Sra. Tur, que no ho
ha entès, això de fer traçats a mida i segons els designis de la
propietat privada. Li hauria d’explicar el que varen fer a Petra
amb el traçat del tren perquè no passàs per dins una finca del
batle de MÉS, perquè es veu que a Formentera aquesta
informació no deu haver arribat. Vostès varen canviar el traçat
del tren que passava per Petra per no molestar el Sr. Font. Això
és fer traçats tenint en compte el nom i els llinatges de la
propietat privada.

Allò altre..., ho vull tornar a dir, és que crec que vostès el
que passa és que confien molt poc en la seva capacitat de diàleg
i consens amb la propietat privada, és que vostès no els han
escoltat, és que vostès els estan castigant, és que vostès no els
tenen en compte, i no sé si ja ha aclarit o no una de les altres
preguntes que es va fer sobre el fondeig en Es Trenc, que
segons la llei no ens queda clar perquè diu que s’aplicarà la
mateixa normativa ambiental que s’aplica a Cabrera. Què vol
dir això, Sr. Conseller? Podran fondejar les barques a Es Trenc,
sí o no? No em digui que és per protegir la posidònia perquè a
Es Trenc no n’hi ha ni un pam de posidònia, si no vagi a
bussejar i ho veurà.
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Podran fondejar, sí o no? Quan se li va fer aquesta pregunta
vostè va tenir una altra resposta brillant, com la d’aquell
horabaixa, i va dir que era per evitar accidents. La gent que té
barca encara se’n riu, de Campos, de vostè.

Sr. Conseller, prengui’s aquest tema seriosament, no faci
demagògia, no digui barbaritats, aquí tots tenim clar que Es
Trenc ha de seguir essent un espai protegit, però també tenim
clar que això no pot passar per damunt el diàleg, no pot passar
per damunt el consens amb les persones, amb els negocis que
durant tot aquest temps han fet tanta feina per protegir Es
Trenc.

Sr. Conseller, no tot val per salvar-se a si mateix. Aquesta
llei ja va servir, aquest projecte per salvar-lo quan allò del seu
currículum i ara...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens, vagi acabant, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...pretén que el continuï salvant per haver contractat a dit al
seu gurú i jo li dic: faci un PORN, no li estic dient en cap
moment que aquest PORN l’hagi d’encarregar al Sr. Garau ni
tampoc a Gram, segur que si fa un poc més d’esforç trobarà
alguna altra empresa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Per tancar el torn incidental,
intervenció del conseller Vicenç Vidal.

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

Au, idò... respiraré perquè després d’haver sentit tantes
animalades un s’ho ha de prendre amb calma.

Miri, li donaré... no li donaré cap lliçó, de bona educació
evidentment tampoc no intentaré donar-li cap lliçó perquè tenc
poques esperances de tenir bons fruits. El meu currículum...
miri, jo soc una persona que ve del món privat, sí, tenc
experiència en la consultoria, sí, i he fet molta feina, la meva
formació ve del camp del medi ambient, sí. Escolti, i pas per la
política. Vostès que és que volen reduir la política només al fet
que la puguin fer els funcionaris i els senyors rics? No, jo soc
un professional, quan acabi aquesta etapa tornaré a la meva
vida professional i tornaré a fer feina, vostès això crec que no
ho tenen molt clar i només volen, aquí, intentar...

Lliçons? Sí, em sap greu, jo, Sra. Prohens, si m’ho permet,
em permetré el luxe d’interpretar jo si una zona està degradada,
idò sí perquè soc ambientòleg, especialitat en espais naturals
protegits i això és la meva tasca i en som el conseller
responsable. Llegint els informes he trobat unes zones
degradades i hem dit que allò era una zona degradada. Si vol

que parlem de famílies, com deia un company, les famílies no
es trien.

A més a més, parlam de vehicles, el vehicle no era de la
conselleria, no era de l’IBANAT, era del ministeri, crec que era
de vostès i quan la foto estava feta.

 A més a més, el PP no ha contestat la pregunta d’avui, ha
començat a posar el ventilador, a escampar merda, però no ha
contestat, parc natural sí o parc natural no? Era una pregunta
senzilla, no l’ha contestada, parc natural sí, parc natural no.
Aquí no l’ha contestada.

I li puc dir: la propietat no és un criteri per marcar els límits
d’un parc. La propietat no és el criteri, evidentment que s’ha de
fer feina amb la propietat, però no és el criteri, són criteris
ambientals. L’objectiu de la política és conservar aquell espai.
Amb la propietat evidentment s’ha d’intentar arribar a acords,
evidentment farem diàleg i hem arribat a acords amb
propietaris, sí, hem arribat a acords, i un propietari va posar...
“escolti’m, expropiïn” i l’hem expropiat; un altre va dir: “posin
l’aparcament aquí i jo l’explotaré”. Dic “no, el farem públic”,
escolti’m, hem arribat a parts d’acords.

I vostè diu que vaig ser brillant en la meva intervenció a
Campos, evidentment tal vegada a vostè, que no està d’acord
amb el parc natural, no li varen agradar les meves actuacions i
quan vaig dir allò de seguretat, és veritat que desgraciadament
aquesta persona ha vist molts d’accidents al sector nàutic
devora les costes. Ens agradi o no ens agradi és que ara mateix
la normativa de protecció de les embarcacions no s’està
respectant a Es Trenc, els vaixells estan ben damunt la costa i
poden generar accidents. Això és un fet objectiu. Res de veure
amb opinió personal.

I el Sr. Joan Font evidentment als jutjats s’han trobat ja mil
vegades, l’han imputat mil vegades i ha guanyat tots els judicis
que vostès li han posat, és a dir que aquí a les sentències ens
remetrem.

Escoltam, sí, escoltam, però evidentment amb un objectiu
clar: que Es Trenc sigui parc natural i conservar la nostra
biodiversitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Intervencions en torn a favor de
l’esmena, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Olga
Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Desde
Ciudadanos daremos apoyo a esta enmienda a la totalidad al
Proyecto de ley de declaración del parque marítimo terrestre de
Es Trenc-Salobrar de Campos por la vía de la excepcionalidad,
es decir, sin haberse elaborado previamente un plan de
ordenación de los recursos naturales consensuado con todos los
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sectores afectados, y le daremos apoyo por dos motivos: el
primero debido a que la causa que alega el proyecto de ley para
aplicar la excepcionalidad al procedimiento ordinario es, a
nuestro entender, un abuso de autoridad por parte de la
administración injustificado. Y el segundo motivo es debido a
que el proyecto de ley propone numerosas actuaciones y
medidas de alto impacto dentro del parque natural, tanto
medioambientales como económicas y sociales, sin que
ninguna de estas medidas vaya avalada por informes de
impacto medioambiental, económico y de consenso social. Es
del todo una irresponsabilidad aprobar este proyecto sin tener
ni idea de si es o no realizable o de si éstas son las mejores
medidas. 

El sistema playa-duna de Es Trenc-Salobrar de Campos es
un espacio natural de altísimo valor medioambiental que bien
se merece de una de las más relevantes figuras
medioambientales como es la de parque natural. De hecho, ya
en el 1984 se declara zona ANEI, aprobándose un plan especial
de protección; en 1991, la LEN recogió que este ANEI debía
ser dotado de una figura de protección y conservación superior,
por lo que en 1997 se inicia el procedimiento de la elaboración
del Plan de ordenación de recursos naturales, el PORN, un
proceder correcto que el conseller Vidal podría haber
retomado. En el mismo año, en 1997, se incluye este espacio en
la Red Europea 2000, declarándose LIC, lugar de interés
comunitario, y en 2006 se declara la zona de especial
protección para las aves, ZEPA. Y en 2015 se aprueba un
nuevo plan de gestión Natura 2000 del LIC, por lo que se
declara la zona como zona de especial conservación.

El conseller Vidal retoma a principios del 2016 la
tramitación para la declaración de la zona Es Trenc-Salobrar de
Campos como parque natural, y para ello, la Ley estatal del
patrimonio natural y de la biodiversidad, en su artículo 36,
dispone como requisito para la declaración de los parques
naturales la exigencia de la previa elaboración y aprobación del
correspondiente PORN o plan de ordenación de los recursos
naturales de la zona.

Este mismo requisito, como no, se expone también en la
Ley autonómica para la conservación de los espacios de
relevancia ambiental, la LECO, en su artículo 23.

La explicación de la importancia de este requisito, previo a
la declaración de una zona como parque natural, la
encontramos en el propio articulado de la ley autonómica, en
sucesivas ocasiones la ley hace hincapié en la necesidad de la
participación activa de todos los afectados en cuanto a la
ordenación de los recursos de la zona. Así, la ley expone que
en los equipos redactores multidisciplinares que elaboren el
plan estén representados todos los sectores afectados y que el
plan tiene que someterse a la audiencia de los titulares de
derechos e intereses legítimos y tiene que establecer la
estrategia de comunicación, información y asesoramiento a la
población afectada.

Por otra parte, si nos vamos a las directrices de
conservación de los espacios naturales la Red Natura 2000,
establecidas por la comunidad europea, también leemos en sus
principios generales que para la elaboración de los planes de
gestión se incluirá la participación pública en particular de los

colectivos y sectores medioambientales más directamente
implicados y que la gestión podrá incorporar mecanismos de
colaboración entre la administración y propietarios.

Como vemos, conseller, el legislador da relevancia al hecho
de que la protección de una zona y su posterior declaración de
la figura de protección adecuada venga avalada por un gran
consenso y la participación activa de las personas que viven y
dependen de ella.

Pues bien, ante la sorpresa de todos el conseller Vidal ha
optado por utilizar la vía de la excepción a este procedimiento
ordinario que exige participación, diálogo y consenso, y el 26
de marzo de 2016 inicia la tramitación del anteproyecto de ley
de declaración del parque natural de Es Trenc-Salobrar de
Campos, sin la elaboración previa del PORN, de espaldas a los
vecinos de Campos, y saliendo a exposición pública, en
principio, con una fase de alegaciones de sólo quince días para
los afectados, que fue recurrida por Ciudadanos.

Más sorprendente es que para justificar poder usar este
procedimiento excepcional, el conseller lo explica en cuatro
líneas, así en el proyecto de ley se justifica este procedimiento
excepcional, alegando que existen amenazas sobre el estado de
conservación del espacio y con poco más se carga todo un
procedimiento de consenso. 

No sé da cuenta el conseller que se está echando piedras
sobre su propio tejado, porque si estamos ante una zona que
posee cuatro figuras de protección, ANEI, LIC, ZEPA y ZEC
y dos planes de gestión, elaborados por la propia
administración, y es la propia administración la que dice que la
zona se está degradando, es porque reconoce que no ha hecho
absolutamente nada para aplicar estos planes en todos estos
años. Por lo tanto, la administración se merece una sanción. Es
indignante que la dejadez de la conselleria es la que propicia
que el conseller pueda adoptar esta fórmula de
excepcionalidad, que sólo él quiere y que pasa rodillo sobre los
intereses legítimos y el consenso de los vecinos. Sinceramente,
el actuar de la administración es todo un despropósito y el
ciudadano se encuentra absolutamente desamparado. 

Así pues, a nuestro entender, la excepcionalidad en el
procedimiento que podría permitir la priorización de la
declaración de parque natural antes de la elaboración de un
PORN, no se puede aplicar atendiendo la justificación expuesta
en el proyecto de ley. Es decir, que existen amenazas sobre el
estado de conservación del espacio, debido a que la zona posee
numerosas figuras de protección con sus planes de gestión. Y
si estas amenazas ocurren es porque no se están aplicando
dichos planes de gestión existentes. Si el conseller considera
que mientras se realiza el PORN puede haber degradación, no
tiene más que aplicar estos planes, es decir, ponerse a trabajar.
Sólo me queda a comentar que si a principios de 2015 se
hubiera empezado a trabajar sobre el PORN, a estas alturas ya
estaría finalizado prácticamente y tendríamos una declaración
de consenso y un trabajo bien hecho y participativo, un parque
natural de todos.

En cuanto al segundo punto, de por qué rechazamos este
proyecto de ley, es debido a que, como ya hemos anunciado, en
él se introducen medidas de alto impacto dentro de un parque
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natural, tanto medioambientales como económicas y sociales,
que requieren de numerosas expropiaciones, construcción de
itinerarios, nuevas zonas de parking, expropiación y cese de
actividades legalmente establecidas. Ninguna de ellas viene
avalada por informes técnicos de impacto medioambiental, ni
de informes económicos, ni de consenso social. Todas ellas
son, conseller, medidas complejas y propias del procedimiento
de la elaboración del PORN. De hecho, todas estas medidas
podrían verse modificadas con la posterior elaboración de
dichos informes, por lo que es de gran irresponsabilidad
aprobarlas dentro de esta ley.

Así pues, pedimos a este Parlament que se retire este
proyecto de ley y se abra un proceso participativo, como marca
la ley de manera ordinaria, para que la declaración de Es
Trenc-Salobrar de Campos como parque natural, vuelva a ser
el anhelado punto y final de un gran trabajo previo de
colaboración, de participación y de consenso, como es la
elaboración del PORN, que es la verdadera base para la
protección de este entorno privilegiado. Porque, conseller, los
verdaderos protagonistas en la conservación son, sin duda, y
han sido, los vecinos de Campos, los propietarios y no la
administración. Unos vecinos, unos propietarios que han
renunciado a todo por la conservación de este paraje a cambio
de nada.

Por eso desde aquí y desde Ciudadanos, les damos las
gracias a los vecinos de Campos por todo su esfuerzo en todos
estos años.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Intervencions en torn en contra de
l’esmena? Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la
paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
diputades, treballadors i treballadores de la cambra, resta de
públic present, bon dia.

Debatem sobre l’esmena a la totalitat, de devolució, del
projecte de llei de declaració del parc natural maritimoterrestre
d’Es Trenc-Salobrar de Campos, presentada pel Partit Popular.
Més enllà del joc polític i parlamentari en l’oposició que ha de
mostrar el seu rebuig a les polítiques que es duen a terme a les
Illes Balears, és patent pel que fa a protegir el territori de les
nostres illes que el Partit Popular no ho posaria fàcil, tot el
contrari.

Senyors i senyores del Partit Popular, no ens defrauden, no
creuen en la protecció del territori i ací ho han demostrat amb
les seves polítiques destructives i especuladores, que han fet de
les nostres illes una barra lliure per als seus amics, constructors
i especuladors. És un exemple de mala gestió, o bona, segons
es miri, si l’IBEX-35 ho diu, o ho valora, serà bo, en relació
amb la conservació i protecció del medi ambient. Vostès,
diputats i diputades del Partit Popular, defensen un model de
destrucció i ocupació del medi ambient, ací han buidat de

personal els espais naturals protegits, han deixat campar els
negocis especulatius a la fi i han reduït l’assignació de recursos
per a la protecció i la conservació del medi natural. A més,
varen aprovar lleis com la turística, l’agrària, o la Llei del sòl,
que a l’actual legislatura en els acords pel canvi, es va acordar
i negociar revertir i estem en procés de reversió d’aquestes
polítiques anti-ambientals.

Explicarem breument per què creiem que és imprescindible
i necessari protegir l’espai natural d’Es Trenc-Salobrar de
Campos. Com moltes vegades ha dit el conseller el Sr. Vidal,
protegir no és prohibir, és gestionar. I parlarem de quins valors
ambientals té aquest espai natural, està extret de la web
xarxanatura.es. La zona d’Es Trenc-Salobrar de Campos és un
dels espais naturals més rellevants de les Illes Balears. L’actual
zona humida se situa sobre uns sediments terciaris d’origen tant
terrestre com marí d’un gruix molt important, que va ser
recorberts per altres sediments de sorres i llims més moderns,
del quaternari. Aquesta depressió inundada pel mar fou tancada
per l’actual cordó dunar. Després de quedar aïllada, aquesta
depressió va sofrir un procés de colmatació que donà lloc a una
zona humida per aportaments d’escorrentia, pluvials, o per
infiltracions marines, que van conduir a la formació actual. 

La qualitat paisatgística del lloc és molt elevada en
coincidir-hi diversos tipus d’hàbitats en una zona litoral molt
ben conservada. En una superfície petita es troben salicornials,
amplis espais d’aigües salobres lliures en estat natural o
inclosos en una explotació salinera activa, una pineda
mediterrània instal·lada sobre una llarga faixa de dunes litorals
fixes, i un sistema dunar i platja amb un grau de conservació
molt bo en l’àmbit balear.

El bosc mediterrani, situat sobre un cordó dunar fix, té una
elevada presència de savines, unipherus phoenicea varietat
licya, que en algunes zones formen petits bosquets. El substrat
de la pineda el constitueix una comunitat de matollar
mediterrani molt característica. En l’ampla platja i primer tram
del cordó de dunes s’hi instal·la una comunitat vegetal de platja
i dunar encara ben conservada. Aquesta varietat d’hàbitats
limítrofs amb cultius de secà, zones de guaret i pastures, donen
lloc que aquí es trobi una elevada biodiversitat. A més de la
flora i fauna existent, aquest lloc, per les seves característiques
i ubicació en el con sud de Mallorca, té una extraordinària
importància durant els passos migratoris de les aus, tant en la
primavera com en la tardor.

La qualitat i la importància d’aquesta zona es basa en la
presència d’habitats de l'Annex I i taxons de l’Annex II de la
Directiva 92/43/CE, per l’existència d’espècies i subespècies
endèmiques. Donat el seu elevat interès ornitològic, aquest
espai ha estat considerat com IBA, Àrea d’Especial
Importància per a les Aus, per la Societat Espanyola
d’Ornitologia, SEU/BirdLife, i justifica la seva declaració com
ZEPA. 

És un espai natural que té aquestes característiques i açò
que justifica la seva protecció són els problemes i amenaces
que té aquest espai natural, com per exemple hi ha un ús turístic
intensiu de la platja que afecten negativament les comunitats
psammòfiles i la primera línia de dunes. També hi ha una
facilitat d’accés en tot el perímetre en els mesos turístics, on hi
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ha un elevat trànsit de persones i de vehicles. I també hi ha un
elevat risc d’incendi forestal a la pineda litoral durant els mesos
de risc d’incendi, entre els mesos d’abril i d’octubre
principalment.

Per evitar incidir més en aquestes amenaces, anunciam,
aprofitem per anunciar la nostra oposició ferma a les esmenes
presentades tant pel Partit Popular com per MÉS i PSOE, que
permetran l’existència del pàrquing Na Tirapel, perdó, no
votarem a favor d’aquestes esmenes, i aprofitem per demanar
als partits que ho han presentat, almenys al PSOE i a MÉS, que
les retirin.

Estam totalment d’acord que no té sentit ampliar els espais
protegits per donar recursos suficients per a la seva gestió,
protecció i conservació efectiva, ja sigui en recursos humans
com materials. És molt important i clau la participació de la
ciutadania i la seva implicació en la gestió dels espais naturals,
que a la proposició de llei s’ha tengut en compte.

Senyors i senyores diputats, no sé si són realment conscients
d’on vivim, som a un territori únic al món, amb espècies i
formes de vida que només viuen ací, no n’hi ha més a altres
llocs, si desapareixen mai més no n’hi hauria, i si ens les
carreguem no les podrem trobar enlloc. Estam convençuts que
tots vostès no voldrien açò, la qüestió és ser conscients del que
ens referim, quina és la riquesa ambiental que ens envolta i la
importància que tenen les espècies faunístiques i florístiques
que hi eren abans que els primers pobladors arribessin amb les
primeres barques.

A aquells que tant ens preocupa el turisme i que continua
essent un dels motors de l’economia de les Illes, però sense
perdre de vista que sigui l’únic, no hem de caure en el
monocultiu turístic que tant de mal fa a moltes famílies que
només tenen treball uns quants mesos a l’any i explotats com a
ases.

Bé, per a aquells que tant els agrada el turisme no entenem
que heu atacat sense pietat el medi ambient i l’han hipotecat, a
canvi d’un pressuposat desenvolupament econòmic en el sector
turístic. Si voleu que venguin turistes hem de dedicar recursos
a la seva matèria primera, a aquesta matèria primera, la raó per
la qual vol venir a visitar Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera i els seus racons no és per Magaluf o Platja d’En
Bossa, no, no són les files d’apartaments i blocs d’hotels a
primera línia de platja, no, la matèria primera que fa que ens
visitin són els espais naturals, la seva riquesa ambiental, les
seves platges i el seu entorn, les dunes, els ecosistemes
marítims, els boscs, les garrigues, i aquesta és la vertadera
matèria primera que cal mantenir. Si no mantenim la matèria
primera, el nostre medi ambient, si ens la carreguem ens
carregarem la resta, s’enfonsarà com un castell de cartes.

Per això, votarem en contra de l’esmena a la totalitat
presentada pel Partit Popular, volem mantenir la nostra matèria
primera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Fa 26 anys de l’aprovació en aquest
Parlament de la LEN, de la Llei d’espais naturals del 1991 i per
tant 26 anys d’un mandat parlamentari de dur a terme la
protecció que un espai natural dels valors ecològics que el
conseller Vidal ha descrit i els diferents parlamentaris també
n’han parlat, i que se suposa que tots i totes estam d’acord que
té l’ecosistema d’Es Trenc i Es Salobrar de Campos, es mereix.
Ja els tenen també altres parcs, tenen aquesta categoria de parcs
altres espais anunciats a la mateixa llei, com els de Mondragó,
Tramuntana o Sa Dragonera. Era, per tant, un deute amb aquest
Parlament, però sobretot un deute amb Es Trenc, que és
patrimoni de tothom, i no només de la gent de Campos, perquè
vull recordar que Es Trenc, en tot cas, és a Campos, però no és
només de Campos, en tant que patrimoni natural de totes i de
tots.

El projecte de llei del Govern és ja una realitat que és en
mans ara dels grups parlamentaris i per tant és a les nostres
mans fer justícia amb aquest deute històric, des de la
responsabilitat ambiental. Per ventura arriba una mica tard des
de la perspectiva històric, que no dic d’aquesta legislatura, però
aquests anys almanco han servit per acumular informació i
evidència científica sobre els valors ecològics que suposen una
invitació a la protecció, amb una figura legal potent, específica
amb rang de llei, la protecció que es mereix Es Tren-Salobrar
de Campos.

Per tant, bona part de la feina d’aquest PORN, que ara el PP
fa servir com a excusa per a la seva esmena a la totalitat,
podríem dir que de qualque manera ja està feta i sistematitzada
i reforça l’empenta d’aquesta llei. El que és evident, ara més
que mai, en els darrers 26 anys des de l’aprovació de la LEN,
és que la pressió urbanística d’activitats econòmiques i
d’explotació o senzillament de pressió humana sobre aquest
ecosistema és més grossa, és més gran que mai, per això no n’hi
ha prou amb els instruments dels quals es disposa i que, per
cert, el Partit Popular no s’ha atrevit a desplegar en tots aquests
anys, perquès supòs que en certa manera devia interessar
mantenir una certa situació de deixar fer.

Les amenaces sobre Es Tren són més reals que mai, des del
tema del trànsit de vehicles, el desgast de les dunes, l’erosió
ocasionada per l’activitat nàuticoesportiva, els fondeigs sobre
les praderies de posidònia -quina paradoxa, si no n’hi ha o (...)
no serà perquè no n’hi havia a un temps-, evidentment és
perquè l’activitat nàutica hi té una incidència. És evident que
encara fan falta molts més controls efectius sobre tots aquests
impactes i, per tant, la responsabilitat de tots nosaltres també
pot ser més grossa que en tots aquests 26 anys transcorreguts
des de l’aprovació de la LEN. 3.673 hectàrees, 2.225 marines
i 1.448 terrestres, resten ser protegides amb aquesta llei.
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Resulta difícil que algú s’hi pugui oposar, si tots sembla que
estam d’acord, com deia, amb els valors ecològics d’aquest
espai natural, a no ser que haguem de recórrer als antecedents
del Partit Popular pel que fa a la protecció d’espais naturals,
que jo sé que cada vegada que parlam de parcs els entra
urticària, i així ho demostra la històrica, ho vàrem comprovar
molt bé durant el primer pacte de progrés, quan es varen
declarar parcs tots aquests que es he anunciat abans, des de
Mondragó a Tramuntana i Llevant, el Sr. Matas -llavors
ministre de Medi Ambient- es va dedicar a contractar
mercenaris per intoxicar la gent i avisar fins i tot d’allò que els
comunistes els llevarien les terres, o sigui, aquesta era
l’equivalència que es practicava.

Jo crec que s’hauria de llançar un missatge de tranquil·litat
i dir als propietaris que l’únic perill que resta a la seva propietat
és d’aquesta intoxicació del Partit Popular.

O si volen, parlam dels interessos confessos de l’amo en
Biel Cañellas, el referent polític i moral del Sr. Company i de
la Sra. Prohens, amb el parc, per exemple, de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera.

Per tant, és evident que... i vull dir també que al nostre grup
parlamentari ens agradaria que poguéssim arribar a acords amb
el tema d’aquest parc natural i de la protecció d’espais naturals
en general, perquè pensam que els consensos, els consensos de
veres, són bons per anar avançant, però pensam que és molt
difícil posar-nos d’acord perquè partim de posicions
ideològiques prou antagòniques, protegir o explotar, i això
lamentablement és així, i vostès són amb Darth Vader, són al
costat fosc, el dels promotors i els interessos privats, els del
clientelisme de tota la vida, i ja s’ha parlat aquí dels
apartaments de Ses Covetes, on el nostre grup polític també ha
tengut un paper fonamental en la seva defensa històrica, o del
frustrat, afortunadament, hotel de Sa Ràpita.

El que no és de rebut, i no es pot acceptar, i aquest és l’altre
gran argument de l’esmena a la totalitat del Partit Popular, és
que no s’hagi treballat des del consens, com a mínim no em
diran que no s’ha intentat: en el març, un primer període
d’al·legacions, amb 97 al·legacions; l’agost de l’any passat
també, un segon període d’al·legacions, a veure quantes lleis
tenen dos períodes d’al·legacions, a més amb la feina que
s’havia fet prèviament, 73 noves al·legacions; tot s’ha estudiat,
com ha explicat el conseller, el Sr. Vidal, i evidentment s’ha
incorporat tot allò que no xocava amb aquesta vocació de
concepció d’un espai natural protegit, de la seva protecció,
perquè evidentment hi ha esmenes o al·legacions que van en un
sentit totalment contrari.

Per tant, d’això què s’ha fet? A dir, com va dir el Sr. Batle
de Campos, que el tenim aquí, aprofit per saludar-lo, Sr.
Sagreras, que és un parc antidemocràtic, home, jo crec que hi
ha un bon tros i, si no, parlem amb els propietaris de les
autopistes d’Eivissa, que n’hem parlat molt els darrers mesos,
de la gent que es va expropiar impunement i fins i tot per la
força, per imposar coses que, a més, no tenien res a veure amb
protegir o preservar l’interès general.

A part de les al·legacions, a més, em reconeixeran que la
llei preveu, com no podia ser d’altra manera, una eina de

planificació i de gestió compartida amb els ajuntaments
implicats, amb l’Ajuntament de Campos, amb l’Ajuntament de
Ses Salines, amb el consell, amb els propietaris, amb els
agricultors i, òbviament, hi haurà també uns usos, com no pot
ser d’altra manera, admesos, donant, a més, preferència a les
activitats productives i agroecològiques, que justament han
tengut un paper cabdal, i es reconeix així a la llei per protegir
aquest espai durant tots aquests anys. I també uns usos
prohibits, no?

I uns aparcaments, que també han estat objecte de polèmica
en la tramitació d’aquesta llei, el company Sr. Martínez hi ha
fet esment, però que nosaltres consideram que poden passar de
ser un element justament de degradació, de descontrol d’aquest
espai natural, justament a una eina de regulació, una de les
principals eines de regulació de la capacitat de càrrega d’aquest
espai; d’una dispersió de pàrquings, tots privats, tres pàrquings
públics, o dos públics i un privat, en funció de com quedi
després de la seva tramitació parlamentària aquesta llei, i passar
d’unes 4.000 places de vehicles a 1.500, les quals vendrien a
equivaler a un cert sostre de places, a una eina efectiva per
imposar, diguem, qualque capacitat de càrrega, si tots estam
d’acord que això té uns valors ecològics i uns valors naturals a
protegir, i aquesta, per tant, la regulació de la capacitat de
càrrega a través dels pàrquings és la millor manera de fer-ho.

Vaig acabant, cercant un cert paral·lelisme amb això que ha
estat notícia aquests darrers dies, a Galícia, el Govern de la
Junta de Galícia establia una afluència màxima de 4.812
persones diàries en temporada alta a la platja de l’Arenal de las
Catedrales, que vostès saben que és monument natural, seria
una equivalència pràcticament idèntica a la que marcaria,
diguem, aquest sostre de places establert a través de les places
màximes de pàrquing.

Havia sentit que el Sr. Company volia mirar cap al Sr.
Feijóo, fins i tot el cercava per fer-se fotos al congrés del Partit
Popular, si realment el Partit Popular de Balears vol ser com el
Partit Popular de Galícia, el Sr. Company vol ser com el Sr.
Núñez Feijóo, per primera en la història es posin del costat de
la prospecció, surtin del costat fosc de l’especulació i retirin
aquesta esmena a la totalitat, sumi’ns al sentit comú, sumi’ns a
l’interès general i a la defensa d’aquest projecte de llei
promogut per la Conselleria de Medi Ambient.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula la Sra. Patrícia
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. Vicepresident, bon dia a tothom. La protecció
de la zona d’Es Trenc-Salobrar de Campos és una reivindicació
social que ve de lluny, entonat per aquell Salvem Es Trenc de
l’any 1978, tot i que a l’any 1984 va ser declarat ANEI, per
cert, amb l’oposició del Grup Popular de Cañellas. A la Llei
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1/1991, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees
d’especial protecció, a la seva disposició addicional tercera,
s’indicava que aquesta zona havia de ser dotada d’una figura de
protecció i conservació, no diré res de nou, aquest paratge
constitueix un dels sistemes litorals amb més valor ecològic de
Mallorca i de tota la costa mediterrània.

Si bé és cert que aquest entorn és ANEI, la realitat és que,
tot i aquesta figura de protecció, el cert és que la degradació no
s’ha aturat, açò vol dir que alguna cosa no ha funcionat i per
açò es demana aquesta figura de parc natural, per incorporar la
gestió per aturar aquesta degradació, perquè és la que ofereix
les garanties de protecció i gestió efectiva que necessita aquesta
zona.

L’esmena a la totalitat presentada pel PP no crec que hagi
sorprès ningú, tenint en compte l’oposició que acostuma a fer
aquest partit quan es parla de protegir espais naturals, va passar
amb Es Trenc-Salobrar de Campos, amb el parc de Llevant i
fins i tot va votar en contra de la Llei 1/1991, d’espais naturals
i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les
Illes Balears. Aquesta esmena basa la seva crítica en que manca
tramitar i aprovar el Pla d’ordenació dels recursos naturals,
PORN, amb caràcter previ a la declaració de parc natural. Per
diferència d’altres espais naturals que s’han anat protegint al
nostre territori, s’ha de dir que Es Trenc-Salobrar de Campos
és un espai natural prou conegut tant a l’àmbit científic com
ambiental, es coneixen perfectament les diverses
problemàtiques de conservació, amenaces, zones degradades.

Què volem dir amb açò? Doncs que tot el que hauria de fer
un PORN a la seva memòria descriptiva ja està fet, d’alguna
manera, i d’aquesta manera es disposa de la informació
necessària per delimitar la zona que es vol protegir. Però no
només açò, sinó que amb el Decret 14/2015, de 27 de març, va
esdevenir zona d’especial conservació, ZEC, amb un pla de
gestió que també facilita informació sobre els seus recursos i
valors naturals.

A més, la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació
dels espais de rellevància ambiental, LECO, preveu dos
supòsits: fer-ho a través d’una llei o fer-ho a través del PORN.
Per tant, després que s’intentés fins a tres vegades a través del
PORN, en el qual, per cert, es va anunciar la intenció d’atorgar
a la zona una protecció semblant a la de S’Albufera, però sense
especificar quina seria aquesta figura de protecció, els tres
intents van ser el juny del 2006, es va acordar d’iniciar el
procediment d’elaboració del PORN; segons intent, el 2008, es
va acordar una pròrroga d’un any, que es va repetir a l’any
2009, fins que el 2010 va arribar el final del termini per aprovar
aquest pla, sense haver-lo aprovat.

Vists els diversos acompliments, s’ha triat l’opció de la llei,
fa 25 anys que Es Trenc-Salobrar de Campos podria estar
protegit, fem 25 anys tard.

Amb tot, el projecte de llei consta de sis disposicions
transitòries en les quals queden especificades, entre d’altres,
mesures que s’han d’aplicar fins a l’aprovació del PORN.

Pel que ens diuen els estudis, queda clar que existeix una
necessitat d’augmentar la protecció d’aquesta zona i tenir en

compte el retrocés que ha patit la línia de costa, per mor del
trànsit i la seva manca de regulació, de la destrucció del sistema
dunar i dels canvis en els corrents marítims derivats de la
construcció de ports. A més a més, a la plana web de Xarxa
Natura, quan cerques Es Trenc, cerques “vulnerabilitat”, els
llegiré el que posa: “Aquesta zona presenta, en general, un estat
de conservació bo. Puntualment, existeixen problemes derivats,
d’una banda, de l’ús turístic intensiu de la platja i que ha afectat
les comunitats psammòfiles i la primera línia de dunes, i per
una altra, de possibles activitats de l’empresa salinera que se
situa en aquest lloc.

A més, cal constatar que la zona és molt accessible en tot el
seu perímetre i que durant el període estival el trànsit de
persones i vehicles és molt elevat.

A la perifèria d’aquest espai existeix un increment
important, i per a mi açò és important repetir-ho, un increment
important d’instal·lacions residencials i turístiques, i en
l’actualitat existeixen nous projectes d’incrementar-les, la qual
cosa repercutirà negativament en la qualitat ambiental.

Per tant, aquest projecte de llei no fa més que complir un
mandat del Parlament de l’any 1991 i els acords pel canvi,
perquè fins ara ha estat un incompliment històric de les
previsions de la LEN, que establia que el Govern promouria
una declaració d’espai natural protegit per a Es Trenc-Salobrar
de Campos i que, finalment, es corregirà amb aquesta llei.

I només un darrer apunt amb per acabar, Sra. Prohens, quan
vostè li ha fet la proposta de referèndum al Sr. Vidal, de fer un
referèndum per als propietaris de Campos, perquè triessin,
entenc que, com passa a Catalunya, podrem votar tots els
habitants d’aquesta comunitat per decidir-ho.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Correspon ara al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Bon dia. Debatem ara sobre la conveniència o no de
declarar Es Trenc-Salobrar de Campos parc natural
maritimoterrestre. 

Només el Grup Popular ha registrat una esmena a la totalitat
de devolució al Govern del projecte de llei. És legítim, és
legítim, faltaria més, dissentir sobre les característiques, sobre
com ha de ser, quines condicions ha de tenir la declaració de
parc natural; és legítim també divergir sobre com s’ha de
relacionar la protecció que es proposa amb els interessos,
també legítims, dels propietaris de les explotacions agrícoles i
ramaderes, dels negocis turístics i les línies de la zona en
qüestió; com s’ha d’accedir, per on, per quins mitjans
autoritzats, als diversos espais, segons les peculiars
característiques de cadascun d’ells. També és legítim discrepar
sobre el model d’aparcaments previst i la seva ubicació i
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titularitat sobre l’abast de la delimitació territorial de la
declaració de parc natural. I fins i tot ho és sobre qui i com ha
de gestionar el parc natural i sobre l’estructuració, la
composició i les funcions de la junta assessora que s’ha de
crear, com s’han de repartir les càrregues i els beneficis de la
gestió. Tot açò i molt més, com ara reclamar un major o menor
protagonisme dels ajuntaments afectats, és ben legítim; tot això
és legítim i natural, i tindrem temps de parlar-ne a la ponència
i en comissió.

Però allò que estam discutint ara i aquí no és res d’açò, sinó
la conveniència o no de declarar Es Trenc i el Salobrar de
Campos parc natural; debatem sobre si el Parlament està
disposat o no a dur endavant el projecte del Govern, o si
decidim, decideix el Parlament, deixar les coses tal com estan.
Avui votarem per decidir si Es Trenc i el Salobrar de Campos
es mereixen la figura legal de parc natural, que va
acompanyada de la màxima protecció ambiental i paisatgística
que aquest parlament pot atorgar. Sobre les característiques
d’aquesta declaració, de com ha de ser el parc natural, ja
tindrem temps a partir de demà de debatre’n, esperem que
d’una manera assossegada i cordial.

A més de l’esmena a la totalitat que ara debatem, el PP n’ha
presentades 39 de parcials, la meitat de les quals afecten
l’exposició de motius; 6 o 13 són mers canvis nominals sense
més transcendència: en tost de conseller d’Agricultura,
conseller que s’encarrega d’agricultura. A part de les del PP
tenim també esmenes parcials de Ciutadans, i també n’ha
presentat El Pi, una de les quals és semblant a la que hem
registrat conjuntament MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca
i el Grup Socialista sobre la qüestió de l’aparcament de Na
Tirapel. Però, d’esmena a la totalitat, només n’hi ha una, la del
PP; dit d’una altra manera: només el PP no vol que la
tramitació d’aquesta llei pugui prosperar i ser millorada per
tots; només el PP no vol que Es Trenc i el Salobrar de Camps
siguin declarats parc natural, que aprofundeixin en la seva
protecció gràcies a la màxima figura que aquest parlament pot
atorgar; només el PP no vol que dins el marc de la declaració
del parc natural aquests paratges, d’un valor natural,
mediambiental que no pot qüestionar ningú, i d’una bellesa
feridora, vegin millorats els seus instruments i les eines per a la
conservació per sempre més d’aquest patrimoni col·lectiu de
mèrits incalculables. El PP no ho vol, i Ciutadans s’hi apunta
sense entusiasme ni arguments.

Tenim un patrimoni que hem sabut conservar i que hem de
saber transmetre a les generacions futures, que ha de ser part de
la seva herència col·lectiva. La nostra avidesa de present no pot
expropiar el benestar de les generacions del futur, car hem
rebut la natura en usdefruit i en usdefruit l’hem de deixar als
nostres hereus. 

És cert que Es Trenc i el Salobrar ja disposen d’un
important nivell de protecció gràcies a la Llei d’espais naturals
i a la declaració d’àrea natural d’especial interès, ambdues de
l’any 1984, així com al Pla especial de protecció de 1987, a
més de la declaració de zona d’especial protecció per a les aus,
ZEPA, de 2006 en el marc de la Xarxa Natura 2000; de lloc
d’interès comunitari, LIC, el 2015; i amb el posterior pla de
gestió aprovat ZEC, zona d’especial conservació. Però també
és cert que des de la Llei 1991, d’espais naturals i règim

urbanístic de les àrees d’especial protecció, s’obliga a dotar Es
Trenc i Salobrar de Campos amb una figura de protecció i
conservació. Açò és el que feim ara, 25 anys després, i és que
a hores d’ara encara no disposam de la necessària figura
d’espai natural protegit que la LEN reclama des de 1991, i el
Pla d’ordenació de recursos naturals, el PORN que tant capfica
al PP, fa deu anys que es va iniciar inútilment de manera
formal, com no han acabat de funcionar el Pla especial de 1987
ni el plan de gestió, Decret 14/2015, de 27 de març, aprovat in
extremis pel govern Bauzá amb la rúbrica del Sr. Company.

També és cert que els propietaris privats dels terrenys, els
explotadors agrícoles i ramaders i els de ses salines, han
contribuït amb generositat a la preservació de l’espai. No són
ells, excepte comptades excepcions, els responsables de la
progressiva degradació ambiental, però res d’açò no és obstacle
perquè considerem necessària la declaració de parc natural que
avui comença el seu camí parlamentari. Avui comença el camí,
no l’acaba, i el camí que faci la llei, la ruta que emprengui de
consens o de manca d’acord, el port on arribi, dependrà de tots,
de la voluntat de cadascun de nosaltres.

Hi ha divergències que poden ser, esper, superades durant
els debats, que poden trobar un àmbit de confluència
satisfactori en ponència. Però ara avui debatem l’esmena a la
totalitat del PP, la negació de la major, el seu no amb lletres
capitals a Es Trenc i Salobrar de Campos parc natural. Hi ha
algú que des de la perspectiva de la defensa de l’interès general
es pugui oposar a la declaració de parc natural?, a la màxima
protecció d’aquest paratge? Elemental, estimat Watson: el PP;
no fa falta ser Sherlock per descobrir açò. El PP de Bauzá i ara
de Company sempre és a l’altra banda del mur en qüestions de
protecció del territori, de preservació del medi ambient. Tanto
monta, monta tanto, Gabriel Company com José Ramón Bauzá.
El PP de Bauzá i ara de Company sempre el tenim a l’altra riba,
sempre el tenim capficat a negar la major quan es tracta de
protegit el territori i preservar el medi ambient. El PP reclama
bisturí i només posa Mercromina; només aprova lleis i normes
ambientals i territorials placebo destinades a emmascarar el
campi qui pugui.

Des de l’aprovació el 1991 de la Llei d’espais naturals el PP
ha fet un gran viatge a través del túnel del temps, sempre cap
enrere. Afirmar que primer s’hauria d’haver fet el Pla
d’ordenació, el PORN, no és més que una excusa que no se
sosté més enllà de les interessades lectures de les normes que
acostuma a fer el PP. El projecte de llei no obvia el PORN,
sinó que en el seu article 9 ordena al Govern la seva redacció,
i a la disposició transitòria primera li dóna un any per aprovar-
lo, quan du tants d’anys aturat. La llei que ara debatem pretén
determinar els criteris bàsics, les regles de joc que ha de seguir
el Govern per a la redacció del PORN, és a dir, entre tots tenim
la possibilitat de dir al Govern com ha d’encaminar el PORN,
quines han de ser les seves línies mestres, la relació entre l’ús
legítim dels distints i sensibles espais i ecosistemes terrestres i
marins, i la necessitat de la seva preservació natural, ambiental
i paisatgística. El PP preferiria fer el PORN per decret, com va
fer el Sr. Company amb el poc efectiu Pla de gestió, i tira
milles. És preferible fer el PORN per decret i després fer la
declaració de parc natural?, o és millor fer abans la declaració
de parc natural, llei del Parlament, després d’haver pogut tots
presentar esmenes i debatre? No és millor fer-ho així després
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de dos processos d’exposició pública, d’un mes cadascun, on
tothom ha pogut presentar al·legacions? S’han presentat 170
al·legacions, de les quals se n’han acceptat i incorporat moltes,
com ara... ja s’ha explicat, per tant no hi insistiré. Per cert, ha
dit la Sra. Prohens que fer el PORN abans que declarar el parc
natural hauria fet que aquest, el parc natural, fos perdurable.
Vol dir açò que si governa el PP pensa desclassificar Es Trenc
i el Salobrar? Ho ha afirmat vostè, Sra. Prohens.

En el procés de debat del projecte de llei podrem afinar la
llei a través de les esmenes presentades, per exemple sobre els
aparcaments, a través de la que signam MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca i el Grup Socialista, però també gràcies a El
Pi. Esperem que puguem deixar resolt el problema de
l’aparcament que tanta polèmica ha suscitat, que trobem
l’equilibri entre la conveniència de satisfer les necessitats
d’accés amb la solució més plausible a la necessitat de
protecció. D’altres al·legacions responen a criteris més propis
del PORN que no de la llei, i per tant tampoc no hi entraré.

I el procés no ha acabat. Comença. La llei ha rebut esmenes
parcials que estem oberts a debatre i, si és possible, que esper
que sí, a transigir per tal que la futura llei neixi amb el màxim
acord possible. Però l’argument de la voluntat de la propietat
no pot estar per damunt, mai, de l’interès general. Les normes
hi són per regular la propietat, precisament; de ca seva ningú en
pot fer allò que vol, sinó allò que les normes diuen que hi pot
fer, excepte quan el Sr. Company amnistia els infractors amb
lleis de punt i inici, no final, de la destrucció territorial. A
través del procés que hem obert determinarem els criteris de
redacció del PORN. La porta del diàleg és oberta. 

No es pot afirmar, com fa el PP, que el procés s’ha realitzat
amb una manca total de consens amb l’Ajuntament de Campos.
Consens vol dir consentiment, especialment per a una cosa
determinada, conformitat d’interessos, d’opinions, acord. En un
acord hi han de convenir almanco dues persones o institucions;
si un no vol, si no transigeix en res, poc pot oferir l’altre, i
aquest és el cas. Però oportunitats de dir la seva n’ha tingut
prou, l’ajuntament, ha trobat l’Ajuntament de Campos
interlocutors fins i tot aquí, el Parlament, les vegades que la
seva veu legítimament l’ha traslladada a aquesta tribuna la Sra.
Prohens, portaveu actualment del Grup Popular per procuració
del Ser. Company, com ho era abans per procuració del Sr.
Bauzá; tanto monta, monta tanto.

És cert que gràcies a la declaració d’ANEI i les altres
figures de protecció establertes, i també gràcies a l’esforç dels
propietaris i de la gent que viu de treballar legítimament la
riquesa natural d’Es Trenc i Es Salobrar, aquests paratges
extraordinaris s’han preservat, sense poder oblidar tampoc,
però, els anys de lluita i de denúncia dels col·lectius
conservacionistes que s’han esforçat de valent per salvar aquest
indret de les amenaces que ha vingut patint de manera
recorrent.

Hem de reconèixer l’esforç de tanta gent que d’una manera
moltes vegades sacrificades i anònima, de manera organitzada
o no, s’ha compromès amb el futur d’Es Trenc i Es Salobrar de
Campos, s’ha esforçat i ha aconseguit impulsar la seva
protecció, preservar els seus valors naturals de tantes amenaces.
Però, tot i l’important grau de protecció legal que fins ara hem

atorgat a Es Trenc i Es Salobrar i tot i la feina de conservació,
vigilància i denúncia de tanta gent esforçada, no podem obviar,
no podem negar que ara es viuen noves amenaces. Des de la
seva construcció al 1997 el port esportiu ha dut una
significativa erosió del sistema, la retirada de posidònia ha
actuat com a un accelerador d’erosió de desprotecció de la
platja, així com l’ús de maquinària pesada ha provocat un
impacte negatiu sobre el seu perfil natural, i tenim sobretot l’ús
(...) controlat i la manca de regulació dels accessos.

Si no anam vius, Es Trenc i Es Salobrar, així com ens pot
passar també a tants d’altres indrets, poden acabar per morir
d’èxit, poden acabar per ser víctimes innocents d’una cruel
paradoxa: la seva bellesa natural sense maquillatge esfereïdora
pot acabar per significar una trampa mortal que acabi amb la
seva poderosa capacitat d’atracció que aniquili per sempre més
el seu magnetisme irresistible.

Hem caigut massa vegades en el mateix parany, hem confós
massa vegades l’ús de la natura i del paisatge amb l’abús i
l’abús el paguen i el poden acabar per pagar molt car Es Trenc
i Es Salobrar i la gent que en fa un ús legítim, els propietaris,
explotadors condrets, com són la majoria de les terres, els
ramaders, els saliners, ells són en general un bon exemple d’ús
i víctimes propiciatòries col·laterals, si volen, de l’abús.

Hem d’ordenar i regular abans que sigui massa tard, Es
Trenc i Es Salobrar formen part ben destacada de la gallina
d’ous d’or de la qual principalment vivim i que tantes vegades
tenim tanta propensió a voler degollar. Crec que estarem tots
d’acord que Es Trenc i Es Salobrar de Campos són un dels
espais naturals més emblemàtics de les Illes Balears que
constitueixen un dels sistemes litorals amb més valor ecològic
de Mallorca.

Cap de nosaltres no pot posar en qüestió la seva riquesa
ecològica, el seu valor natural, la bellesa del seu paisatge, el
valor dels boscos de pins i de savines, dels camps de conreu i
d’explotació ramadera, de les basses litorals, de les zones
humides, de les dunes, de les platges, de les importants
praderies de posidònia. Ningú no ha de veure ni ha de viure
com un perjudici la voluntat pública col·lectiva de preservar el
futur, d’intentar que la prosperitat pugui seguir brollant per
sempre de la font de la natura i del paisatge.

En repassar aquesta intervenció he reparat que he emprat
molt la paraula legítim, legitimitat, Es Trenc i Es Salobrar de
Campos formen part, una part cabdal ben important del
patrimoni natural ambiental i paisatgístic que hem de saber
llegar als nostres descendents col·lectius, formen part de la
legítima ètica i moral que els nostres fills i nets han de rebre en
herència. No els podem defraudar, no podem cometre el frau
d’expropiar el futur i d’usurpar-los així el seu benestar.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica dels grups que han intervengut a
favor de l’esmena. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Margalida Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Per no reiterar-me en el que he dit en
les meves intervencions anteriors, em reafirm que la veritat és
que tenen poca fe, tenen poca fe en vostès mateixos i en la
capacitat d’arribar a acords i d’arribar a un consens tant amb
els propietaris com amb els ajuntaments afectats, i per això
decideixen triar... tirar per la via ràpida i tirar per la via
d’enmig.

Sr. Borràs, no posi en boca meva paraules que jo no he dit,
i pot repassar la meva intervenció, segur que al Diari de
Sessions la podrà consultar, jo he dit: al Grup Parlamentari
Popular no diem si Es Trenc ha de ser o no parc natural, deim
que aquesta no és la manera de fer-ho i que el que ha de decidir
si Es Trenc ha de ser o no parc natural és el PORN que vostès
es neguen a fer i decideixen fer aquesta excepcionalitat que,
com deia la Sra. Olga Ballester, no està justificada.

Són vostès els que varen decidir modificar un article de la
LECO perquè no fos necessari el consens amb els propietaris,
això estava així i vostès, davant aquesta poca fe que tenen amb
vostès mateixos varen decidir modificar la pròpia llei, és que
els pilars bàsics d’aquest pacte d’esquerres que eren el consens,
el diàleg i la transparència han caigut tots ja, a dos anys de
legislatura, ni consens, ni diàleg, ni transparència i jo, em sap
greu dir-ho, perquè jo és que tengui una especial fixació amb
aquest conseller, però és que aquest conseller fa un pleno al
quince dels pilars bàsic d’aquest pacte, ni consens, ni diàleg, ni
transparència, ni ètica, ni estètica, Sr. Conseller. Això és així
com ha practicat i així com ha gestionat vostè la seva
conselleria.

Deien que fem 25 anys tard, perquè Es Trenc no està
protegit i que fem 25 anys tard, això és fals, Es Trenc, ja els ho
he dit amb tota la sèrie de normatives i si no n’hi ha prou que
vagin a fer una volta per Es Trenc, Es Trenc fa més de trenta
anys que és un espai protegit i ningú no qüestiona que hagi de
seguir essent un espai protegit, el que passa és que volem que
la protecció d’aquest espai sigui compatible amb uns usos
econòmics, amb uns usos agraris i també amb els pocs
comerços locals que viuen encara devora Es Trenc, sobretot els
mesos d’estiu.

I deia que per arribar a un consens i per arribar a un diàleg
les dues parts havien de voler i que l’Ajuntament de Campos,
idò no havia volgut, és clar, és que el període d’al·legacions, el
primer, va ser al mes d’agost, amb nocturnitat i traïdoria, al mes
d’agost va ser el primer període d’al·legacions, Sr. Conseller,
i parlar, han parlat molt amb el batlle de Campos, però per no
acceptar cap al·legació, això es diu fer perdre el temps i els
doblers en bon mallorquí, Sr. Conseller, parlar per no arribar
enlloc i per no transigir en res del que era la seva proposta
inicial o en gairebé res, perquè li ho he reconegut també en la
meva primera intervenció, que estam contents amb la
rectificació que han fet en el tema del pàrquing, i no em cauen

els anells per dir-ho, i li vaig a vostè que podem arribar a un
acord amb aquesta esmena.

Ningú no m’ha contestat: on és l’estudi econòmic de
l’explotació d’aquests terrenys? Què passarà amb els ingressos
dels pàrquings, aniran tots... per al poble de Campos, per a
inversions al poble de Campos, o no? O la gallina serà les
gallina dels ous d’or, però ens endurem els ous i deixarem la
gallina, Sr. Conseller? Això és el que li varen dir els
propietaris, jo és el que... li segueix dient i vostè no ha
contestat.

I deia el Sr. Abril que Es Trenc és a Campos, però no és de
Campos, i jo... em permetrà, Sr. Abril, que acabi la meva
intervenció, perquè els campaners, jo estic molt orgullosa de
ser campanera d’Es Trenc, amb dret o no, però ens el sentim
molt nostre, tant és així que a l’himne del nostre poble surt d’Es
Trenc i surt de la Font Santa i voldria acabar amb aquestes
paraules per dir que no hi ha cap pressa política i no hi ha cap
justificació per salvar la gestió d’un conseller que pugui passar
per damunt el sentir d’un poble i diu: “Poble de Campos, villa
ditxosa de les sis torres enrevoltada, de terra roja, brolladors
d’aigua, sembrats i aigua i tàperes bones, de la Font Santa salut
i vida, de les riberes aigua salada, Salobrar i el port són tres
riqueses.”

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Brevemente, creo que después de
escuchar todos los discursos de los partidos que conforman el
Gobierno y de los que apoyan en principio a este gobierno,
creo que se ha errado el discurso. Creo que parque natural sí o
parque natural era un discurso de los años ochenta, yo creía que
eso ya se había pasado... ya habíamos superado esa fase, está
claro que el parque natural sí, pero creo que en esta cámara no
se está debatiendo esto, creo que en esta cámara se está
debatiendo si es correcto que este govern utilice la
excepcionalidad de la norma para declarar el parque natural,
una excepcionalidad que hace que se pongan por encima unas
premisas obligatorias por el Govern a un consenso de los
vecinos del parque.

Creo que... yo he explicado aquí que nosotros consideramos
que no se puede acoger a esta excepcionalidad el conseller
porque ustedes dicen que se acogen a esta excepcionalidad
porque el parque se está degradando, cuando tiene dos planes
de gestión, y lo que está claro es que si usted dice que eso
ocurre es porque ha habido una absoluta dejación por parte de
la administración de sus funciones. Por lo tanto no solamente
no debe usted utilizar esta excepción porque la culpa es de la
conselleria y de la administración, sino que se merecería una
sanción, porque los ciudadanos creen que cuando en este
parlamento se aprueban figuras de protección, cuando en este
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parlamento y los técnicos aprueban planes de gestión, todos los
ciudadanos creen y confían que estas zonas están protegidas
con esos planes de gestión. Sin embargo aquí se está viendo
que todo es papel mojado, porque ahora creamos una nueva
figura de protección porque no se está conservando la zona.
Total, muy mal por parte de la administración. 

Por lo tanto nosotros creemos que esta excepcionalidad no
se puede utilizar en este caso, y lo que se tiene que hacer es
hacerlo como dice la ley, ordinariamente, ordinariamente, con
consenso, con participación, haciendo un PORN anterior a la
declaración para que todos, cuando se haga la declaración,
todos podamos estar... orgullecernos de que ha sido un trabajo
de todos.

Y por último también quiero comentar que también nos
parece muy importante que se tenga en cuenta que dentro de
esta ley hay medidas que son muy complejas y que no se
pueden introducir en una ley para aprobarse por votación sin
tener unos informes que avalen que estas medidas son las
mejores para el parque natural, porque no están hechos estos
informes, los informes técnicos. Por lo tanto no podemos
aprobar algo que no sabemos si dentro de poco se va a
modificar. Por lo tanto seguimos... y entendemos y seguimos
apoyando esta enmienda a la totalidad para que la declaración
del parque natural sea con el apoyo de todos, tanto de este
parlamento como de los ciudadanos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Contrarèplica dels grups que han
intervengut en contra de l’esmena. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu. Simplement volem
reafirmar la necessitat d’aprovar una llei que protegeixi el parc
natural d’Es Trenc-Salobrar. 

Contest a la portaveu de Ciutadans dient-li que sí que hi ha
raons per aquesta excepcionalitat. No sé si ho hem remarcat
suficientment però ho faré: el parc natural d’Es Trenc-Salobrar
està molt amenaçat i en risc, i més enllà de si és cert que ja hi
ha una llei o una normativa que ho està protegint, no és efectiu,
no està essent efectiu. Si fa vint anys que hi ha lleis i
normatives i encara hi ha problemes de conservació i de
protecció és que no són efectives. Per tant la qüestió és complir
el que hem signat els partits que fem acords pel canvi, i fer el
que estem obligats a fer i complir el que els acords pel canvi
diuen. I, sí, hi ha aquesta excepció per aquesta banda. 

No és el debat de si parlam de parc natural sí o no, està clar
com es fa aquesta protecció; està clar que vostès tenen una altra
manera de fer les coses i ho estan demostrant dia a dia, i
nosaltres en tenim una altra. Creiem que aquesta llei serà més
efectiva i més útil, i per suposat el Pla d’ordenació de recursos
naturals, el PORN, s’aprovarà i es regularà, i regularà l’espai,
i és una manera de donar-nos pressa perquè aquest pla

d’ordenació dels recursos naturals sigui aprovat el més aviat
possible i amb el màxim consens possible. 

Sí que és cert que hi ha hagut converses, la conselleria s’ha
reunit amb els propietaris, i no només propietaris sinó amb els
municipis, els ajuntaments, i s’ha intentat... Sí que és cert que
hi ha xoc d’interessos i hem de pensar sempre en els interessos
generals, que a vegades quan sent aquí certs polítics i certs
partits polítics no crec que tenguin molt clar que defensam els
interessos generals i no els interessos particulars d’uns quants,
i per la nostra banda el que farem és defensar els interessos
generals per damunt d’altres qüestions.

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, intervendré des d’aquí, president. Jo crec que si hem
aconseguit que la Sra. Prohens passi dels insults a la poesia és
que anam per bon camí. Haurem de fer...

(Alguns aplaudiments)

...ampliar o el que faci falta molts de parcs naturals durant
aquesta legislatura.

Miri, jo som d’Inca, de terra endins, i sent enveja de
Campos; ho dic perquè vostè ha volgut com fer servir aquest
patriotisme de Campos, com que dir “no, Es Trenc és de
Campos”. Bé, jo dic que és a Campos, però no és només de
Campos. Una altra cosa és que hi hagi gent que tengui
propietats allà dins, però en tant que patrimoni natural és un
patrimoni que tota la gent que hem tengut l’oportunitat de ser-
hi, tots els illencs i les illenques, podem sentir com a nostre, i
per això ho debatem aquí i no només a un àmbit estrictament
municipal. Per tant jo, com a ciutadà d’Inca, sent enveja d’un
municipi com Campos, que té a més la sort de tenir un espai
natural i privilegiat com Campos. I si fos batle de Campos -Sr.
Sagreras, si em permet l’al·lusió- i tengués un atractiu com el
que té Es Trenc per a aquest municipi, i a més així ho ven el
seu propi ajuntament, per vendre’s a fora i generar riquesa a
part de valorar el que representa aquest espai, i tengués un
govern, sigui del color que sigui, que a més em dóna
l’oportunitat de fer-hi un parc natural, és que de veres que no
m’entra dins el cap com des d’una concepció senzillament de
sentit comú i d’interès per al meu poble hi podria estar en
contra. 

Per tant crec que allò que s’està fent és el camí correcte, i
és parlar com s’està fent des del Govern amb l’ajuntament,
implicant el màxim de gent possible i intentant arribar a
consensos fins allà on es pugui arribar, perquè evidentment els
consensos no poden passar per damunt del que el sentit comú
i la legalitat, i el respecte a allò que significa la gestió del medi
ambient, entenen que és com ha de funcionar una figura de parc
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natural. No podem dir “en aquest parc natural això es pot fer,
però en aquest meu, no”; els parcs naturals són una figura que
està reglamentada, que té tota una sèrie de paràmetres i això
s’ha de respectar. Per tant jo sincerament ho aprofitaria com
una oportunitat, una oportunitat per a Campos, una oportunitat
per protegir aquest espai, i sobretot una oportunitat... i diria que
també una responsabilitat i una obligació que tenim tots i totes
en aquest context d’una Mallorca i unes illes en risc de
col·lapse i amb una pressió humana que justament posa més en
perill que mai espais com el d’Es Trenc-Salobrar de Campos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. President, no en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari... del PSIB té la paraula el Sr. Damià
Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Uno manda y los demás obedecemos.
Ho deia la portaveu del PP amb el govern Bauzá, en temps del
govern Bauzá...

(Remor de veus)

...i vostè, Sra. Prohens..., i vostè, Sra. Prohens, aplaudia
entusiasmada la submissió a la voluntat del Sr. Bauzá. Hágase,
lema del president Jaume Matas, el transparent. I ara ens
acusen vostès de falta de diàleg i de falta de consens? Sí, per
ballar un tango, Sr. Camps, han de ser dos, han de ser dos...

(Més remor de veus i algunes rialles)

...i si un no vol ballar, i si un no vol ballar, és impossible tirar
endavant el ball. Clar que vostè l’única música que entén es
desfilar al ritme de les marxes militars, i per açò no pot
comprendre que per ballar un tango hagin de ser dos.

(Alguns aplaudiments)

No pos, Sra. Prohens, en boca seva res que no hagi dit,
perquè vostè no ha dit ni que sí ni que no a la declaració de
parc natural, no ho ha dit, ha fugit d’estudi, ha fet l’anguila, no
ha dit ni que sí ni que no. Però allò que sí ha dit és que si
primer s’hagués fet el PORN i després la declaració de parc
natural aquesta declaració de parc natural haguera estat
perdurable, i açò és una amenaça de desclassificació indirecta
per part seva, Sra. Prohens, li agradi o no li agradi. Ja, sí que li
agrada.

Per què el PORN, que és un decret del Govern, ha de passar
per damunt la voluntat d’aquest parlament, que té el dret per

llei a declarar parc natural? És un decret del Govern, ja sé que
a vostès els encanta governar per decret, però un decret del
Govern és superior a la voluntat sobirana d’aquest Parlament?
Jo diria que no, jo diria que aquí entre tots representam la
voluntat sobirana dels ciutadans de Campos i dels ciutadans
que no són de Campos, de tots els ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears.

Propietat privada, respecte absolut, però la propietat
privada també ha de tenir respecte a la voluntat sobirana del
Parlament i respecte a l’interès general. I jo casa meva no puc
convertir-ho en un hotel perquè la llei no m’ho permet. Per tant,
si aquest Parlament decideix que Campos ha de ser parc
natural, s’ha de fer un màxim esforç de consens i s’ha de fer
amb els ciutadans i ciutadanes de Campos i no només amb els
de Campos. Però evidentment consens vol dir que hi ha un
acord entre tots i si uns no volen, l’interès general ha de passar
per damunt de l’interès particular.

(Remor de veus)

I compensacions. Miri Sra. Prohens, som de Menorca i la
millor compensació que tenc jo com a ciutadà és tenir espais
protegits, tenir espais naturals verges. Açò és la millor
compensació que tenc.

(Alguns aplaudiments)

No hi ha cap compensació superior a poder deixar les illes
que hem gaudit nosaltres aquí, que nosaltres hem sabut gaudir-
les, poder deixar-les als nostres fills i néts, perquè ells també
les puguin gaudir, naturals i verges. Açò és la millor
compensació i no una compensació econòmica. El Sr. Camps
que sempre vol baixar impostos, supòs que no estarà d’acord en
què ara haguem de crear un fons de compensació a
l’Ajuntament de Campos, perquè hauríem de posar un impost
per fer-ho, o no Sr. Camps?

(Remor de veus)

Acabaré, acabaré, ja que la Sra. Prohens ha acabat amb
poesia, permeti’m que jo també acabi amb poesia: “Ahir vaig
somiar que em naixia una illa, uns homes la trossejaven, ai
Dragonera petita! Almanco Es Trenc no em desvetllarà mai.”
Maria del Mar Bonet.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de fixar posicions dels
grups parlamentaris que no hagin intervingut ni a favor ni en
contra. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari El Pi vol que Es Trenc sigui parc natural i
per això no podem donar suport a aquesta esmena a la totalitat
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i per això no hem presentat una esmena a la totalitat, perquè
evidentment si tenguéssim aquesta postura el que haguéssim fet
és presentar una esmena a la totalitat. 

És evident, aquí ja s’ha constatat, no caurem en les
repeticions, no és el meu estil ser reiteratiu, els valors
ambientals justifiquen sobradament que Es Trenc sigui parc
natural.

Ara bé, compartim moltes de les crítiques que fa el Grup
Parlamentari Popular; compartim que hauria estat millor fer un
PORN prèviament a la declaració, ens sembla raonable, però
no per un tema procedimental, sinó per un tema de
coneixement. Perquè, és clar, ara aquí ha paregut que fer el
PORN era un simple tràmit, no, el PORN és molt important per
tenir un coneixement de l’àrea i de les decisions que s’han de
prendre i per exemple per ubicar els pàrquings. Sr. Borràs, és
que això és molt important, per això serveix el PORN, perquè
si no serveix per això, és que ni importa fer PORN. És a dir, si
el PORN no ha de servir per prendre decisions, per què
serveix? És clar, jo els sent a vostès i de vegades qued un poc
bocabadat.

Per tant, nosaltres, per exemple, hem fet esmenes dient,
aquesta serà una normativa transitòria fins que es faci el PORN,
perquè entenem que és el PORN el que amb més coneixement
de causa podrà acabar de determinar determinades decisions
que s’han de prendre. Per tant, des d’aquest punt de vista del
tema del PORN, compartim en gran part la crítica que fa el
Grup Parlamentari Popular. I també la compartim en relació al
tema del consens, perquè és clar vostès són els reis del consens,
però no consensuen amb ningú. Diuen, és que hem parlat molt,
però els altres no ho volen. Clar, jo quan sent el Sr. Abril dient,
els que no han volgut el consens són uns intoxicadors i són al
costat fosc, així ja està, jo tenc la raó, quan tu no me la dones
és que tu ets un intoxicador. Això és una manera de practicar el
consens digna d’estudi, perquè les coses no funcionen
d’aquesta manera.

Vostès haurien de pensar per què la gent no els compra les
seves motos? I per què ningú està d’acord amb la seva
protecció. que vostès troben que és tan fantàstic i tan
impressionant i que és tan favorable als interessos de tots els
afectats, com així cap dels afectats no està d’acord amb vostès?
És una reflexió que s’haurien de fer, perquè, més enllà que tots
siguin beneits i tot sigui fruit del seu estat mental i fruit d’una
intoxicació del sector fosc de la societat, més enllà d’això,
qualque espavilat hi deu haver que no es deixa intoxicar i que
deu tenir un criteri propi, qualcú hi deu haver. Ja sé que vostès
estan en possessió de la veritat i la resta només van equivocats.
Però entenc... i això també va per als de Podemos, perquè és
clar, ells són els representants dels interessos generals i quan no
se’ls dóna la raó, és que només defensam interessos particulars.

Jo, sincerament, és que em sembla d’un simplisme
argumental que no té consol.

Per tant, nosaltres entenem que el Govern s’hauria d’haver
esforçat molt més perquè hi hagués consens, amb els
propietaris, amb els caçadors, amb els pagesos, amb tothom, i
no s’han esforçat prou, vostès fan les reunions, i, una vegada
han complit l’expedient, que és fer les reunions, han acabat; si

no hi ha consens, és culpa dels altres, que no entenen res i que
són molt durs de closca. Jo crec que les coses no es poden fer
d’aquesta manera.

Però també pensam, des del Grup Parlamentari d’El Pi, que
si moltes de les esmenes que nosaltres humilment hem presentat
i altres grups parlamentaris han presentat, fossin incorporades
al text, aquest text podria tenir una certa validesa i una certa
gràcia, podria servir fins que hi hagués el PORN, que és el que
realment ha d’acabar de rematar la gestió. Perquè aquí s’ha dit
una cosa que és la gran realitat d’aquest debat, que és la gestió.
És diu, per què s’està degradant l’espai? Per què no hi ha una
llei publicada en el butlletí? No deu ser per això, deu ser que
vostès fa dos anys que són al Govern, algunes mesures haurien
pogut prendre en relació a aquesta degradació d’Es Trenc, més
enllà d’elaborar una llei que semblava que era molt urgent i al
final no ha resultat ser tan urgent. Alguna responsabilitat tenen
vostès en aquesta gestió, i tenen instruments i aquí s’han
esmentat, no els esmentaré jo, però s’han esmentat. Hi ha
instruments per fer aquesta gestió i aquesta gestió la realitat és
que no s’ha fet. No l’ha fet l’actual Govern i no l’han fet així
com toca altres governs.

Per tant, aquí és un problema com deia, de què quedi en
paper banyat, ho deia un portaveu, que siguin efectives les
decisions que es prenen i allò que escrivim en el butlletí oficial.
I aquest és el gran repte, perquè més enllà de la foto, l’èxit
polític que es pugui atribuir el conseller d’haver declarat i
haver aprovat una llei, al final continuarem sense gestió i aquí
rau realment el repte. I dic que si alguna de les nostres esmenes
s’aprova, pensam que el text millorarà substancialment i no
només tendrem una declaració, amb la qual hi estam d’acord de
parc natural d’Es Trenc, sinó que la gestió serà molt més fàcil.

I nosaltres coincidim amb alguna de les reclamacions del
Partit Popular, en el tema de participació dels afectats a la junta
gestora, tenim esmenes en aquest sentit, que tenguin molt més
pes aquests afectats en aquesta junta redactora.

Tenim una esmena en relació als ingressos, que tots els
ingressos que es produeixin, quedin íntegrament al municipi de
Campos, en això estam d’acord. No estaríem tant d’acord amb
això del fons per a Campos, perquè sembla que només és
Campos el que ha de ser compensat, i en això la meva
companya d’Artà, per posar un exemple, segur que discreparia
que només fos Campos el que s’ha de compensar. Però sí que
els ingressos que produeixi el parc, quedin en el municipi de
Campos, en això hi estam d’acord i tenim una esmena en
relació a aquesta qüestió.

I finalment, tenim esmenes en relació al tema de la ubicació
dels pàrquings, que en això sí que hi ha hagut un canvi en
relació al que va aprovar el projecte de llei i el que ara han
esmenat els grups que donen suport a la majoria, o una part dels
grups que donen suport a la majoria. I efectivament, nosaltres
pensam, primer, que la ubicació definitiva del pàrquing hauria
de ser una decisió del PORN, això el primer. I transitòriament,
ens sembla molt més intel·ligent aprofitar els espais ja
transformats, que transformar-ne de nous. Nosaltres això aquest
plantejament, des d’un punt de vista ambiental no l’entenem ni
poc ni gens, no té cap lògica ni una. Per tant, nosaltres també
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convidam que a aquestes propostes que nosaltres hem fet a
través de les esmenes se’ls doni suport.

Acab. Nosaltres ens abstendrem, perquè compartim moltes
de les crítiques que ha fet el Grup Parlamentari Popular per
presentar aquesta esmena a la totalitat, però també ens pesa
molt que hem d’avançar, i aquesta pot ser una manera
d’avançar. Ja veurem com acaba la tramitació parlamentària, ja
veurem si realment farem una passa endavant. Jo també puc ser
escèptic, però hem d’intentar avançar, i com que nosaltres
defensam, volem i deim amb tota claredat que Es Trenc ha de
ser parc natural, entenem que ens hem d’abstenir en aquesta
esmena a la totalitat.

Moltíssimes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. 

Doncs passam a la votació de l’esmena a la totalitat. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió. Moltes gràcies.
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