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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyors diputats i diputades. Començarem la
sessió d’avui. En primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Salomé Cabrera substitueix Mariano Juan.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Presidenta, Margalida Durán substitueix Tania Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més? No? Perfecte. 

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
15774/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares (article 46.2), pel procediment d’urgència,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del
conseller de Medi Ambient i Territori del Govern de les
Illes Balears per tal d’informar sobre l’omissió del Govern
de les Illes Balears davant l’impacte mediambiental dels
abocaments irregulars de les depuradores d’EMAYA a la
badia de Palma.

Passarem al debat del primer punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
15774/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Balears, pel procediment d’urgència, sol·licitant la
compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori del
Govern de les Illes Balears per tal d’informar sobre l’omissió
del Govern de les Illes Balears davant l’impacte mediambiental
dels abocaments irregulars de les depuradores d’EMAYA a la
badia de Palma.

Per a la seva defensa té la paraula el Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, el Sr. Campos, per un temps de cinc
minuts. Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Seré breve porque la verdad es que
el tema da para mucho tiempo, pero explicaré el motivo por el
que solicitamos la solicitud, una solicitud que la hicimos el 2 de
noviembre, cuando tuvimos conocimiento, con la publicación
en el diario especializado en náutica, Gaceta Náutica, que
publicaba un informe de la Guardia Civil, incorporado a las
actuaciones judiciales del juzgado de instrucción número 7, de
Palma, que investigaba los vertidos fecales en la bahía de
Palma.

Claro, cuando tuvimos conocimiento registramos esto por
el procedimiento de urgencia, el 2 de noviembre, y se ve tres
meses después. ¡Menos mal que lo solicitamos por urgencia!
Pero, bueno. 

Dicho esto, creemos que es muy importante la
comparecencia, como digo, porque en ese informe publicado y
en esas informaciones de la Guardia Civil pues quedaba muy
claro que había una omisión de las administraciones públicas

ante estos vertidos. El informe, según se publicó, era
demoledor, se demostraba además con pruebas que la
Consejería de Medio Ambiente conocía perfectamente el
desastre ecológico que estaba causado por la deficiente
depuración de aguas y, sin embargo, se había hecho la vista
gorda. 

Es un procedimiento, hay que recordar, que se inicia por
una denuncia de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo
cuando, cansados de solicitar la transparencia de la conselleria
en cuanto a cuantas sanciones se habían aplicado por el vertido
de aguas fecales y al no obtener ninguna información,
presentan una denuncia y se incoa este procedimiento. Un
procedimiento donde consta este informe, que indica que nunca
hubo ni una sola sanción contra la Empresa Municipal de
Aguas y Alcantarillados de Palma, EMAYA, que es la que
vertía a la bahía de Palma; nada más y nada menos que durante
31 años vertiendo fecales al mar y en muchos casos de ellos sin
ni siquiera disponer de la autorización legal para hacerlo.
Repito, 31 años y ni una sola sanción.

En ese dictamen se estimaba, por ejemplo, que entre 1989
y 2012 los vertidos provocaron una reducción de más de 200
hectáreas de posidonia en la bahía de Palma. Es decir que ni
toda la sexta flota fondeada, la de los Estados Unidos, durante
años sería capaz de provocar semejante destrozo con sus
anclas. Y ya, por no hablar, tendrían que pasar miles de años
para que las embarcaciones de recreo pudieran, nada más y
nada menos, que reducir en más de 200 hectáreas la posidonia.

Lo grave es que esto ha pasado con el conocimiento de los
políticos responsables y todos ellos lo mantuvieron tapado.
Llama mucho la atención que precisamente en estos últimos
años y actualmente la Consejería de Medio Ambiente, que está
en manos de MÉS, un partido que se proclama..., si no lo
recuerdo..., ecosoberanista (...), es ecosoberanista, claro, llama
mucho la atención, vaya eco soberanismo, ¿no?, porque el
partido MÉS es el que se erigió como defensor de la posidonia
aprobando un decreto donde, para mayor sorpresa, no se hacía
ninguna referencia a los vertidos de aguas residuales. 

Se han tramitado 212 denuncias en base a ese decreto de la
posidonia por anclar cerca o encima de esta planta, pero, en
cambio, no hay ninguna sanción al mayor destrozo que ha
habido jamás de hectáreas de posidonia por estos vertidos, que
no lo digo yo, lo dice la Guardia Civil en este informe
incorporado al Juzgado de Instrucción número 7.

Por eso, la gravedad cuando nos dice que la administración
pública, y aquí hay dos administraciones, el Ayuntamiento de
Palma y el Gobierno balear, según dice la Guardia Civil, están
implicadas en este asunto, conocían perfectamente lo que
estaba pasando y no hizo absolutamente nada, creo que es
urgente, necesario y además los ciudadanos se lo merecen que
el consejero de Medio Ambiente, el competente en este caso,
comparezca para dar explicaciones y, en todo caso, si esto se
demuestra, para asumir responsabilidades.

Por eso yo les pido el voto favorable para que esta
comparecencia se pueda producir.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Vidal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Popular donarà
suport a qualsevol compareixença de qualsevol conseller
sempre que sigui per venir a retre comptes de la seva feina
davant del Parlament. Per tant, votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta, buenas tardes. Desde Unidas Podemos
apoyaremos la petición de VOX y, bueno, como entendemos
que cualquier petición de cualquier grupo parlamentario, con
una base sólida o sólida para este grupo al menos, debe
considerarse nuestro apoyo para ello.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Nuestro grupo apoyará la solicitud
de comparecencia. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
el Sr. Ferrà té la paraula, per cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és complicat fer un parell de
referències perquè hi ha hagut tota una sèrie de falsedats o
d’inconcrecions que s’han de matisar.

Primer de tot, abans de res, però, voldria dir que votarem a
favor d’aquesta compareixença. Crec que el Sr. Mir estarà
encantat d’explicar l’actuació de la Conselleria de Medi
Ambient i Ordenació del Territori, de la Direcció General
d’Ordenació del Territori, que n’és la competent, tant en
aquesta legislatura com el que es pugui explicar evidentment de
la gestió anterior, on la Direcció General d’Ordenació del
Territori no era dins la Conselleria de Medi Ambient, però els
límits de..., o les feines en aquest sentit eren cooperades entre
ambdues conselleries. 

Hem de recordar que hi ha qüestions de cabals i també hi ha
qüestions de territori a aquesta petició de compareixença, amb
aquestes preguntes tan concretes. 

Sí que voldria matisar un parell de qüestions. Primer de tot
que, davant d’una problemàtica, com és la de la depuradora de
Palma, crec que és evident que sí que s’ha actuat, que sí hi ha
hagut actuació política tant per part de l’Ajuntament de Palma
com per part de la conselleria, però serà ja el conseller que ho
explicarà. I quant a la feina que s’ha fet de cooperació entre
administracions per solucionar aquests problemes també hi ha
estat. 

També, però, crec que és important recordar que aquest
problema no se circumscriu a la badia de Palma sinó que se
circumscriu a prou llocs i a la funció que tenen les depuradores
i l’interès general que tenen les depuradores.

Una altra qüestió a què vostè ha fet referència o el diputat
proposant, que això és una qüestió de dues administracions. En
aquest cas concret no són dues, són tres, hi ha l’Estat també. 
Hi ha l’Estat i tant crec que els responsables polítics d’un pacte
amb distints partits duent l’àrea o el Partit Popular que també
la va dur són ben conscients i saben ben conscients el paper
estatal que té a aquesta depuradora per a l’interès general.

Després, un matís, al Decret de posidònia i tant que es parla
de vessaments, i tant, i tant que se’n parla, al Decret de
posidònia es parla d’aquesta qüestió, és clar que sí. Ara bé, hi
ha una línia d’actuació amb els vessaments, amb els emissaris,
amb les depuradores, que és una, que hem de recordar que la
majoria dels quals són privats, no són públics. I una segona
línia de feina que és, evidentment, amb els ancoratges. 

Vostè ha fet referència, tot el que vostè fonamenta a aquesta
compareixença, a aquesta petició de compareixença, és en base
a una notícia d’un mitjà de comunicació. És clar, no a
l’informe, no sé si vostè s’ha llegit l’informe del SEPRONA,
perquè vostè aquí el que du és un article de Gaceta Náutica,
que és un grup que està enverinat, enverinat, perquè
sistemàticament s’han sentit amenaçats pel Decret de
posidònia, no els va agradar el Decret de posidònia i
evidentment, a partir d’aquí iniciaren una campanya en contra
de qualsevol agent que hagués donat suport al Decret de
posidònia. Res més. Res més. 

És a dir, aquí, informes del SEPRONA, no en veig cap ni
un. Crec que serà interessant conèixer el punt de vista de la
Conselleria de Medi Ambient, les explicacions..., tot el que
s’ha fet i quines funcions tenen les depuradores, l’interès
general, i quin interès general pugui tenir una àncora d’una
barca. Per tant, parlam d’objectes prou distints i amb una
necessitat també prou distinta.

Per tant, crec que serà interessant veure o escoltar el
conseller en aquesta qüestió. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Des del
nostre grup parlamentari donarem suport a aquesta petició de
compareixença del conseller de Medi Ambient.

Pensam que qualsevol dubte que hi pugui haver és
important que vengui i ho pugui aclarir, fins i tot demanaria al
portaveu del Grup Parlamentari VOX que si té aquest informe
ens ho pot fer arribar, si no de totes maneres el cercaríem,
perquè no l’hem pogut llegir, però pensam que és important
que la Conselleria de Medi Ambient doni les explicacions
oportunes de les passes que s’han seguit.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Molt breument, hi votarem a favor, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Ferrer, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, presidenta. El nostre grup votarà a favor, però
volia fer una sèrie de reflexions molt breus perquè ja en podrem
abundar més el dia de la compareixença del conseller, però ens
crida poderosament l’atenció que un grup polític que practica
habitualment el negacionisme, el negacionisme en les causes
antròpiques del canvi climàtic per exemple, el negacionisme a
veure el canvi climàtic en els fenòmens adversos meteorològics
que pateixen les nostres illes; un grup que, a més, practica unes
esmenes als pressuposts de l’any 2021 on desfigura
completament el pressupost de Medi Ambient, ara tengui
l’ànim de venir aquí a parlar-nos també d’una qüestió que
afecta el medi ambient i que afecta justament el cicle de
l’aigua.

Nosaltres confiam que durant la compareixença del
conseller l’ànim del grup proposant d’aquesta compareixença
pugui ser constructiu o si més no que li pugui servir per
recaptar informació, per veure quines feines es fan,
especialment des de la legislatura 2015-2019 i també en
l’actual, ja tendrem temps també de remuntar-nos més enrere
durant la compareixença i veure qui ha fet què durant les
darreres dècades.

Jo crec, però, que això no passarà perquè ja ho hem vist,
d’alguna manera aquí el portaveu del Partit VOX el que ha fet
és ja avançar-nos quin és el seu model, quina és la seva
estratègia pel fet d’haver demanat aquesta compareixença, ho
ha dit molt clar: ells contraposen el Decret de protecció de la
posidònia, el veuen com a un atac, un atac a una sèrie
d’interessos, a una sèrie de qüestions que ells entenen com a

prioritàries, com pugui ser que determinades embarcacions no
puguin fondejar a praderies de posidònia, que li puguin fer
malbé i que l’administració s’hagi de posar... fil a l’agulla per
protegir-les; ells això ho veuen com a un atac i contraposen
aquest atac amb un altre, amb un contraatac que ells entenen
que és fer venir aquí el conseller i intentar treure-li les
vergonyes perquè els vessaments que es produeixen a la Badia
de Palma són culpa seva.

Bé, dins tot aquest relat certament simplista supòs que
durant la compareixença, i per això nosaltres hi votam a favor,
n’observarem els detalls i ja sabem que en els detalls s’hi
amaga el dimoni de vegades, no?, però bé, veurem cadascú què
ha fet i realment quines són les passes que es fan per solucionar
el problema que denuncien a la petició de compareixença.

Res més, gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Així entenem que, per
unanimitat, no hi cas de votar, sortiria aprovat l’escrit RGE
núm. 15774/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de sol·licitud de compareixença del conseller de
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears per tal
d’informar sobre l’omissió del Govern de les Illes Balears
davant l’impacte mediambiental dels abocaments irregulars de
les depuradores d’EMAYA a la Badia de Palma.

II. Proposició no de llei RGE núm. 12909/20, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
reserva marina de la Serra de Tramuntana.

Així passam al següent punt que és el debat relatiu a la
Proposició no de llei RGE núm. 12909/20, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reserva marina de la
Serra de Tramuntana.

Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps
de cinc minuts, en representació del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com bé diu el títol, aquesta
proposició no de llei és una proposició que pretén donar un
impuls a la creació de la reserva marina de la Serra de
Tramuntana. Una reserva marina..., bàsicament hi ha dues
figures, una que és l’autonòmica i l’altra estatal, quan són
aigües exteriors, i pretenen regular els usos i l’explotació del
medi marí a fi d’incrementar la regeneració natural dels
recursos i de conservar els ecosistemes marins més
representatius i alhora poder garantir el sistema o els sistemes
artesanals de pesca de la zona.

He de dir que durant aquests anys o durant els darrers
quaranta anys s’han constituït tota una sèrie de reserves marines
importants, entre les quals la de la Badia de Palma, que està
compresa entre el Club Nàutic de S’Arenal i el Cap de Regana,
declarada a l’any 1982; la del nord de Menorca i la dels Freus
d’Eivissa i Formentera, declarades a l’any 1999; la reserva
marina del Migjorn de Mallorca, al sud de l’illa, de l’any 2002;
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a l’any 2004, també la de l’illa d’El Toro i de les Illes Malgrat,
i el 2007 es va declarar la reserva marina del Llevant de
Mallorca, simultàniament amb la de Cala Rajada, d’àmbit
estatal.

Al 2016 es va declarar la reserva marina del Freu de Sa
Dragonera, una reserva marina molt demandada, molt
simbòlica -molt simbòlica- pel topònim de Sa Dragonera i pel
lloc i l’elevat valor ecològic; al 2018 es va declarar la reserva
marina de la Punta de sa Creu de Formentera i la de la costa
nord-est d’Eivissa Tagomago i finalment a l’any 2019 es va
crear la de l’illa de l’Aire a Menorca.

També ara recentment durant l’any 2020 es va crear o es va
ampliar la reserva marina de Sa Dragonera, la part d’aigües
exteriors per part del ministeri i ens va donar un total aproximat
d’unes 64.000 hectàrees de protecció i al nord-est en aquest
moment de l’illa de Mallorca i en aigües exteriors de la zona hi
ha la reserva marina de Cala Rajada, que és l’única gran
reserva marina estatal juntament amb aquesta de Sa Dragonera
que s’ha creat.

Tot aquest mapa de reserves marines que va ser dissenyat
pels tècnics de pesca i reserves marines de la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Ramaderia ens marca tot un horitzó, tot
un mapa en el qual hi ha una qüestió pendent que és la de la
Serra de Tramuntana. Per tant, aquesta reserva marina que
comptaria amb 5.000 hectàrees i que comprèn una àrea des de
Ses Puntes i..., de la roca de Ses Puntes i el Morro d’en Llobera
donaríem, per tant, per conclòs aquest inici, aquest gran mapa
de reserves marines a les Illes Balears.

Evidentment hi ha qüestions que es poden plantejar com a
ampliacions d’aquestes mateixes reserves marines, però així
garantiríem la viabilitat d’aquestes zones d’alt valor ecològic
i també de l’activitat pesquera artesanal que s’hi du a terme.

He de dir que aquesta proposta la duim amb proposició no
de llei perquè ha estat treballada pels tècnics de la Direcció
General de Pesca de la Conselleria d’Agricultura i hi ha hagut
una línia de feina i de consens amb els ajuntaments afectats, en
aquest cas l’Ajuntament de Sóller, el mateix govern en les
distintes àrees afectades i la confraria de pescadors de la
localitat, a part de la federació hotelera del municipi.

Per tant, conté aquest suport social aquesta reserva marina,
un suport social que s’ha treballat durant anys, d’igual manera
que amb l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera es va
treballar també amb totes les entitats, pescadors, ajuntaments,
etc., i confraries durant el 2015, 2016, 2017 i 2018 fins que es
va fer efectiva.

Per tant, creiem que està en un punt madur i és un punt crec
que... el mateix ministeri en algun moment ha dit que veu amb
bons ulls aquesta reserva i esperem que pugui ser declarada el
més aviat possible. 

Per això proposam aquests tres punts que exposam a la
PNL, que és la declaració de la reserva i, bé, establir també que
el Parlament insti l’Estat a establir aquests mecanismes de
coordinació necessaris entre el Govern i l’Estat per a la seva
gestió.

I per últim, que el Parlament de les Illes Balears insti el
Govern de l’Estat a dotar dels mitjans necessaris de la
vigilància a la nova reserva marina, perquè aquesta qüestió
evidentment és recurrent, una vegada declarats els espais
naturals, és important dotar-los de recursos.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. S’ha presentat per part dels Grups
parlamentaris Unidas Podemos i Socialista l’esmena RGE núm.
1601/21 i, per a la seva defensa, té la paraula el Grup
Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. Jiménez, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, presidenta. Existen en el conjunto de las Baleares
11 reservas marinas, como viene reflejado en la PNL, 3 en
Ibiza y Formentera, 6 en Mallorca, 2 en Menorca. Las reservas
marinas, como sabemos, de la definición de la propia CAIB:
son figuras de protección mediante las cuales se regulan usos
y explotación del medio marino, con el objeto de incrementar
la regeneración natural de los recursos y conservar los
ecosistemas marinos más representativos.

Existe también un convenio suscrito entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación de las Islas Baleares,
relativo a la gestión compartida de reservas marinas en
Baleares y según acuerdo de agosto de 2008, sucesivamente
renovado cada 4 años, la última en agosto de 2020. Este
acuerdo se tomó en relación con la reserva marina de interés
pesquero del Levante de Mallorca-Cala Ratjada, dadas las
competencias estatales en relación con las aguas exteriores. En
este convenio se describen las reservas marinas como “zonas de
protección pesquera, cuyo objetivo es la regeneración de los
recursos pesqueros, contribuyendo a la preservación de la
riqueza natural de determinadas zonas, la conservación de las
diferentes especies marinas, o la recuperación de los
ecosistemas”, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 3/2001,
de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado. Es decir, se
señala más claramente la finalidad de las reservas, que no es
otra que la protección de los recursos pesqueros. 

Con estos mismos objetivos, en la PNL presentada por
MÉS por Mallorca se consideró la posibilidad de incrementar
el número de reservas marinas existente, con la declaración de
una nueva situada en el área comprendida entre Ses Puntes y el
Morro de’n Llobera, que se ha llamado Reserva Marina de la
Serra de Tramuntana. Al incluir aguas exteriores, la
competencia es estatal, por lo que se insta en esta PNL al
Gobierno del Estado a declararla como tal. 

Sabemos por la experiencia de otros lugares que estas
figuras de protección pesquera son fundamentales para
preservar los recursos biológicos, pero también para mantener
la actividad pesquera tradicional en declive, precisamente por
la pérdida progresiva de los recursos, tal como se indica
también en esta PNL, con pérdidas en torno al 75% en los
últimos años.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101601
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101601
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Vamos a apoyar esta PNL, pero entendemos que, dado que
los desajustes ecológicos también se producen en zonas
aledañas y, por tanto, también afecta la actividad pesquera
tradicional, el área propuesta podría ampliarse en un futuro a
otras cercanas del ámbito biogeográfico de la Serra de
Tramuntana. En este sentido, hemos registrado una enmienda,
juntamente con el Partido Socialista, para instar al Gobierno
estatal a estudiar la posibilidad de evaluar, de común acuerdo
con el Govern de las Illes Balears, de ampliar la zona ahora
propuesta, después de realizar los estudios técnicos y
científicos necesarios, atendiendo al principio de continuidad
ecológica.

Esperamos que sea aceptada por el partido proponente esta
enmienda y también por el resto de los partidos presentes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. També per defensar aquesta
esmena pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Garrido, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que tant amb el
que ha manifestat el Sr. Ferrà, com ara amb la defensa de
l’esmena que ha fet el Sr. Jiménez, no hi ha molta cosa més a
afegir. Simplement dir que el nostre grup donarà suport a
aquesta PNL, tant si s’accepta com si no l’esmena plantejada,
però que esperam que se’ns accepti l’esmena. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. El torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Vidal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, presidenta. Qualsevol acció avui en dia de protegir
territori va bé, sempre i quan no perjudiqui la persona i no
perjudiqui els habitants, en aquest cas, de les Illes Balears, ni
els habitants en concret del municipi de Sóller.

Crida l’atenció quan es presenta aquesta PNL la relació que
veig entre el Grup MÉS presentant de la PNL i llavors els grups
d’Unidas Podemos i PSOE, amb aquesta esmena que hi vol fer
de dir: jo vull protegir, idò y yo más; idò, nosaltres més,
voldríem protegir fins a Tarragona, perquè és una sensació
política rara, rara quan la perceps.

Evidentment nosaltres estam a favor de protegir, no podrem
votar l’esmena perquè això és com votar..., no sé quin exemple
us he de posar, fer retxes dins l’aigua, perquè si fos una esmena
concreta, li podria dir sí o no, però condicionar una cosa que
s’ampliï, sense saber si cap a Andratx i anam cap a Formentor,
doncs no ho podem fer. Vull dir, la PNL tal i com la presenta
almenys sabem que vol anar des del Morro de’n Llobera fins a

Sa Punta, i en això podem dir sí o no, d’aquí que el sentit del
nostre vot serà que sí.

Però també m’agradaria que fes una explicació tambe, ja
que li ha dit el senyor de Podemos, per què concretament
aquesta zona i no una altra? Quan sabem que tècnicament tant
la part geològica, que comprèn des d’Andratx fins a Formentor,
és exactament igual a aquest bocí entre el Morro de’n Llobera
i Sa Punta, per què només aquest trosset i no tot? Si llavors
m’ho pot explicar, no em digui dels informes tècnics, perquè ho
ha dit i ho he entès molt bé, però hi hauria la possibilitat de fer-
ho més gran, així com ho ha dit el senyor de Podemos.

I després també, a part de la part geològica, que és la
mateixa d’un cap a l’altre del nord de l’illa de Mallorca, també
tant la flora com la fauna marina és la mateixa, és a dir, no hi
ha ni espècies endèmiques, ni més espècies protegides en
aquesta zona que a tota la franja de la costa nord de Mallorca.

Dit això, repetesc que, si accepta l’esmena, ens abstendrem
en el punt de l’esmena, simplement per desconeixement del que
vol dir l’esmena, jo entenc que en ampliar una cosa hem de
saber què fem, perquè si no votam... és com fer una retxa dins
l’aigua, no sabem què i ho volem saber.

I quant a la resta, votarem a favor de la PNL i si el ponent
ens explica aquestes preguntes que li he fet, doncs més
contents.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, de entrada el Grupo
Ciudadanos votará que sí a esta proposición de ley, a esta PNL,
perdón.

En lo que se refiere a la enmienda presentada por Unidas
Podemos, la que ha defendido mi compañero, diputado y amigo
Pablo, nos abstendremos si es aceptada, más que nada por lo
mismo, por el problema de que evaluar una futura ampliación,
preferimos que se vea en su día o que sea un poco más preciso.

Sobre el tema de la reserva, bueno, que sepamos, las
reservas marinas sirven para la recuperación efectiva del
recurso marino. Si de hecho se permite pesca profesional con
controles que son bastante más estrictos y con muchas más
limitaciones, pues debería hacerse lo mismo con la pesca
recreativa. No debe tampoco este sector tratar de hacer la
competencia desleal.

En realidad en la PNL, MÉS dice que hoy por hoy la
población de peces es más o menos del 75%. Me gustaría
corregir esto, en el sentido del propio MÉS, que es que según
las cifras que yo he podido ver, en realidad, hoy por hoy, sólo
hay el 10% de los peces que había hace 20 años.
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También indicar que la creación de este tipo de reservas
marinas, constituye una acción que va siendo normal y
continuada en todos los países de la Unión Europea. Es bueno
para el mar, es bueno para las especies, es bueno para la
procreación, porque realmente esto permite que no solamente
estos peces, estas especies se van a desarrollar en la parte de
reserva marítima, sino que estos peces luego van a aflorar en
todo el mar que hay continuo.

Y evidentemente pues se va a luchar contra una cosa que
hay que pelear fuertemente, que es el furtivismo y este tipo de
iniciativa también va ahí. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares el Sr. Campos té la paraula, per cinc minuts. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. A nosotros es difícil que
nos ganen en cuanto al interés en proteger el territorio, el
territorio, la biodiversidad... -rían, rían, ahora se reirán más,
ahora se van a reír un poco más-, nadie nos va a ganar, desde
luego, a proteger el territorio, pero ¿qué es proteger el
territorio, la fauna marina, la biodiversidad, qué es? Porque
aquí, alegremente, pues se aprueban iniciativas, se declaran
reservas que después la gestión deja mucho que desear o
incluso se restringe tanto que se causa un mal mayor a esa
biodiversidad, se está viendo en muchas zonas del Parque
nacional marítimo-terrestre de Cabrera, donde, con la intención
de proteger, al final se desprotege, y, por no hacer una correcta
o no llevar a cabo una correcta gestión de esas reservas y
permitir muchos usos que sí que se podrían y serían
compatibles, incluso beneficiosos, para la biodiversidad de esa
zona, pues, finalmente se acaba con ella.

Dice MÉS, quien propone esta proposición no de ley, que
está aquí, está todo el mundo de acuerdo, hay consenso entre
todos. Bueno, no es cierto, nosotros hemos hablado con varios
miembros de la Asociación de Pesca de las Islas Baleares y no
están de acuerdo con aprobar esta..., nosotros hemos hablado
con la Asociación de Pesca de las Islas Baleares. 

Entonces, si no está de acuerdo todo el mundo que pueda
verse afectado, en una cuestión que puede afectar además en un
situación tan complicada como la que vivimos, y que
probablemente será más complicada aún durante los próximos
tiempos, pues creo que es muy aventurado, además con esta
exposición de motivos tan pobre, decir, hablar de los beneficios
de la reserva y del consenso en unas cuantas líneas en un hoja.

Entonces, creo que esto sí que tiene que estar absolutamente
consensuado con todo aquel que se vea afectado por la
declaración de una reserva, que son muchos; porque, claro,
decía antes el Sr. Ferrer, del Partido Socialista, en la
intervención anterior, haciendo un poco de ciencia ficción,
sobre que ellos saben cuales son las intenciones de VOX
cuando hace algo, bueno, la verdad es que no tienen ni idea de
cuales son las intenciones de VOX, de hecho fallan

habitualmente cuando hacen futuribles; pero nosotros sí que
sabemos cuales son las intenciones de la izquierda y sobre todo
de MÉS, los ecosoberanistas de los vertidos fecales, nosotros
sí que sabemos cuales son las intenciones de la izquierda sobre
todo cuando declaran reservas, sabemos que hay una obsesión,
no tanto por proteger, que al final lo desprotegen y causan
auténticos desastres en la biodiversidad, sino porque tienen una
fijación de acabar con la náutica, con todo aquello que tenga a
ver con la náutica, y no estoy hablando de los megayates, sino
del pobre señor que tiene un llaüt y que al final no le dejan ni
sacarlo alrededor de su puerto. Es decir, ustedes tienen una
obsesión con la náutica y dejando en manos de ustedes la
declaración de una reserva, se consigue justo lo contrario. 

Insisto, para proteger al medio ambiente debe haber
consenso con todos los que se puedan ver afectados por este
tipo de declaraciones.

Segundo, la gestión de las reservas tiene que ser eficaz,
eficiente, que proteja el medio ambiente, pero que también
permita el desarrollo de determinados usos, que se está
comprobando en infinidad de países, no solamente en la Unión
Europea sino en el resto del mundo, que son perfectamente
compatibles con la protección del medio ambiente; que es algo
que aquí no se hace, y sobre todo ustedes de la izquierda no
hacen.

Con lo cual, en estas condiciones, y desde luego para
perjudicar aún a más sectores, nuestro voto será negativo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears la Sra. Sureda té la paraula, per
cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, les
reserves marines, com s’explica a l’exposició de motius, són
figures de protecció que el que fan és incrementar la
regeneració natural dels recursos i conservar els ecosistemes
marins que a aquelles zones hi ha i els que són els més
representatius. 

És cert que, una vegada que es fa una reserva, existeixen
una sèrie de limitacions d’activitats, però que a la llarga poden
ajudar al sector a tenir aquelles espècies perquè hi proliferin i
siguin espècies que després l’ús o la venda comercial els siguin
bones. 

Hi ha diferents reserves marines ja a la nostra comunitat. Jo
el que trob millor d’aquesta proposta és el darrer paràgraf, on
diu que hi ha aquest consens entre les diferents administracions.
El Sr. Campos diu que ha parlat amb associacions, jo he parlat
amb la Federació de Confraries, hi estan d’acord; parlant amb
els de Sóller, sembla que també s’hi està, com diu aquí,
d’acord. 

I un dels plantejaments que li anava a fer, que també ja ho
ha comentat el portaveu del Partit Popular, era el tram allà on
està definida aquesta reserva marina. Supòs que hi ha els
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informes previs, evidentment, però també entenc que a la Serra
de Tramuntana l’únic port que hi ha de pesca o que hi pugui
haver barques és al Port de Sóller, que la resta són petits ports
recreatius i que per ventura la zona no els afecta directament;
que no sé si no només a Sóller aquesta reserva marina sinó que
també pugui afectar Deià i Fornalutx de la part de la terra. 

Dit això, nosaltres hi donarem suport. Esper que els grups
que donen suport a aquesta esmena, que són els grups que
governen a l’Estat, pitgin i pressionin perquè sigui una realitat.
Nosaltres donarem suport també a l’esmena perquè no tanca
sinó que demana que es puguin fer els estudis pertinents per
avaluar la futura ampliació. Evidentment, encara no delimita
quins seran aquests espais o quines seran aquestes fites, però
que es posi damunt la taula i s’estudiï també ho veiem bé.

Per tant, em qued amb el darrer comentari o amb la darrera
frase que ha dit el portaveu, el Sr. Ferrà, que l’important,
després de declarar espais naturals, és dotar-los amb els
recursos perquè tots en puguem estar orgullosos. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, una altra vegada seré breu.
Nosaltres també votarem a favor d’aquesta iniciativa. Nosaltres
sí que pensam que té uns beneficis clars en la conservació del
medi ambient, en la biodiversitat, en la pesca i fins i tot social.
Així que endavant. Ah! i d'acord amb l’esmena.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Procedeix ara un cop..., té la
paraula el grup proposant, per un temps de cinc minuts, Sr.
Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, agrair el suport
de pràcticament tots els grups, excepte del grup ultraecologista
VOX, a la resta, moltes gràcies. Contestaré un poc un per un.

Quant a l’esmena, primer faré referència a aquesta esmena
que ha presentat Unides Podem i PSIB-PSOE que crec que,
primer, té sentit, i explicaré per què: incorpora una qüestió que
és molt important que és el principi de continuïtat ecològica,
per tant, això ja dóna unes garanties que si s’ha d’ampliar, s’ha
d’ampliar seguint un principi de continuïtat ecològica, com es
va fer amb l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera, és a dir,
donant aquest principi que és un principi bàsicament científic.

En segon lloc, creiem que aquesta cooperació o aquesta
feina que s’ha de fer, aquests estudis científics i tècnics per
avaluar una futura ampliació bé, és a dir, s’han de començar,

s’han de començar; una vegada acabats i veure que això és
viable, hi ha una feina que és aquest consens social, perquè és
important que aquestes figures tenguin aquest consens social,
és molt important i són molts d’agents els que hi interactuen.

Per tant, per part meva acceptaria aquesta esmena com a
punt 4. També cal dir que si hi ha qualque..., crec que hi hagut
qualque grup, com Ciutadans, que ha dit que per ventura
demanaria el vot separat, jo l’acceptaré, acceptaré el vot separat
si qualcú ho demana.

Una observació que volia fer és que hi ha hagut
insinuacions, no dic que ningú ho hagi dit directament perquè
no és veritat, no seria cert, però una reserva marina no
prohibeix la pesca recreativa; és a dir, evidentment promou la
pesca artesanal, que són els professionals del sector, i regula la
pesca recreativa i de determinades arts dels professionals. Això
és important, és important perquè moltes vegades confonem o
lligam una reserva o una protecció a una prohibició i no és cert,
no és cert.

El Partit Popular ha fet esment, al sentit que tenia o que
pugui tenir aquesta esmena. Jo sí puc avançar que davant el
registre d’aquesta esmena, sí que he parlat amb la Direcció
General de Pesca i consideren que és viable, és a dir, que no és
una cosa desencaminada. Moltes reserves marines han tengut
ampliacions i moltes vegades aquests estudis s’inicien d’una
manera immediata quan es “daixona” perquè, és clar, parlam
d’anys, de molts d’anys de planificació d’una reserva marina i
d’una ampliació. Per tant, té el suport..., és a dir, aquesta idea
tendria el suport de la Direcció General de Pesca del Govern de
les Illes Balears.

També crec que el Sr. Vidal ha fet esment a per què sols
aquest trosset, aquesta reserva marina? Perquè científicament,
és a dir, els estudis científics que s’han fet a tota la banda de la
Tramuntana, determinen que aquesta zona té un alt valor
ecològic i això s’ajunta amb aquest consens social que hi ha,
perquè aquest bocinet es protegeixi, o es creï ara la reserva
marina. Així i tot els estudis, evidentment, abracen molt més i
podrien anar cap aquesta possible ampliació que és l’esmena
que presenten els grups d’Unides Podem i PSIB-PSOE.

Ciutadans ha fet un comentari de les dades de pèrdua de
peixos. Jo aquestes dades són les de pesca del Govern de les
Illes Balears, no sé si hi ha altres dades, però aquestes dades
són les que fonamenten els estudis d’aquesta creació de la
reserva marina.

Respecte d’El Pi, no li sabria contestar exactament els
municipis que afecta la reserva marina, és a dir, Sóller, perquè
aquesta àrea compresa afecta bàsicament Sóller. Respecte de
Fornalutx tenc dubtes i Deià crec que no, però tenc dubtes, tenc
dubtes quant a Fornalutx.

(Remor de veus)

I respecte de VOX, bé, ha mesclat dues figures, vostè ha
comparat el Parc Nacional de Cabrera, que és un parc nacional
i té unes característiques i té unes mesures, amb una reserva
marina, que no té absolutament res a veure, absolutament res a
veure. Jo he comparat aquestes dues figures per explicar que
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l’ampliació del parc nacional es va fer via consens i la reserva
marina, ens consta, crec que ha estat la diputada d’El Pi que li
ha contestat que ella s’ha posat en contacte amb la confraria de
pescadors, o amb la federació. A mi em consta bàsicament el
suport total, total dels pescadors professionals de Sóller.

I evidentment sempre hi pot haver qualque reticència
evidentment d’aquells professionals, bé, aquells professionals
no, aquells pescadors recreatius, però, ho torn dir: les reserves
marines no prohibeixen la pesca, regulen, regulen arts, regulen
dies, regulen altres qüestions, però en cap cas no la
prohibeixen.

Per tant, el consens hi és, a mi em consta que les forces
polítiques de Sóller, almanco fins al 2019 hi donaven suport, el
Partit Popular de Sóller hi donava suport, El Pi hi donava
suport, el PSOE, crec que Unides Podem, MÉS per Mallorca,
evidentment també, tots li donaven suport i Ciutadans que
també té presència a Sóller, donava suport a aquesta reserva
marina. I per posar un exemple de la coordinació que hi ha
hagut aquests anys, el director general de Pesca i Reserves
Marines és una persona, un càrrec del PSOE, que ha estat a una
conselleria de MÉS per Mallorca i a una conselleria d’Unides
Podem, jo crec que tothom ha fet feina de la mà perquè es
pugui dur a terme aquesta reserva marina.

Les informacions que tenim ara són que el ministeri és
receptiu, per tant, creiem que aquesta proposició no de llei serà
un impuls més, o una passa més per poder fer-ho arribar a
Madrid i que s’incorpori dins l’agenda i que aquesta legislatura
la puguem veure creada, d’igual manera que vàrem veure
creada, ara fa un any, l’ampliació de Sa Dragonera a la seva
part d’aigües exteriors, tot just fa devers tres o quatre mesos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Així entenc que accepta l’esmena
d’addició i proposaríem vot separat, tot i que crec que pel
debat, podríem fer l’1, 2 i 3 una votació i el 4 separat, no? És
així no?

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sra. Presidenta, si quiere vamos a votar también por la
enmienda número 4, si quiere votarlo junto puede votarlo
junto...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Por eso...

(Remor de veus)

El Partit Popular no, no... Ho fem tot per separat idò? Sí, va
bé? Perfecte, idò així votarem el bloc 1, 2 i 3 original, i després
a part votarem el punt d’addició 4.

Així vots a favor dels punts 1, 2 i 3? 12 vots a favor.

En contra? 1.

Abstencions? Cap.

Ara passarem al punt número 4 d’addició.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 3.

Així queden aprovats els quatre punts de la Proposició no
de llei RGE núm. 12909/20, relativa a reserva marina de la
Serra de Tramuntana.

I no havent més temes a tractar, s’aixeca la sessió. Moltes
gràcies.
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