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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores diputades i senyors diputats.
Començarem la sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si
es produeixen substitucions.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Sí, presidenta, Isabel Borrás substitueix Miquel Vidal.

EL SR. CAMPS I PONS:

Lluís Camps substitueix Salomé Cabrera.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, Sra. Presidenta, Beatriu Gamundí substitueix el Sr. Ares
Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no hi ha més substitucions, passam a l'únic punt de
l'ordre del dia d'avui, relatiu al debat de les proposicions no de
llei RGE núm. 12051/21 i RGE núm. 2775/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 12051/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a garantir la
viabilitat i donar seguretat jurídica als clubs nàutics de
Balears, sota l’emparament del Govern de les Illes Balears
a través de Ports Illes Balears, a fi que puguin mantenir la
gran tasca social, esportiva i turística que ofereixen a la
societat.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
12051/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a garantir la viabilitat i donar seguretat jurídica als clubs
nàutics de Balears, sota l’emparament del Govern de les Illes
Balears a través de Ports Illes Balears a fi que puguin mantenir
la gran tasca social, esportiva i turística que ofereixen a la
societat.

Per a la seva defensa té la paraula el grup proposant, que és
el Grup Parlamentari Popular, el Sr. Camps, per un temps de
cinc minuts, quan vulgui.

EL SR. CAMPS I PONS:

Bona tarda, moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Partit
Popular va enregistrar aquesta proposició no de llei a principis
de novembre del 2021 perquè entenem que els clubs nàutics
realitzen aquesta triple funció importantíssima dins la nostra
societat balear, una activitat transversal, tant social com
esportiva i turística, que fa que el Partit Popular, a l’any 2014,
també va voler donar-los veu i vot a través de l'Associació de
Clubs Nàutics de Balears dins el Consell d'Administració
d'Autoritat Portuària de les Illes Balears.

Per tant, en aquesta nàutica esportiva i d'esbarjo com a
sector estratègic i de gran importància per a l'economia de les
Illes és molt important el reconeixement que els clubs són
vertaders vertebradors socials i promotors de les activitats
nàutiques i esportives, així com el valor que aquests aporten al

turisme en desenvolupar des de fa dècades una filosofia de
gestió que precisament ara, en aquest context de crisi, s'ha
revelat eficient i sostenible.

Vull recordar que l’assemblea anual de clubs nàutics va
acordar encarregar un estudi sobre el seu impacte econòmic a
la Universitat de les Illes Balears, el juny del 2019, que
permetés conèixer la repercussió econòmica de les 24 entitats
sense ànim de lucre integrades en aquesta associació, en donar
a conèixer la tasca que desenvolupen els clubs nàutics i
quantificar el benefici que aporten a la societat. 

Al llarg dels anys s'han prorrogat les concessions dels clubs
nàutics que hi ha sota el paraigua del Govern a l’espera de
veure què passa amb els que depenen de l’Autoritat Portuària
de les Illes Balears.

Segons les dades de l'Associació de Clubs Nàutics de les
Illes Balears presentades el gener del 2021, per l’informe
elaborat pel Departament d'Economia i Empresa de la
Universitat de les Illes Balears, sobre l'impacte econòmic i
social dels clubs nàutics de Balears, s’arriba a la següent
conclusió: sabem que aquests 24 clubs nàutics de les Illes
Balears generen de manera directa o indirecta un total de 3.883
llocs de treball i la producció global de 626 milions d'euros que
es tradueixen en un valor afegit de 209 milions d'euros. 

Per la seva banda, cal destacar que generen ocupació de
qualitat no estacional i que, a més, fan una funció social i
esportiva que no desenvolupa cap altra activitat nàutica, són
equipaments generadors d'aficionats de la mar que han
demostrat fortalesa i generositat en el moment de crisi.
L'estructura estable de socis ha esmorteït l'impacte econòmic
directe dels clubs i que la impressió és que els impactes
indirectes aniran en línia amb la resta de sectors de la societat. 

Els resultats en mèrits esportius a nivell olímpic són un
orgull per a tothom, mèrit fonamental de regatistes i clubs
nàutics que tant esforç fan any rere any, fins i tot la presidenta
Armengol va fer un acte d'homenatge i reconeixement als
nostres esportistes de Balears entre els quals destaquen els
nostres regatistes. 

No hem d'oblidar que del calvari ocorregut al Club Marítim
d’Es Molinar de Llevant, que aquests dies hem vist que ha estat
proposat pel Govern amb la finalitat que anava aquesta
proposició no de llei, que en els dos punts recollirem, que ara
els comentaré. No hem d'oblidar aquest calvari que pateixen els
clubs nàutics o marítims per poder tirar endavant la seva tasca
social i esportiva a les diferents illes.

Per tot açò, el Partit Popular presenta aquests dos punts:
aquest reconeixement i agraïment al treball dels clubs nàutics
de les Illes Balears, per la seva gran tasca social, esportiva i
turística de la nostra societat. I al punt 2, instar el Govern de
l'Estat a transferir les instal·lacions i la gestió de la part nàutica
esportiva dels seus ports, així com recull el nostre Estatut
d'Autonomia amb competència autonòmica en el marc de la
Llei de Ports IB, podent assumir aquesta competència i
d'aquesta manera resulti més beneficiosa per a les nostres
entitats amb finalitat social i esportiva que l'actual regulació
establerta a la Llei de ports de l'Estat, perquè els clubs nàutics
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i la seva gran tasca social i esportiva vegin salvaguardada la
seva continuïtat a les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Ara passam al torn de fixació de
posicions. En primer lloc, donaríem la paraula al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, Sr. Jiménez, quan vulgui. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. No dudamos de la importancia de
los clubs náuticos que existen en el conjunto de las Islas
Baleares por la actividad económica que generan y por su
función deportiva y social.

Según distintas fuentes, ya lo ha explicado el Sr. Campos,
-perdón, Campos no, Camps, perdón, perdón-, su volumen de
negocio supera los 600 millones de euros en un año, aportan al
erario balear cerca de 10 millones de euros y contribuyen al
empleo balear con cerca de 4.000 puestos de trabajo directos
e indirectos, es decir, unas cifras obviamente nada desdeñables.

En cuanto a su función deportiva, es claro que algunas
especialidades náuticas como la de vela o piragüismo han
tenido un amplio desarrollo gracias a estas entidades.

Sobre su carácter social, se podría abrir un amplio debate
sobre el posible elitismo de estos centros que en realidad se ha
establecido, este debate -me refiero- se ha establecido desde
tiempos lejanos. No es el momento de hacer este debate, y
además también dependerá básicamente del club del que
hablemos.

Sobre los puntos propositivos, el primer punto es una
declaración general de apoyo al sector al que no nos oponemos,
tampoco es que nos parezca de mayor interés, pero, bueno, no
nos oponemos a ello. 

En cuanto al segundo, creemos que está mal formulada la
propuesta, ya que la Ley de puertos habla de unidad de gestión
de los puertos de interés general, contemplada cuando los
servicios establecidos se encuentran en la zona 1, definida en
el artículo 69 de la Ley de puertos del Estado. Esta ley, que se
llama concretamente la Ley de puertos del Estado y de la
Marina Mercante, establece que prevalece la unidad de gestión
en los casos donde las instalaciones náutico-deportivas y los
espacios pesqueros estén situados en la delimitación de la zona
1, es decir, que convivan las actividades comerciales y las
pesquerías y náutico-deportivas dentro de una misma zona.

En este caso no es posible desagregar el puerto, puesto que
prevalece la unidad de gestión.

Hace poco, hace pocas fechas se ha pedido el traspaso de
competencias en el caso de las instalaciones náutico-deportivas
o pesquerías d’Es Molinar y Es Portixol, ya que se encuentran
fuera de la zona 1, en dársenas alejadas de la actividad
principal del puerto de Palma. Esta es, a nuestro entender, la

única posibilidad legal de transferir una zona concreta de un
puerto de interés general.

Nosotros vamos a proponer al Partido Popular y al Sr.
Camps una transacción in voce que pueda recoger lo que
nosotros creemos que debería ser ese redactado. En caso de que
lo acepten, aceptaríamos, votaríamos a favor del punto y en
caso contrario, votaremos en contra.

La transacción, diría... -luego lo paso a la Mesa-: “El
Parlamento de las Illes Balears insta al Gobierno del Estado a
que transfiera las instalaciones y la gestión de la parte náutica-
deportiva de sus puertos comprendidas en la zona 2,
contemplada en el artículo 69 de la Ley estatal de puertos”.
Luego guardaríamos todo lo que viene a continuación, donde
dice “así como lo recoge nuestro Estatuto de Autonomía, como
una competencia autonómica en el marco de la Ley de puertos
IB”, es decir que, después de “Ley de puertos” diría,
seguiríamos con el redactado original: “pudiendo asumir esta
competencia...” hasta el final, hasta el final del punto propuesto
por el Partido Popular. 

Esta sería nuestra posible transacción, si la aceptan, repito,
apoyaremos el punto 2. En caso contrario, votaríamos en
contra.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Passam al torn del Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Méndez, quan
vulgui.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Este diputado tiene el orgullo y el
honor de tener un sobrino que ganó una medalla de bronce en
las últimas olimpiadas, que se llama Joan Cardona i Méndez,
no sé si han pensado ustedes nunca en esa coincidencia de
Méndez, pero creo que mi hermana Beatriz tiene algo que ver,
y creemos que realmente debe muchísimo de su mérito y de su
logro al apoyo incondicional de los distintos clubes náuticos en
los que ha estado, el Marítimo de Maó, que es donde se crió y
se preparó, en el de Villacarlos, además..., bueno, o eran sus
oponentes y trabajaba con ellos, y el Náutico de aquí, de Palma.
Así que podemos dar fe, digamos personalmente, de la función
tanto social como deportiva que sin duda cubren estos clubes.

Como plantea el Sr. Camps, desde luego estamos hablando
de un sector estratégico, y además aquel que haya navegado por
el Mediterráneo en veleros verdaderamente no resiste
comparación, o sea que cuando uno llega a los clubes o
servicios, la atención, los profesionales, la capacidad de
resolución de problemas, la dotación de servicios de todo tipo
y tal, no resiste comparación, quiero decir vas a Cerdeña,
incluso a Córcega, que es especialmente fina en determinadas
cosas, y ya sobre todo si sigues adelante hacia Grecia o al
Norte de África y tal, no resisten comparación, tenemos unos
clubes náuticos francamente buenos y unas instalaciones
francamente buenas, por lo que estoy contando además esto,
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que son un sector estratégico, que son vertebradores de
actividades y de (...) entre los humanos y la mar.

Y creemos que de verdad este espaldarazo que nos solicita
el Sr. Camps, además procurándoles una cierta certeza jurídica
a una actividad que en estos momentos se haya muy próxima a
las necesidades reguladoras de los distintos gobiernos de la
zona del Mediterráneo y a su forma de trabajar, con los
problemas que están existiendo hoy en día, con lo que creemos
que es francamente bueno darle este espaldarazo y este
reconocimiento, y nos mostraremos favorables.

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Passam al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat, quan vulgui.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

 Moltes gràcies, presidenta. Evidentment que si ho diu
l'Estatut d'Autonomia i el Sr. Méndez té una neboda que ha
guanyat una medalla olímpica, haurem de votar que sí...

(Rialles de l’intervinent)

Bé, bromes a part, evidentment coincidim a reconèixer
aquesta feina extraordinària que es fa des dels diferents clubs
nàutics de Mallorca, i bona prova, evidentment, és una medalla
d'or d’una... que és un cas, i jo en concret en conec d’altres,
no?, i especialment en esports per a discapacitats o per a
persones amb capacitats especials. Per tant, evidentment, li
donarem suport.

I entenent també que la gestió des de la proximitat, i em sap
greu que no hi hagi els de VOX avui, però la gestió des de la
proximitat i no des de la centralitat, evidentment, és molt més
efectiva i dona resposta a les necessitats reals de cada lloc,
perquè entre altres coses forma part d'aquella realitat local.

I, per tant, no podem estar més d'acord i votarem a favor. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Passam al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, no hi ha cap representant. Per tant,
passam al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, Sra. Sureda, quan vulgui.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputades. Nosaltres
també donarem suport a aquesta iniciativa. És cert que aquesta
feina social, esportiva, la qual, a més, cada vegada s'incrementa
més a les nostres illes, s'ha de mantenir i se n’ha de tenir cura.

Podríem parlar de ports, nosaltres, quan hi ha tema de
transferir competències, instal·lacions, nosaltres sempre hi
estarem d'acord. Ara li podria dir al Sr. Camps, hem de fer un

estudi, com ens va demanar, quan vàrem demanar les
transferències de Justícia, que també ho diu l'Estatut
d'Autonomia, i la Sra. Riera ens va dir: no, no li aprovam
perquè primer s'ha de fer un estudi del cost que suposa. L'estudi
es pot fer paral·lelament i, si no, que es donin els doblers i ja es
faran les millores des d'aquí. 

Per tant, de la mateixa manera nosaltres sempre ens
sumarem a donar més autonomia, a donar més força al Govern
de les Illes Balears i, sobretot, en totes aquelles competències
que l'Estatut marca i, sempre, en aquest sentit, tendrà el nostre
suport. 

Hem d'anar alerta, i això per ventura no és en relació amb
els clubs nàutics, però sí crec que des d'El Pi també sempre
hem fet una defensa en estudis en nàutica, en tot el que suposa
la formació professional en nàutica, perquè hem de pensar que
s'han de qualificar les persones que es troben en aquests espais
esportius, perquè hi ha molta gent que té aficions i que també,
com vostè ha explicat, es generen molts de beneficis o es
genera molta economia envers tot l’esport nàutic. Per tant, crec
que hem de trobar sempre un equilibri entre manteniment
d'espais, entre beneficis, entre millores, sense grans
ampliacions, però sempre aquesta part social, aquesta part
esportiva i, sobretot, que hem d'inculcar als nostres joves, a les
generacions que vénen la importància que té la mar a les
nostres illes, i crec que és important tenir-ho en compte i
defensar-ho.

Per tant, nosaltres evidentment reconeixem aquesta feina i
totes les competències i totes les transferències, com dic,
benvingudes siguin. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Passam al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Díaz, quan vulgui.

LA SRA. DÍAZ I OJEDA:

Gràcies, presidenta. Els clubs nàutics són, sens dubte,
entitats esportives privades que redunden els seus beneficis a
potenciar i a millorar el mateix club nàutic i als seus socis. Per
a moltes persones són el primer contacte que tenen amb els
esports nàutics, és la seva porta d'entrada a la mar, com ara és
el busseig o la vela, com bé ha dit el Sr. Méndez. Ens han donat
grans esportistes, encara que moltes vegades són competicions
minoritàries.  

A l'actualitat Formentera és l'única illa de les Balears que no
té cap club nàutic, perquè resulta que l'anomenada Unitat de
Gestió, establerta a la Llei de ports balears, no permet la seva
instal·lació, amb la qual cosa nosaltres ens sumaríem a la
proposta de transacció que ha fet el Grup Unidas Podemos per
poder votar a favor d'aquest segon punt de la seva PNL.

Per a la resta hi estam a favor. 

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Díaz. Ara donam la paraula al diputat
no adscrit, Sr. Benalal, quan vulgui.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Pues, bueno, yo votaré
evidentemente a favor de esta PNL. Siempre entre grupos los
clubes náuticos tienen, y especialmente en islas pequeñas,
como es la de Eivissa, una importancia muy grande, que es
tanto económica como social, en la marcha de las islas
importancia turística, importancia asociativa, como ya se ha
dicho, importancia formativa, como dijo mi compañero, el Sr.
Méndez, una importancia a nivel de transmisión del patrimonio
cultural, marítimo, marino, de la población isleña, como la de
nuestra autonomía.

Y, efectivamente, también estoy de acuerdo con que hay
que hacer algunos cambios para el hecho de que las
concesiones tengan seguridad jurídica. 

Transferencia de competencias, sí, hace tiempo que ya, a
principios de legislatura, había comentado los problemas que
tenemos en esta comunidad, con los poblemas de transferencia
de competencias entre que algunos puertos dependen del
Estado, otros dependen en todo de la comunidad autónoma y,
efectivamente, en esta materia tan específica, como son los
clubes náuticos, efectivamente habría que proceder a una clara
transferencia de competencias. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Ara passam al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Borràs, quan vulgui.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Donarem suport a aquesta iniciativa,
però m'agradaria fer algunes puntualitzacions que crec són
necessàries sobre aquesta i sobre el debat que es produeix.

I, aprofitant que el Sr. Méndez té un nebot que es medalla
de bronze a les olimpíades, mèrit, com ha dit ell, de les
capacitats de Joan Cardona, però també de la feina que fan els
clubs nàutics, aprofit aquesta avinentesa per delimitar que és un
club nàutic, perquè sembla que de vegades ho confonem amb
un port esportiu, i són dues coses totalment diferents. Una cosa
és un port esportiu, sobre els qual sí té competència la
comunitat, article 30 de l'Estatut; sobre els clubs nàutics, que
l'Estatut no en diu res, no en parla de clubs marítims o clubs
nàutics; evidentment estan regulats, però no per l'Estatut
d'Autonomia.

Perquè la proposició no de llei parla de la funció turística
dels clubs nàutics i els clubs nàutics per se no tenen una funció
turística, sinó que tenen una funció social i esportiva, són
entitats sense ànim de lucre. Molts d'ells gestionen
amarraments, gestionen activitats turístiques, però perquè açò
els significa un increment dels seus ingressos, que, si no, només

funcionarien a través de subvencions i quotes, i els permet
mantenir la seva activitat turística i social, però no és la seva
funció, no és la seva naturalesa, són dues coses diferents. 

I només si dissociam aquests dos conceptes, entendrem bé
el problema, perquè si no després parlam del calvari d’Es
Molinar, com diu la proposició no de llei, que és un calvari, no
sé si es refereix a la no-voluntat de multiplicar els amarraments
turístics per part d’aquest club, de manera totalment aliena a la
funció social i esportiva del mateix club. Per tant, són dues
qüestions que convé dissociar. 

Perquè, és clar, hi ha clubs nàutics que gestionen ports
esportius per generar ingressos, però no tots els ports esportius
estan gestionats pels clubs nàutics, ni molt menys, i els clubs
nàutics tenen, com insistesc, aquesta funció social i esportiva,
no de gestionar amarraments turístics, no de gestionar ports de
base d’iots, perquè açò és una altra funció. 

Perquè açò també té a veure amb el punt 2, perquè la
desclassificació com a interès general de determinades zones
portuàries, que passarien a ser zona 2 i, per tant, es podrien
transferir aquests espais a la comunitat autònoma, no dotarà de
més estabilitat als clubs nàutics, perquè, a més, seria de
concessions, de sistema concessional, el règim de la Llei de
contractes de l'Estat, les normatives europees de concessions
seran les mateixes, i tindran els recursos i s'hauran d'enfrontar
amb els mateixos problemes a l’hora que vulguin gestionar
amarraments, que és el problema de fons.

Perquè, evidentment, tant el Govern de les Illes Balears
com el Govern d'Espanya han de respectar les mateixes normes
a l'hora d'adjudicar béns públics. 

Per tant, el que diu el punt 2 és incert, perquè que aquesta
regulació de la Llei de ports de les Illes Balears milloraria
l'estabilitat d'aquests ports? No, no perquè s'haurien de regir pel
mateix sistema concessional i, evidentment, després acaben
com acaben moltes vegades aquestes coses, hem vist tots els
casos que han acabat a tribunals, perquè la voluntat política de
defensar els clubs nàutics, que crec que tots podem compartir,
de vegades es veu, diguéssim, marcada, constreta per la
normativa vinculada al lliure mercat de la gestió dels dominis
públics. I, evidentment, a l’hora de gestionar els amarraments
o gestionar les concessions dels amarraments haurem de
funcionar tots per les normes de lliure mercat, sempre que no
canviem aquest sistema; que no em semblaria gens malament
que el canviéssim, però mentre no canviem aquesta lliure
concurrència, en aquests casos, tampoc no aclarirem gaire cosa. 

Tot i açò, evidentment, estam a favor d'aquesta
transferència, vull dir que no té molt de sentit que determinades
zones portuàries de les nostres illes siguin declarades d'interès
general perquè no tenen cap funció d'interès general, no tenen
cap funció comercial que afecti altres ports. Per tant, seria
raonable que es pogués fer aquesta transferència. 

M'agradaria que el Sr. Camps me matisés una afirmació que
fa aquí, me l'expliqués, perquè crec que és molt important per
entendre tot açò, i m'agradaria que me l’expliqués perquè a mi
em costa de veure-la, que ell l'ha traduïda quan diu que: “la
estructura estable de socios ha amortiguado el impacto
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económico directo de los clubes y que la impresión es que los
impactos indirectos irán en línea con el resto de sectores de la
sociedad, perquè evidentment a l’hora de decidir el vot, ja li dic
que votarem, en tot cas, a favor, a l’hora de reflexionar el vot,
crec que és importat de veure quin és l’impacte econòmic dels
socis, quin és l’impacte vinculat a la resta de la societat
d’aquests clubs nàutics, perquè em costa d’entendre-ho, supòs
que perquè estic espès, i si m’ho explica li ho agrairé.

Concloent, crec que la proposta que ha formulat el Sr.
Jiménez d’Unidas Podemos, millora el redactat, en tot cas hi
votarem a favor, tant si ho fa com si no, però, deixant clar aquí
que el que defensam són els clubs nàutics i la seva funció social
i econòmica. Evidentment, les fórmules que ells després
considerin per millorar la seva capacitat d’ingressos econòmics
són respectables, i aquí, amb la normativa actual, estan
vinculades a la lliure concurrència dels béns públics.

És exactament igual que quan parlam de la costa, quan
parlam d’altres indrets que són de domini públic de les nostres
illes. Però sí que és importantíssim mantenir aquesta capacitat,
aquesta pulsió dels clubs nàutics, perquè puguin sortir en el
futur molts de Joan Cardona, molts de Fernando Rita, molts
Tomàs Estela, que em sembla que és un regatista mallorquí ja
retirat fa molts d’anys, n’hi ha moltíssims..., Pepote Ballester,
que es va desviar després de les funcions esportives, però que
va ser un magnífic esportista olímpic, totes aquestes persones
vull dir que han donat glòria a l’esport i a la societat de les Illes
Balears.

Per tant, en defensa d’aquesta funció social, econòmica i
esportiva és que hem de defensar que els clubs nàutics puguin
tenir els mitjans suficients per poder continuar la seva feina.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Borràs. En torn de contradiccions
intervé el grup proposant, Sr.  Camps, quan vulgui.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot agrair a tots els grups
les seves aportacions i la seva identificació amb aquesta
proposició no de llei. Sí que reconec i acceptaríem la proposta
que ens ha fet el Sr. Jiménez, quant a aquesta transacció, i la
resta de grups que també s’hi han identificat. Per tant, després
diria com queda i així també ho té redactat el Sr. Jiménez.

I quant a un comentari que m’ha fet el Sr. Borràs, el tema
d’esmorteir, nosaltres ens referíem a tot aquest teixit associatiu,
a totes aquestes persones que, fruit dels seus abonaments per
poder mantenir viu el caliu dels clubs nàutics per poder tirar
endavant totes aquestes funcions socials i esportives que
desenvolupen a la societat. Era un poc en aquest sentit aquest
comentari.

I, Sra. Presidenta, doncs quedaria de la següent manera,
perquè quedi recollit en el Diari de Sessions. “El Parlament de
les Illes Balears insta al Gobierno del Estado a que transfiera
las instalaciones y la gestión de la parte náutico-deportiva de

sus puertos, comprendidas en la zona 2, contemplado en su
artículo 69 de la Ley de puertos del Estado, pudiendo asumir
esta competencia y de esta manera resulte más beneficioso
para nuestras entidades con finalidad social y deportiva que
la actual regulación establecida en la Ley de puertos del
Estado, para que los clubs náuticos y su gran labor social y
deportiva vean salvaguardada su continuidad en Baleares”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Si no hi ha cap grup que s'hi
oposi, passarem a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 12051/21, amb l’esmena incorporada. Passam a votació.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 12051/21, relativa a garantir la viabilitat i donar
seguretat jurídica als clubs nàutics de Balears, sota
l’emparament del Govern de les Illes Balears, a través de Ports
Illes Balears, a fi que puguin mantenir la gran tasca que fan
social, esportiva i turística que ofereixen a la societat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2775/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Mixt, Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la conservació dels
ecosistemes i la biodiversitat marina, molt especialment de
les poblacions de coral i les praderies de posidònia oceànica
a les Illes Balears.

Passam a continuació al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2775/22, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Mixt, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa
a impuls a la conservació dels ecosistemes i de la biodiversitat
marina, molt especialment a les poblacions de coral i a les
praderies de posidònia oceànica a les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Benlloch, quan vulgui.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda, senyores i senyors
diputats. Primer de tot, volia fer un canvi, una autoesmena,
perquè hi ha un error ortogràfic al primer paràgraf del contingut
de la iniciativa, us llegiré com quedaria, és un petit detall: “Es
tracta d'una iniciativa per a la conservació dels ecosistemes i de
la biodiversitat marina, molt especialment a través de la
recerca, la conservació dels fons coral·lígens, de les poblacions
de gorgònia vermella i blanca i de les praderies de posidònia
oceànica”. Seria aquest petit canvi. 

La posidònia, com sabem, es tracta d'una planta aquàtica,
endèmica del Mare Nostrum, que és importantíssima per al bon
funcionament del nostre ecosistema marí, constitueix la llar de
multitud d'organismes. L'Inventari de biodiversitat marina de la
mar balear íntegra 1.657 espècies marines que pertanyen des
del món microscopi, a organismes plactònics, etc., fins a les
espècies més conegudes, com estrelles de mar, esponges,
algues, meduses peixos, etc. Aquesta informació és fruit de 40
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anys de programes de seguiment i campanyes de recerca,
realitzades majoritàriament pel Centre Oceanogràfic de
Balears.

La posidònia contribueix a la depuració de les aigües,
perquè filtra els sediments de l'aigua, atorga un alt grau de
transparència i oxigenació i genera grans quantitats d’oxigen en
el fons marí; captura i emmagatzema carboni; prevé l'erosió en
el literal, perquè redueix l'energia dels onatges i evita l'erosió
de les platges. Las praderies de posidònia capturen el 7% de les
emissions anuals de les nostres illes i, a més, són un bon
indicador del nivell de qualitat ambiental existent.

També resulta interessant un estudi de la Universitat de
Barcelona, on es reconeix la posidònia per la seva lluita contra
els plàstics i els microplàstics que es troben a la Mar
Mediterrània, els residus de plàstic queden atrapats a les prades
marines de posidònia i això impedeix que acabin a les
profunditats. L'erosió marina, fruit de l'onatge, fa que la
posidònia alliberi fibres, aquestes fibres s’entrellacen i creen
unes boles, anomenades boles de Neptú; els plàstics que havien
quedat atrapats entre la posidònia, queden retinguts per
aquestes boles fibroses. Durant els temporals són despreses de
les prades pel fort onatge i gran part d'elles acaben dipositades
a la costa, d'aquesta manera, els plàstics que es troben
embullats a les boles de Neptú, són expulsats de la mar. La
posidònia és capaç també de treure aproximadament 1.470
plàstics per quilogram de fibra vegetal.

Però tampoc no podem oblidar els fons coral·lígens els
quals ofereixin un ambient de protecció a moltes espècies i
proporcionen els composts necessaris per a la fotosíntesis, que
generen nutrients que el coral necessita, es produeix oxigen i
ajuda al coral a remoure residus. Per tant, també contribueix al
benestar marí. 

Des de 1999 es produeixen augments d'esdeveniments de
mortalitat massiva, tan a coralls com a gorgònies, ja que són
espècies que pateixen molt l'estrès tèrmic, és a dir, els afecten
moltíssim les onades de calor.

El canvi climàtic provoca l'augment del nivell de la mar,
l'increment de les temperatures i els temporals cada vegada són
més intensos. l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats,
IMEDEA, participat pel Consell Superior de Reserves
Científiques i la Universitat de les Illes Balears avalua la
mortalitat de la posidònia pels temporals i per les onades de
calor més recents. Desafortunadament, es preveuen més onades
de calor marines més fortes, més intenses i molt més freqüents,
a conseqüència de l'escalfament global. Es provoca la pujada
del nivell de la mar, que es preveu que pugui augmentar entre
55 i 77 centímetres a final de segle, la qual cosa suposaria una
disminució de les platges de Balears fins a 50 metres en 100
anys aproximadament. I, en conseqüència, aquests dos factors,
per una banda, la reducció de la posidònia i, per l’altra,
l'augment del nivell de la mar, pot portar-nos a una pèrdua de
més del 50% de les platges que tenim a Balears.

Amb anterioritat, les onades de calor eren més espaiades en
el temps i la posidònia podia recuperar-se, però actualment les
onades de calor són més freqüents i no té temps per

recuperar-se. La Mar Mediterrània és la més sobreexplotada del
planeta.

Avui més que mai el planeta i la societat demana un
compromís d'actuació ferm, en pensar en el llegat que deixem
a les futures generacions. És el moment d’actuar i que les
diferents institucions afrontem aquest repte des de la unitat, en
prioritzar la conservació i restauració d'aquests ecosistemes i la
seva biodiversitat abans que no sigui massa tard.

A Eivissa i a Formentera, i al conjunt de les Illes Balears,
és especialment important protegir i recuperar aquests hàbitats
per afrontar les conseqüències del canvi climàtic i protegir els
recursos naturals, que són senyal d'identitat única de les nostres
illes en el món. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista,
conjuntament amb els grups que han participat en aquesta
iniciativa, demanem el suport de la resta de grups
parlamentaris.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Benlloch. També per defensar aquesta
iniciativa té la paraula el Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Díaz,
quan vulgui. 

LA SRA. DÍAZ I OJEDA:

Gràcies, presidenta. Des del 1999, les prades de posidònia
son Patrimoni de la Humanitat i Formentera va ser pionera en
la defensa i protecció d'aquesta planta marina, de fet, el Save
Posidònia Project és un dels projectes més importants que
tenim per garantir que la posidònia segueix sent la planta
principal a les nostres illes que garanteixi l’oxigenació de
l'entorn.

El problema que tenim -ho ha dit la proponent-, el tema dels
coral·ligens i les gorgònies tenen el mateix problema,
bàsicament és l'escalfament global, i aquí és on hem de fer
l'esforç entre tots perquè el canvi climàtic és una realitat, és
aquí i va més de pressa que nosaltres, ja ho vaig dir l'altre dia,
va molt més de pressa del que nosaltres som capaços de
regular.

Per tant nosaltres, evidentment, com a coproposants i
signants, estam a favor d'aquesta proposició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies. També per defensar aquesta iniciativa
passam al Grup Parlamentari Unidas Podemos, Sr. Jiménez,
quan vulgui.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Gracias, Sra. Presidenta. El Consejo de Ministros aprobó,
en el pasado mes de diciembre, a propuesta del Ministerio para
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la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Plan
estratégico estatal de patrimonio natural y de la biodiversidad
para 2030, para promover la conservación, el uso sostenible y
la restauración del patrimonio, los recursos naturales, terrestres
y marinos, la biodiversidad y la geodiversidad.

Este es el marco legal actual, general, para desarrollar los
puntos expuestos en esta PNL, un marco legal que asume los
principios fundamentales del Convenio de Naciones Unidas
sobre la Diversidad Biológica y su visión a largo plazo, con el
lema de “Vivir en armonía con la naturaleza”, adoptado en la
COP15 de Biodiversidad, celebrada en Montreal en diciembre
de este año pasado. Este plan constituye la herramienta o una
herramienta clave de la planificación a la hora de definir
objetivos y acciones para frenar el deterioro de nuestros
ecosistemas a desarrollar en la próxima década por la
Administración General del Estado.

Por otra parte..., no en la próxima década, en esta década,
quiero decir. 

Por otra parte, la estrategia marina para la demarcación
levantino-balear es el principal instrumento de planificación
orientado a la consecución del buen estado ambiental del medio
marino en esta demarcación, y constituye el marco general
zonal al que deberán ajustarse las diferentes políticas
sectoriales y actuaciones administrativas, con incidencia en el
medio marino, de acuerdo con lo establecido en la legislación
sectorial correspondiente.

En el segundo ciclo, correspondiente al periodo entre 2018
a 2024, se analizan las presiones ejercidas sobre el medio
marino en relación a presiones físicas, tales como las
perturbaciones físicas del fondo marino, entre las que se
incluyen la superficie de los vertederos de material dragado, la
superficie afectada por el enterramiento de los cables
submarinos, la superficie asociada a instalaciones de
agricultura, la superficie de fondeo efectivo de embarcaciones,
las pérdidas físicas debido a un cambio permanente del sustrato
o a la morfología del fondo marino, y a la extracción de
sustrato del fondo marino, también los aportes de nutrientes,
por ejemplo las fuentes difusas o las fuentes puntuales, la
deposición atmosférica, aportes de materias orgánicas, como
las aguas urbanas residuales, el aporte de vertidos térmicos,
muy importante por los cambios de temperatura en el mar que
afectan sobremanera a la biodiversidad, el aporte de aguas
saladas o salmueras provenientes de las instalaciones de las
desaladoras.

Del análisis y valoración de estas presiones se podrán
establecer entonces las medidas de control y de gestión
orientadas a la consecución del buen estado ambiental del
medio marino, tal como se ha pedido o se pide en esta PNL,
además de poder ajustar las diferentes políticas sectoriales y
actuaciones administrativas con incidencia en el medio marino,
de acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial
correspondiente.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Passam al torn de fixació de
posicions. En primer lloc, pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Bonet, quan vulgui. 

EL SR. BONET I DÍAZ:

Moltes gràcies, presidenta. El Partit Popular estarà a favor
d'aquesta iniciativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Méndez, quan vulgui.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sra. Presidenta. Donarem suport a aquesta
iniciativa. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, Sra. Sureda, quan vulgui.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats, des d'El Pi
també donarem suport a aquesta iniciativa, però m'agradaria fer
dos incisos.

En primer lloc, creiem que és importantíssima aquesta
protecció de la posidònia, per això també és important que
aquestes praderies de posidònia, amb les depuradores de les
nostres illes que de vegades les afecten de manera molt
perjudicial, si veiem una imatge aèria d'allà on surten moltes
vegades les aigües de la depuradora, ho veiem, per tant, jo crec
que el Govern també hauria de fer feina en aquest sentit.

I, en segon lloc, també, i aprofitaré perquè un dels
posicionaments per posar el cable elèctric perquè passàs per
Pollença i no per Alcúdia era el tema de la posidònia, s'han fet
estudis o s'han cercat alternatives perquè afectàs el mínim, però
també hi ha estudis mediambientals d'impacte del fet de passar
el cable per allà on hi ha els nuclis urbans i que seria molt més
directe si es fes passar per la badia d'Alcúdia. És cert que hi ha
unanimitat de tots els partits polítics de l'Ajuntament d'Alcúdia
perquè se cerquin alternatives, però ho volia dir: que ho hem de
defensar, ho hem de dir, però s'ha d'actuar i s’ha d’actuar, en
primer lloc, des del Govern, i també en el sentit aquest del mal
que poden fer des de les depuradores. 

Així i tot, nosaltres donam suport a la iniciativa. Gràcies,
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara té la paraula el diputat no
adscrit, Sr. Benalal, quan vulgui.
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EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias, Sra. Presidenta. Evidentemente, daré soporte a esta
PNL. Simplemente, quería hacer dos comentarios.

Primeramente, el tema del mapeo continuo de posidonia, al
principio de sesión parlamentaria, ya había propuesto yo y
presentado un informe sobre un tema de mapeo continuo
satelital de posidonia que ya se llevaba a cabo.

Y luego, simplemente, me gustaría decir que no se habla en
esta PNL, de todas formas, de pedir al Govern que haga algo
con las depuradoras, que aún tienen funcionamientos
insuficientes, defectuosos o que no funcionan y que, en
realidad, causan más daños a las praderas de posidonia que la
pesca o la náutica.

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. No hi ha contradiccions però
passarem al torn dels grups proposants, en primer lloc, és el
Grup Parlamentari Socialista, Sra. Benlloch, quan vulgui.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, només donar les gràcies pel
suport rebut i, evidentment, gràcies també per les aportacions
que han fet.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt, Sra. Díaz, no
sé si vol fer alguna intervenció. Vol intervenir?

LA SRA. DÍAZ I OJEDA:

No, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

I pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Es una breve intervención, es
decir, están muy bien estas PNL, así, que aprobamos, así,
generales, sobre la biodiversidad, pero no olvidemos que la
biodiversidad es un elemento clave en el equilibrio de los
ecosistemas, esa protección de la biodiversidad, a veces
simplemente dejamos todo en bonitas palabras, en hermosas
frases, en redactados estupendos, pero la realidad es que gran
parte de los estudios hoy día vigentes nos están hablando del
peligro de pérdida de diversidad, de un montón de cientos de
miles de especies, que, si bien es cierto que ya hay planes y hay
determinadas leyes y normas que, como, por ejemplo, el
Tratado Global de los Océanos, que ha sido aprobado
recientemente, o determinados elementos de la COP-15 de la

biodiversidad de Montreal -que citaba antes- son avances, no
obstante, no son los enormes avances que se deberían hacer.

La pérdida de biodiversidad es un elemento fundamental del
trabajo ambiental, juntamente con el cambio climático, donde
hay que ser muy consciente de lo que sucede. Aquí hemos
hablado hoy de la posidonia como algo también estupendo,
pero muchos de los estudios hoy día presentes biológicos sobre
esta fanerógama hablan de, si no hay cambios drásticos en el
aumento de las temperaturas en el Mediterráneo y la llegada de
agentes generales contaminantes, más las especies invasoras de
otras plantas, fanerógamas o algas invasoras, es decir, la
posidonia tiene una vida, puede tener una vida, bastante corta;
es decir, muchos estudios hablan de que más allá, que si no hay
cambios drásticos, la posidonia no durará más de 50 años.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. No hi ha cas de votar, si ningú
no diu res, donam per aprovada, per unanimitat, la Proposició
no de llei, RGE núm. 2775/22, relativa a impuls de la
conservació dels ecosistemes i biodiversitat marina, molt
especialment de les poblacions de coral i les praderies de
posidònia oceànica de les Illes Balears.

I no havent més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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