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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. S'obre la sessió. Hi ha
substitucions?

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Sí, Sr. President. Carlota Alberola substitueix el Sr. Guillem
Vidal.

I.1) Pregunta RGE núm. 5373/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a disseny d'una imatge distinta dels
productes elaborats o fabricats a les Illes Balears

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el diputat Sr. Orfila per la primera pregunta.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President, Sr. Conseller d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Indústria, Comerç. La pregunta es refereix a
demanar aclariment sobre una explicació que vostè va donar a
una compareixença, unes declaracions que va fer a una
compareixença a la Comissió d'Economia, parlant que dins
aquesta legislatura la seva voluntat era impulsar el disseny d'una
imatge distintiva dels productes fabricats o elaborats a les Illes
Balears, i que açò entenien que contribuiria a millorar la seva
comercialització. La nostra és una pregunta que ja hem mig
formulat en altres ocasions. Cal recordar, en qualsevol cas, que
aquesta es va registrar al Parlament dia 23 d'octubre; per tant,
d'alguna manera ja s'han fet passes al respecte.

D'una banda, ens agradaria saber si el Govern ha estudiat la
conveniència de comptar amb aquesta imatge conjunta de totes
les Illes, o promoure'n una pròpia per a cadascuna d'elles, en el
cas dels productes agroalimentaris, si es té en compte la seva
diversitat per a cadascuna de les Illes, de fet fins i tot
especialitzacions, si es tindrà en compte el fet que algun
producte, concretament agroalimentari, compta ja amb una
denominació d'origen, alguns amb denominacions d'origen,
alguns amb denominacions específiques, que fan referència
precisament al territori de producció, que és l'illa i no el conjunt
d'elles; que un consell insular -concretament el de l'illa de
Menorca- ha fet feina ja amb el mateix plantejament fet a nivell
insular, i ja ha provat la utilització d'un logotip o una imatge de
producte de Menorca, si vostès a partir de tenir coneixement
d'aquestes situacions, pensen que es pot arribar a actuacions
solapades que podrien malmetre d'alguna manera l'actuació
prevista per part de totes les administracions; entès, Sr.
Conseller, des d'una perspectiva:  La qüestió de la política de
promoció d'imatges és molt delicada sempre, és un element en
què s'ha de fer feina de forma exquisida, amb finezza, que
reclamen els italians més d'una vegada, perquè es poden produir
actuacions que fins i tot contrarestin altres que es duen a terme.
Per tant, Sr. Conseller, li volem demanar una explicació sobre
aquesta situació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el
conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria, Sr. Josep Juan
Cardona.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Quan es referim a la qüestió del segell institucional, a
més el problema és de normativa europea, ja no és qüestió
quasi -si vostè m'ho permet- de decisió política o caprici de
govern o de conseller, és decisió per sotmetre'ns a les
exigències de la reglamentació europea. No podem fer
servir un segell genèric de caràcter institucional que diga,
per exemple Alimentos de España, o aliments de Balears,
perquè la promoció Alimentos de España s'ha hagut de retirar
perquè era genèric, i que ho exigia la Comunitat Europea. Jo
així mateix els voldria resumir, o fins i tot si vol llavors li
pas un resum del que jo considerava quins han de ser els
criteris que hem d'imposar a l'hora de la distinció de
productes alimentaris de Balears.

En primer lloc s'ha de destacar l'origen geogràfic que
doni més representació al producte, i que sia valorat com a
inductor a la compra per part del consumidor, i li posaré un
exemple de cada illa: carn i xulla de Menorca, o vi de
Formentera, o pomes d'Orient, etcètera. En segon lloc,
donar suport als noms geogràfics que sien determinants de
la qualitat del producte per causa de la influència dels
distints factors derivats del medi geogràfic allà on es
produeixen les primeres matèries, o allà on s'elaboren els
productes, a més de la influència que puga tenir el factor
humà que participa en tot aquest procés. Són un exemple de
totes aquestes circumstàncies les denominacions d'origen,
les denominacions específiques i geogràfiques que ja
existeixin i que es puguen crear a Balears. És un tema que
no podem solapar, com ja comentava vostè, i hem d'anar-hi
molt amb seny.

Volem en aquest sentit donar suport a les iniciatives que
surtin d'altres administracions, podríem dir en aquest cas,
com vostè parlava, el Consell de Menorca, o grups de
productors, o sectors agroindustrials, centres comercials,
etcètera, que siguin orientades a destacar l'origen local dels
aliments de les Balears.

I quant a la polèmica que puga sortir sobre les
distincions de balear, mallorquí, menorquí, eivissenc,
formenterer, el criteri bàsic que nosaltres volem que domini
és el que més bé identifiqui el producte, a més d'ajudar a la
seva promoció. És a dir, si parlam gin, ha de ser gin -en
aquest moment tenim la polèmica entre Maó i Menorca,
però és igual- que indiqui l'origen. No podem dir "gin de
Balears", això supòs que tots ho tenim clar. Tenim el cas de
la sobrassada de Mallorca, bé, pot haver-hi un segell que
digui "Producte balear" com a suport, però sobre el que hem
de fer campanya és, quan ens aprofiti, sobre la denominació,
sobre l'origen o el mateix producte. El que no hem de fer és
confondre, i molt manco hem de fer que hi hagi una guerra
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entre les institucions per promoció. Totes les iniciatives que es
duen crec que són ben rebudes, crec que és interessant, i hem de
ser prou intel•ligent per no malbaratar els nostres esforços i per
no malgastar els doblers. Amb això crec que li don una visió de
quina és la nostra postura.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull dir-li al Sr. Conseller que em
tranquil•litza amb la seva intervenció, perquè ens va alarmar, tal
vegada amb les presses d'una compareixença on es parla de tota
la política que s'ha d'impulsar en una àrea tan ampla, en una
"hectàrea" com la que vostè gestiona; en un moment determinat
va permetre que suposéssim que s'imposaria des del Govern
aquesta campanya genèrica de producte de Balears, que
d'alguna manera podria contrarestar les campanyes que es fan
de productes a partir de l'origen -en les denominacions d'origen
està ben clar, i en les específiques també en algun cas- que són
precisament el seu caràcter distintiu, l'element protegit, i que la
legislació vetlla perquè no s'indueixi a error al consumidor, en
el sentit que diferents campanyes que es proposin el mateix
objectiu, però amb imatges diferents, acaben per contrarestar-se.
Per tant, la seva explicació ens sembla convincent, nosaltres
estam d'acord amb aquesta idea. S'ha de promoure de manera
natural allò que ja es coneix. En la majoria de casos és així,
vostè ha posat exemples claríssims: la sobrassada de Mallorca,
el gin de Menorca, el formatge de Maó, encara que fins i tot en
aquests casos alguna d'aquestes denominacions acabi resultant
polèmica precisament per quin és l'àmbit geogràfic que acaba
per definir-la, si és gin de Maó o gin de Menorca, si és formatge
de Maó o és formatge de Menorca; encara que en aquests casos
sempre hi ha una possible sortida, el formatge de Maó s'elabora
o es fabrica a Menorca, i el gin de Menorca sembla que en
aquest cas serà la denominació que finalment s'imposarà.

Per tant pensam, Sr. Conseller, que una altra idea podria ser
perniciosa o resultar negativa, i que fins i tot aquesta imatge que
des del Govern de l'Estat en un moment determinat es va
intentar llançar a través de la campanya Alimentos de España
finalment la Unió Europea ha hagut d'actuar, perquè no s'han de
fer campanyes en aquest sentit, Europa és una, i en qualsevol
cas es poden fer campanyes de productes concrets, però les
genèriques sempre poden induir a error als consumidors.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller?

I.2) Pregunta RGE núm. 5376/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a paràlisi en l'execució de les obres
del polígon industrial des Mercadal.

Idò, Sr. Orfila, té la paraula per fer la segona pregunta.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta es refereix a la part de la
gestió en matèria d'indústria, i concretament a les obres del
polígon industrial d'es Mercadal. S'ha d'assenyalar també que es
va registrar aquesta pregunta dia 23 d'octubre de l'any 96; per
tant han succeït coses de llavors ençà, se suposa, però el context
en què es va formular la pregunta era a partir d'unes
informacions ue havien sortit, concretament al diari de
Menorca, i a partir de manifestacions fetes per representants de
l'Ajuntament d'es Mercadal, en el sentit que la paràlisi de
l'execució de les obres del polígon industrial en aquell municipi
era deguda a la manca de previsió  -i ho deia així, la cita és

textual- pressupostària per part de Foment Industrial,
empresa pública dependent del Govern, i propietària del
60% dels terrenys del futur polígon. 

La pregunta era concreta: Ha existit aquesta
improvisació? Per quin motiu? Té previst el Govern dotar
de manera suficient i específica el pressupost del 97 de
manera que es puguin iniciar les obres en el polígon avui
paralitzades? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller per
contestar.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. El Govern, perquè vostè sap que
tenim la previsió de dissoldre Foment Industrial, vull dir
que tal vegada serà Foment Industrial si no l'hem dissolta
abans, o serà l'administració o l'entitat a qui correspongui;
en aquest moment no li puc precisar; però la idea és que sia
un, sia l'altre, iniciar durant enguany almenys la gestió per
poder dur endavant el polígon industrial des Mercadal. Als
pressupostos del 96 hi havia algunes fonts de finançament,
però com que no estaven aprovats encara de manera
definitiva els estatuts de la junta de compensació del
polígon des Mercadal, durant el darrer trimestre vàrem
decidir que ho executaríem. La veritat és que faltava
documentació tècnica, com li dic, l'aprovació dels estatuts
de la junta de compensació, segons tenia jo la informació,
ho vàrem posposar per enguany.

Enguany els pressupostos de Foment Industrial
precisament no són el més brillant de la meva conselleria,
per la previsió que tenim de dissoldre'l. Però això no lleva
que tenguem la decisió de dur endavant aquest polígon, i ja
sap que la normativa urbanística ens permet altres tipus de
gestió o de desenvolupament urbanístic sense haver
d'aportar sòl propi, podem fer-ho a través de Gestur, o a
través d'empreses, que no necessàriament implica que
nosaltres haguem de tenir-ho dotat. La idea és que a aquest
i a altres polígons, nosaltres tenim una sèrie de terrenys, uns
tenim la sort que els venem, i per tant ens estam alliberant
de tot el patrimoni de Foment; i l'altre és que als polígons on
tenim cert pes, com és el cas d'es Mercadal i altres, dur-los
endavant; no de cop, perquè és impossible, però
escalonadament sí que s'ha de dur endavant per una raó,
perquè tenir terreny paralitzat amb qualificació d'urbà i que
no s'ha fet la urbanització és tirar els diners, perquè tenim
allà un valor que es perd i que no se li treu rendiment.

Llavors el que intentarem serà que es vagin
desenvolupant al llarg d'aquesta legislatura tots els polígons
industrials. Enguany a Menorca hi haurà aquest, i
possiblement també treballem amb el de Ferreries, però la
veritat és que no li garantesc aquest darrer. La idea és
agilitar aquests dos perquè puguem fer les obres
d'urbanització i es puguen posar solars a la venda, perquè hi
ha bastant de demanda en aquest moment. És un tema que
potenciaríem, que hi hagués adquisició de sòl industrial, i
crec que seria una solució interessant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull instar el Sr. Conseller que
sigui així, i que es faci el més prest possible. El fet és que
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s'ha endarrerit moltíssim la gestió per arribar a realitzar aquest
polígon industrial, malgrat les expectatives que en un moment
determinat es varen crear, i que jo crec que varen resultar
positives. El nostre grup no és que sigui entusiasta de la política
de sòl industrial que ha desenvolupat el Govern de la Comunitat
Autònoma a través de Foment Industrial, sinó tot el contrari,
n'hem estat crítics, perquè hem pensat que no es feia amb
criteris de prioritat, que hi havia moltes qüestions a corregir,
fins i tot hi havia hagut actuacions que eren nefastes, o almenys
no havien resultat tan positives com s'havien plantejat.

En el cas del polígon industrial d'es Mercadal, sense ser-ne
tampoc uns partidaris exaltats o entusiastes, una volta
l'Ajuntament ha estat d'acord en promoure'l, hi ha hagut tota una
sèrie de gent interessada que ha iniciat tramitacions, ha adquirit;
el que no es pot fer és aturar el procés d'urbanització i la posada
a la venda de parcel•les perquè és malmetre aquestes
expectatives que s'havien creat. Per tant la nostra instància, Sr.
Conseller, és perquè es faci com més prest, millor, perquè estam
cansats a més de demanar explicacions, de requerir a
l'Ajuntament d'es Mercadal perquè expliqui per quin motiu
continuen sense iniciar-se les obres, i la seva resposta sempre és
que el Govern no dóna la talla que hauria d'haver donat en
aquest sentit. Per tant, l'instam perquè ho apressi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Insistesc en el que li comentava,
efectivament s'ha d'agilitar tota aquesta actuació. Vostè em
parla que tal vegada fins ara no s'havia dut la política de sòl
industrial amb uns criteris de priorització. Nosaltres
començarem, ja li dic, per es Mercadal, perquè en aquests dos
pobles, es Mercadal i Ferreries, existeix bastant de demanda per
part empresarial. El que em pareix il•lògic és que tenguem una
inversió en un sòl industrial i que llavors aquest sòl industrial no
es vengui. Crec que la prioritat que tenim amb el patrimoni de
Foment Industrial és la d'agilitar aquesta política, i tractar
d'urbanitzar els polígons allà on hi ha més demanda, perquè
tenim garanties que es puga tenir; i en els altres anar-los traient
així com puguem. Pensi que a Foment Industrial
primordialment li quedarà en aquest moment només aquesta
feina, ja n'hem tret d'altres que ens ocupaven més. Per tant,
durant enguany crec que el polígon d'es Mercadal quedarà
bastant avançat, i el de Ferreries també, a part d'altres que es
puguen fer a Mallorca, que en aquest moment no li puc precisar
perquè no tenc el llistat aquí davant. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabades les preguntes, agraïm la
presència del Sr. Conseller en aquesta comissió.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 5412/96, presentada
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a seguiment de l'escull artificial instal•lat a sa Punta
Prima.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que són
proposicions no de llei. La primera presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, amb el títol
de "seguiment de l'escull artificial instal•lat a sa Punta Prima,
Sant Lluís". Té la paraula la diputada Sra. Margalida Thomàs i
Andreu.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades,
senyors diputats. L'escull artificial es va instal•lar l'any 1991
a sa Punta Prima, de Sant Lluís; era el primer dels que
s'havien d'anar instal•lant a l'illa de Menorca. Aquest escull,
format per 35 mòduls alveolars i 45 mòduls de protecció a
la zona de Punta Prima, situat entre ponent de l'illa de l'Aire
i Biniancolla, ocupant una superfície d'1,5 quilòmetres
quadrats, a 20-35 metres de profunditat. A l'interior
d'aquesta àrea s'havien de situar dos nuclis de producció, en
torn dels quals es disposaven tres polígons de protecció.
Aquest projecte de Punta Prima va ser el primer que es
realitzà a l'illa de Menorca a càrrec de la Direcció General
de Pesca i Cultius Marins, en el programa de
condicionament de la franja de costa mitjançant la
instal•lació d'esculls artificials per a la protecció i foment de
la pesca artesanal. La gestió del projecte anava a càrrec de
Seamasa.

En resposta al diputat Sr. Portella el conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria explicava a l'agost de l'any
1996 que aquest escull no va tenir finançament de la Unió
Europea, sinó que fou finançat íntegrament pel Govern
Balear. Els estudis de seguiment només són preceptius quan
hi ha ajut europeu, per la qual cosa sols es va fer un
seguiment en video l'any 1992, on es comprovà que l'escull
seguia la mateixa evolució que els instal•lats a altres indrets
de les Balears, i que sí eren objecte de seguiment. També
feien explícit el seguiment d'esculls en base a unes pautes
que serien: Pocs dies de ser instal•lats ja comença la
colonització per part d'organismes (...) oportunistes; durant
els primers sis mesos es dóna un ràpid procés de
colonització en el qual s'estableixen a l'escull el 75% de les
espècies que hi viuran, peixos inclosos; i tercer, el procés de
colonització segueix una corba exponencial inversa que
assoleix un punt d'equilibri devers els 450 dies des de la
immersió.

No entenem per què si no hi ha finançament europeu no
s'ha de fer el seguiment posterior. Les pautes que acab
d'esmentar, que el conseller d'Agricultura especificà, fan
referència a tres períodes de temps: als pocs dies, als sis
mesos, i als darrers 15 mesos, i obligaria a realitzar aquest
estudi, ja que si la instal•lació fou el 30 de juliol del 91 i
s'ha fet un seguiment en video el 92, no especifiquen el mes,
i per tant no sabem si després dels 450 dies posteriors o no.

Per tant, la nostra proposició no de llei és molt senzilla:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
un estudi informe d'avaluació dels resultats obtinguts amb
la instal•lació de l'escull artificial de Punta Prima-Illa de
l'Aire, i presentar-lo als grups parlamentaris i als grups
polítics del Consell Insular de Menorca per al seu
coneixement i valoració. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Grups que vulguin intervenir?
Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la diputada Sra.
Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que el nostre grup, Unió
Mallorquina i el Grup Mixt, donarà suport a aquesta
proposició no de llei, perquè creim que la política que ha
duit el Govern de la Comunitat, d'instal•lar esculls artificials
a diferents indrets del mar Balear, pareix que es va
confirmant com una bona fórmula per tal d'afavorir la
protecció de la fauna marina a les Illes. Però per conèixer en
profunditat la seva efectivitat i efectuar una avaluació
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seriosa de quina ha estat realment l'evolució de la vida marina
dels esculls artificials, és fonamental fer un seguiment exhaustiu
dels esculls. Per tant donarem suport a la proposició no de llei
perquè el Govern elabori i presenti un informe d'avaluació dels
resultats obtinguts a l'escull artificial de Punta Prima.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM té la paraula el diputat Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que també donarem suport a
aquesta proposició no de llei. És una qüestió que s'ha debatut de
forma reiterada en aquest parlament, en compareixences del
conseller, a través de la formulació de diferents preguntes, tant
amb petició de resposta escrita com amb petició de resposta
oral, i formulades des de, crec, tots els grups de l'oposició; i
concretament perquè els que érem aquí al Parlament quan es va
produir la instal•lació d'esculls artificials a les costes de les Illes
Balears, va quedar clar que l'objectiu era que fos una zona que
a partir de la instal•lació dels esculls quedés protegida davant
determinades pràctiques de pesca, per exemple l'arrossegament,
i a la vegada que servís per com a zona de recuperació de la
fauna marina, i pels efectes d'irradiació que després té
l'existència d'aquests esculls artificials.

Estava clar també en el moment en què es va decidir la
instal•lació d'aquests esculls, una decisió que va tenir el suport
unànime de tots els grups de la Cambra, que s'havia de fer un
seguiment. En aquell moment quedava clar perquè s'esperava
comptar amb ajuts de la Unió Europea, però també perquè era
important que discutíssim, que poguéssim avaluar quin efecte
tenia sobre la fauna marina la instal•lació d'aquests esculls. El
reconeixement per part del conseller que el seguiment que s'ha
fet ha estat mínim, i defensar-se amb el fet que la Unió Europea
no podia exigir-ho perquè no havia participat en el seu
finançament ens sembla una justificació pobra, i per tant hem de
donar suport a aquesta proposta. Nosaltres pensam que s'ha de
fer un seguiment, encara que al final de la proposta, quan parla
de qui ha tenir accés o com s'ha de presentar als grups
parlamentaris i als grups polítics del Consell Insular de
Menorca, pensam que s'hi haurien d'afegir -i ja es farà des del
Consell Insular si és que així s'arriba a rebre aquesta
informació- també els possibles interessats, com serien les
confraries de pescadors, que realment és un grup que està molt
interessat en fer el seguiment de quin és l'efecte de la
instal•lació dels esculls.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la diputada Sra. Carme Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Realment la portaveu del Grup
d'Esquerra Unida ha dit que era una proposició que demanava
una cosa molt senzilla. Em sembla que és tan senzill que tindrà
el suport de tots els grups de la Cambra, perquè és molt fàcil
d'assumir. De fet, a respostes escrites, perquè aquest escull ha
estat motiu de reiterades preguntes per part dels diputats
bàsicament menorquins per tal de saber com estava i quin
seguiment se'n feia, i per tant es disposa de molta documentació
de preguntes escrites. Del Grup Socialista Joana Barceló va
demanar també per què aquest escull no havia tingut
finançament de la Comunitat Europea, i el motiu era perquè no
es pot tenir subvenció de la Comunitat Europea si no es
prohibeix durant tres anys -no el dic jo, el motiu, el motiu és
resposta escrita del Govern- la pesca, no podia estar sotmès a
subvenció per part de la Unió Europea.

Per tant, jo crec que aquí entrem en com una espècie de
contradicció, però que només volia posar de manifest
damunt la taula, per demostrar que és necessari fer un
seguiment dels esculls que posem dins la mar, perquè si no,
no sabem si hauríem hagut de fer una prohibició de pesca
per tres anys, i per tant acollir-nos a subvencions de la Unió
Europea, o si bé ho fem bé, i per tant com que el motiu
bàsic d'aquest escull a Punta Prima era, segons resposta
escrita també del Govern balear, la protecció de la pesca
artesanal, si ha servit per protegir la pesca artesanal i si ha
servit per a allò pel que s'havia creat.

Per tant, el Grup Socialista donarà suport a aquesta
proposició no de llei, que l'únic que demana és que es faci
una cosa que de seny i de sentit comú el Govern hauria
hagut d'anar fent de manera anual per saber com havien
evolucionat els esculls que havia posat, i si complien les
funcions per les quals s'havien posat, o si pel contrari
s'havien de prendre mesures diferents i s'havia d'acabar amb
una prohibició de pesca, o no, no ho vull dir, perquè tampoc
no sabem com ha evolucionat, i per tant trobem que és una
proposició molt assenyada i molt senzilla com perquè sigui
recolzada, i el nostre grup li donarà el suport. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el diputat Sr. Andreu Avel.lí Casasnovas i Coll.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Per donar resposta a la postura del
Grup Parlamentari Popular, vull dir que, examinada la
proposició no de llei que presenta Esquerra Unida, i havent
fet les consultes pertinents amb el conseller, per tenir un
coneixement exacte d'aquesta situació, el Grup Popular no
donarà suport concretament a fer un seguiment d'aquest
escull a Punta Prima en el dia d'avui. Aquest escull, com
s'ha explicat, es va ubicar l'any 91, i creim molt més
convenient fer un seguiment global d'aquests esculls, i no
necessàriament i de forma molt concreta del de Punta
Prima. És a dir, creim que s'ha de fer en el seu moment un
mostreig que digui als tècnics quins són els esculls de
Balears que han de tenir un seguiment, perquè no serà
necessari que el tenguin el cent per cent, degut a la seva
similitud, i després es faria el seguiment que els tècnics
creguin més convenient.

En aquest moment creim que la Conselleria de Pesca en
aquest cas té altres prioritats. D'aquí a un any o un any i mig
tal vegada serà el moment de fer aquests seguiments, i
donar-ho a una consultoria externa per fer el seguiment,
això ho encariria de forma considerable. Per tant, creim
millor esperar un any o un any i mig, un temps prudencial,
l'escull estarà en un moment ideal, uns 10 anys haurà estat
submergit, i serà el moment de fer aquest examen. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la paraula la
diputada Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Primer de tot vull agrair el suport rebut dels altres
grups parlamentaris, i en aquest sentit volia afegir que la
proposta que havia fet el Sr. Orfila la pensàvem recollir, en
el sentit de si s'hagués acceptat aquesta proposició no de
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llei, haguéssim donat publicitat a aquesta avaluació a través dels
grups, o no hi hauria cap problema en afegir el tema de donar-lo
als interessats, a la Confraria de Pescadors de Sant Lluís.

Ara, allò que volíem senzillament esmentar és que no
entenem la postura del Grup Parlamentari Popular. Es demana
senzillament fer un estudi d'avaluació, se'ns contesta que ha de
ser un seguiment global i es faria un mostreig; se'ns dóna un
termini d'un any i mig més, tampoc no entenem per què la
necessitat d'allargar aquesta avaluació; i no entenem per què es
considera que no és una prioritat, quan és una demanda que s'ha
mostrat, i que des del Consell Insular de Menorca igualment
s'ha fet, i no entenem aquest allargament en el temps. No podem
entendre la seva negativa, i senzillament hem de lamentar que
una vegada més es rebutgi una proposició no de llei vinguda de
l'oposició, tan assenyada com s'ha esmentat per part de tots els
grups parlamentaris. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem a la votació.

Vots a favor d'aquesta proposició no de llei?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: Vots a favor 7, en contra 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada aquesta proposició no de llei

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 7077/96, presentada
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a esculls artificials a les badies de Ciutadella i de
Fornells

I passam a la següent proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, amb
el títol "esculls artificials a les badies de Ciutadella i de
Fornells". Té la paraula la diputada Sra. Margalida Thomàs i
Andreu.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Els esculls artificials per a la
protecció de la fauna marina, la reproducció d'aquesta i la
consolidació de noves zones de flora marina són actuacions ben
considerades pels grups ecologistes, des del GOB a Greenpeace,
i per tot el sector relacionat amb la pesca. A principis dels anys
90 el Govern balear s'interessà -semblava que de debò- per
instal•lar tres esculls artificials al litoral menorquí, i fins i tot es
determinaren les ubicacions: Sant Lluís Punta Prima, badia de
Ciutadella i badia de Fornells. L'escull artificial de Punta Prima-
Illa de l'Aire va ser instal•lat el 30 de juliol del 91, des de
llavors ençà el seguiment de resultats que s'ha fet ha estat
únicament la filmació d'un video l'any 1992 i, com s'acaba de
veure en aquesta comissió d'economia, no es pensen fer més
seguiments fins d'aquí a un any i mig.

Pel que fa als esculls de Fornells i Ciutadella, el 26 de
setembre del 94 el llavors conseller d'Agricultura i Pesca, Sr.
Morey, manifestà que els projectes d'aquests esculls ja estaven
acabats i es tramitava la corresponent autorització davant la
Demarcació de Costes. Interessats per la situació dels
expedients, el 22 de juliol del 96 el diputat d'Esquerra Unida
Josep Portella demanà al Govern, i la resposta d'aquest,
concretament del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria, de

dia 22 d'agost de 1996, va ser que "les causes per les quals
els projectes estan pendents de concessió administrativa les
desconeixem". Posteriorment el diputat Sr. Portella
s'interessà davant la Demarcació de Costes per la situació en
què es trobaven ambdós projectes, i aquesta en resposta
escrita el 8 de novembre del 96 afirma que el projecte
d'escull artificial de protecció a Fornells es troba pendent
del preceptiu informe del Ministeri de Defensa, que el
projecte d'escull artificial de protecció i regeneració
pesquera de la badia de Ciutadella es troba pendent de la
correcció del projecte inicialment presentat, per tant pendent
de la pròpia Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria,
i concretament respecte d'aquest la Demarcació de Costes
de Balears afirma: "Con fecha 6 de junio de 1995 la misma
Dirección General de Costas trasladó a esta demarcación el
escrito remitido a la Conselleria de Agricultura y Pesca del
Gobierno balear por el cual se concedía un plazo de tres meses
para que se presentara un proyecto modificado, adaptado a los
términos del informe remitido con fecha 17 de diciembre del
93, por la Comandancia de Marina de Mahón, sin que en su
expediente exista constancia que hasta la fecha se haya
procedido a su cumplimentación"

Per aquests motius la nostra proposició no de llei, també
molt senzilla, seria completar amb la major urgència
l'expedient de l'escull artificial de protecció i regeneració
pesquera de la badia de Ciutadella, i sol•licitar amb igual
urgència la concessió administrativa corresponent davant la
Demarcació de Costes de Balears, senzillament acabar el
procés; i segon, dirigir-se al Ministeri de Defensa per
interessar-se per la ràpida resolució de l'expedient referit a
l'escull artificial de la badia de Fornells. Suposam que
aquesta proposició no de llei no serà rebutjada, ja que
senzillament és instar el Govern a acabar expedients, a
donar curs a papers, i suposam que fins a aquí el Grup
Parlamentari Popular hi estarà totalment d'acord. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Grups que vulguin intervenir?
Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la diputada Sra.
Maria Antònia Munar i Riutort.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Tan sols vull donar suport a la
proposta d'Esquerra Unida.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista té la paraula el diputat Sr. Ramon Orfila i Pons

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. També donarem suport a aquesta
proposició no de llei. Hauria estat tan senzill la proposta
d'acord com dir "el Parlament insta el Govern a acabar el
procés d'instal•lació d'esculls artificials que en el seu
moment es va comprometre dur a terme". El grup proposant
ha volgut fer-hi més feina, i intentar explicar cadascun dels
passos de la tramitació administrativa que s'ha de seguir fins
aconseguir acabar-les. 

A part de deixar aclarit que nosaltres donarem suport a
aquesta proposició no de llei, el que sí valdria la pena
comentar o reflexionar -i crec que és una bona qüestió
plantejar una futura compareixença del conseller del ram- la
manca d'entusiasme de fa uns anys ençà per part del Govern
de la Comunitat Autònoma respecte de la política
d'instal•lació d'esculls artificials. En un moment determinat
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-i ja m'hi he referit a l'anterior intervenció- el Sr. Morey, llavors
conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, es va mostrar
entusiasmat, era un dels projectes estrella de la seva conselleria
la instal•lació d'esculls artificials, i tots recordam
compareixences "de cinema", com dèiem nosaltres, els diputats,
amb ironia, perquè acabaven amb una sèrie de diapositives o
transparències on s'explicava la ubicació i tot allò que
representaria la instal•lació d'aquests esculls artificials. El fet és
que després d'una primera empenta on es va fer un
desplegament, jo no diria que publicitari, però sí de mitjans de
comunicació, de les primeres instal•lacions, hi ha hagut una
actitud més calmada, o de manco entusiasme per part de la
Conselleria; i sí que valdria la pena valorar un dia si això s'ha
degut al fet que s'ha revisat la política, es creu que ja no és tan
interessant, que ja no és tan beneficiosa, i en canvi hi ha altres
alternatives; o simplement ha estat perquè ha canviat
l'administració i el conseller que gestiona aquesta àrea, i els
nous no ho veuen de la mateixa manera que anteriors, però crec
que sí que és un tema sobre el qual valdria la pena reflexionar.

S'ha de deixar clar, en qualsevol cas, que l'anterior
proposició no de llei era molt important respecte d'aquesta. Si
no podem avaluar, o som incapaços de mantenir una avaluació
constant de quins són els resultats de la instal•lació dels esculls
artificials que ja estan instal•lats des de fa uns anys, difícilment
podrem valorar després fins a quin punt arriba l'interès. Tenim
coneixement del que representa la instal•lació d'esculls
artificials a nivell global, perquè hi ha altres zones on sí que
s'han instal•lats i s'han fet uns seguiments, però era
especialment interessant veure com afectava les costes de les
nostres illes. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la diputada Sra. Carme Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. També aquesta proposició no de llei
presentada pel Grup d'Esquerra Unida, i tal com ha dit el
representant del Grup del PSM, és quasi bé com dir-li al Govern
que faci allò que ha de fer, només que especificant si s'ha de
presentar un paper, a quina administració s'ha de presentar, i si
s'ha de presentar quasi les fotocòpies i les còpies que calgui
presentar. Jo crec que aquesta proposició ve de la inoperància
del Govern a l'hora de dur endavant aquesta política amb la qual
en principi no s'estava en desacord, i per tant s'ha de suposar
que formava part de les polítiques en matèria de pesca que
havia de dur endavant el Govern balear, i que va des de l'any
90.

Per tant, no s'entén massa bé quins poden ser els motius pels
quals el Govern balear no estigui interessat, no ara, sinó des que
no es preocupa per la tramitació d'aquests expedients, jo no crec
que sigui només l'últim conseller, sinó que probablement les
coses vénen de més tard, perquè no es preocupa i té una actitud
de desídia en front de la tramitació dels dos expedients relatius
a aquestes reserves de pesca. Per tant, nosaltres pensem que és
instar el Govern a fer allò que ha de fer, i per tant li donarem
suport. Sí vull dir que els tècnics de la Conselleria, tant a les
compareixences com a reunions que hem pogut tenir per altres
motius, sempre s'han manifestat a favor de tres reserves de
pesca a Menorca, ho tenen claríssim, saben els llocs on s'han de
fer i estan d'acord que són aquests. Per tant, no veig quins poden
ser els impediments o les poques ganes de dur-ho endavant.

També vull fer menció, igual que ho han fet els grups que
m'han precedit, que hagués estat millor que s'hagués aprovat
l'anterior proposició no de llei, perquè efectivament abans de
posar nous esculls i tenir-ne de posats, convendria tenir

informació sobre quina és l'evolució d'aquests. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el diputat Sr. Andreu Avel•lí Casasnovas i
Coll.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que aquesta proposició
no de llei fa referència a dos projectes molt concrets,
distints en la seva ubicació, i ambdós d'instal•lació d'esculls
artificials a Menorca, un a la badia de Ciutadella, i l'altre a
l'ensenada de Tirant, a Fornells, dels quals la Conselleria
d'Agricultura i Pesca va presentar el 2 de setembre de l'any
93 la seva sol•licitud, de la preceptiva concessió d'ocupació
del domini públic marítim terrestre davant la Demarcació de
Costes de Balears.

El primer d'ell, el que fa referència a la badia de
Ciutadella, hem de dir que és un escull de caràcter
dissuasori de l'arrossegament il•legal i compost per tres
polígons de mòduls de formigó. Aquest fou informat
negativament per la Comandància de Marina de Maó dia 17
de desembre de l'any 93. L'informe de Marina indicava que
per raons de seguretat marítima el polígon anomenat en el
projecte tècnic ZN havia de ser eliminat perquè la zona era
àrea de reserva de fondeig de vaixells mercants al port de
Ciutadella. Sobre la resta de l'escull l'informe mostrà el seu
acord.

L'informe de la Comandància de Marina de Maó no va
ser comunicat per la Direcció General de Costes a la
Demarcació de Costes de Balears fins dia 6 de juny de
1995; i no es té constància documental que aquesta
informació es comuniqués a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca. L'agost del 96 el director general de Pesca i Cultius
Marins es va dirigir a la Demarcació de Costes de Balears
per interessar-se sobre la situació dels esculls a Menorca, i
va ser llavors quan, via fax, la Conselleria va rebre una
còpia de l'informe de la Comandància de Marina de Maó.
Finalment, dia 20 de novembre del 96, i per tal d'accelerar
la tramitació de la concessió administrativa, el conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria va remetre un escrit a la
Demarcació de Costes de Balears, en el qual es modificava
el projecte de l'escull de la badia de Ciutadella, conforme a
les indicacions de la Comandància de Marina de Maó, i es
renunciava a la instal•lació del polígon ZN per les raons
abans esmentades.

En conseqüència la concessió administrativa de l'escull
de Ciutadella, una volta esmenades aquestes diferències,
segueix la seva tramitació i, com es pot observar de les
dades que anat enumerant, en cap cas no és imputable al
Govern balear els retards que ha sofert, sinó a
l'Administració de l'Estat en el seu moment.

Quant al segon escull a què fa referència la proposició
no de llei, que és l'escull de Fornells, he de dir que aquest
escull està en un procés molt més embrionari que l'anterior,
i que abans d'interessar-se davant el Ministeri de Defensa,
la Direcció General de Pesca i Cultius Marins ha establert
converses amb la Confraria de Pescadors de Fornells. Aquí
sí, aquí s'estableixen converses amb la Confraria de
Pescadors, en el d'abans vostès deien que s'establissin
converses amb la Confraria de Pescadors de Sant Lluís; era
complicat i difícil perquè no existeix; aquí sí existeix la
Confraria de Pescadors i es poden establir les converses, i
també amb el Consell Insular de Menorca. Referent a aquest
escull concretament, la Confraria de Pescadors n'és
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contrària, i la Direcció General és receptiva a aquesta petició,
perquè s'havia d'ubicar a una zona bastant rocosa, i els peixos
ja hi tenen la suficient protecció, sembla ser. Per tant, tal vegada
seria més convenient, i així s'està parlant ara entre el Consell
Insular de Menorca, els pescadors de Fornells i la Direcció
General, que s'ubiqui a alguna zona de la costa sud de Menorca,
sobre fons arenós, on farà un servei molt més útil.

Per tant, a arrel de tot el que he exposat de l'escull de la
badia de Ciutadella i del de Fornells, com veuen la tramitació
és la correcta, està dins els terminis correctes, i el Govern està
amb una actitud d'empenta i de tirar-ho endavant. Per aquests
motius el Grup Parlamentari no donarà suport a la proposició,
perquè creu que no és necessari accelerar cap tràmit, que es fa
de forma correcta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Diputat. Té la paraula la diputada Sra.
Margalida Thomàs i Andreu.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Ens ha satisfet molt la resposta del
Grup Parlamentari Popular, perquè amb referència a l'escull de
Ciutadella ha demostrat claríssim que gràcies a les nostres
preguntes al conseller, l'agost del 96 la Conselleria es posa en
marxa i aconsegueix el 20 de novembre del 96 respondre a
l'expedient. Per tant, molt agraïts de la seva resposta, perquè ha
demostrat que a través de la nostra tasca parlamentària,
preguntes, respostes, etcètera, la Conselleria es posa en marxa
en aquests temes. No ens pot dir que no estava paralitzat,
perquè del 93 al 95, sense resposta per part de Demarcació de
Costes, esperàvem que la Conselleria instaria a aquesta
resposta, i el fet que el juny del 95 rep per fax una còpia de
l'informe, significa que almanco l'informe original es degué
enviar, potser es va perdre en la tramitació de la Conselleria.

De tota manera, referent a l'escull de Ciutadella, volem
reiterar la nostra alegria perquè realment gràcies  la nostra tasca
la Conselleria ha posat en marxa aquest expedient i no és
necessària la primera part de la proposició no de llei.

Respecte de la segona, també volem agrair la puntualització
del Sr. Casasnovas, en el sentit que quan jo parlava de la
confraria de pescadors era referent al suggeriment del Sr. Orfila;
volia dir Confraria de Pescadors de Menorca, evidentment, però
de tota manera parlar que a Fornells sí s'està en discussió amb
la Confraria de Pescadors, estam satisfets que realment hagin
iniciat aquestes converses, però no significa que només amb
l'opinió d'una part pugui descartar-se totalment l'escull.

De tota manera, pensam que és lògic que se'ns rebutgi
aquesta proposició no de llei, i finalment pensam que
senzillament la tasca parlamentària també fa que la tasca de
Govern vagi més endavant gràcies a les nostres preguntes i a les
nostres iniciatives. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Només vull puntualitzar
dues coses. Evidentment que les preguntes de l'oposició moltes
vegades ajuden a agilitar alguns temes, i jo en aquest cas no sé
si ha estat així exactament, però en tot cas si ho hagués estat no
seria res de què ens haguéssim d'empegueir, sinó d'agrair. I en
segon lloc també vull puntualitzar una altra cosa: la Confraria
de Pescadors de Menorca tampoc no existeix. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació.

Vots a favor d'aquesta proposició  no de llei?

Vots en contra?

Abstencions, no n'hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: vots a favor 7, en contra 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada aquesta proposició no de llei.

I esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
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