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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d'avui.
Demanaria a les senyores i als senyors diputats si hi ha
substitucions.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Simó Gornés substitueix Alejandro Pax.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Antoni Sansó substitueix Antoni Alorda.

EL SR. TUR I TORRES:

Vicent Tur substitueix Miriam Muñoz.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En no haver-hi més substitucions...

I.1) Pregunta RGE núm. 5324/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l'execució del Pla d'habitatge 1996-99 a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a
l'exercici del 1996.

I.2) Pregunta RGE núm. 5325/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l'execució del Pla d'habitatge, actuacions
corresponents a aconseguir sòl públic.

I.3) Pregunta RGE núm. 5326/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a recursos invertits en àrees de
rehabilitació.

A continuació, vull comunicar als membres de la comissió
que en data d'ahir es va rebre l'Escrit RGE número 5618/97,
presentat pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, mitjançant el qual se sol•licita l'ajornament de les tres
preguntes amb sol•licitud de resposta oral davant comissió que
integren el punt primer de l'ordre del dia de la sessió d'avui, a
causa de la impossibilitat d'assistència del conseller de Foment,
per compromisos contrets anteriorment, el qual les havia de
contestar. En conseqüència, les preguntes del punt primer de
l'ordre del dia RGE números 5324/97, 532/975 i 5326/97, les
tres de la diputada Sra. Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, queden ajornades per a una propera
sessió de la comissió.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4794/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a declaració de
reserva marina entre sa Ràpita i Porto Petro.

A continuació, passam al segon i darrer punt de l'ordre
del dia d'avui, relatiu a la Proposició no de llei número
4794/97, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a declaració de reserva marina entre sa Ràpita
i Porto Petro. Per defensar la proposició no de llei, té la
paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyor diputats. La
setmana passada ja discutíem una proposició no de llei del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM que instava el Govern
a aprovar un pla de reserves marines de les Illes Balears.
Amb aquella proposició, preteníem que, en atribució de les
seves competències, el Govern planificàs tot un conjunt de
reserves marines amb distintes finalitats: la primera, la
preservació de zones marítimes d'un alt interès ecològic i
mediambiental, tant des del punt de vista paisatgístic com
de protecció de la fauna i flora; un altre motiu era fomentar
les activitats com el turisme nàutic, i un tercer fonament era
la intenció de fomentar la pesca sobre aquestes reserves
marines, que actuarien com un banc que exportaria la fauna
cap a l'exterior.

Avui, pot parèixer que aquesta proposició va en la
mateixa línia, encara que aparentment sigui més modesta,
però compleix una funció molt més puntual. La proposta de
declaració de reserva marina entre sa Ràpita i Porto Petro,
naturalment, també correspon a aquells objectius que
inspiraven l'anterior proposició, que tenia un abast més
ample, però, el fet puntual que ens ha motivat a presentar
aquesta proposició no de llei consisteix en l'anunci que es va
fer a finals d'estiu que el Govern de l'Estat tenia la intenció
de promoure una extracció de vuit milions de metres cúbics
d'arena dels fons marins del litoral del sudest de Mallorca.
Aquesta zona, que poden conèixer a partir d'ara com la costa
de Santanyí, entre sa Ràpita i Porto Petro, té, naturalment,
uns alts valors des del punt de vista mediambiental, de
necessitat de protecció del litoral i, sobretot, és una
extraordinària zona de pesca recreativa que molts
mallorquins coneixen sobradament, hi ha una pesquera de
raons de les més riques de Mallorca, és un parèntesi, però
crec que pot il•lustrar molt el que significa, i des del punt de
vista de la necessitat de la seva protecció.



Per tant, el que proposam és que el Govern de les Illes
Balears, a més de fer totes les accions que hi ha a la seva mà
per intentar que el Govern de l'Estat desisteixi d'un projecte tan
disbaratat com és l'extracció de vuit milions de tones d'arena
del fons marí d'aquest litoral, apart d'això, proposam que utilitzi
totes les competències que té el Govern de les Illes Balears. En
aplicació d'aquestes competències, aquest estiu el Govern va
dictar el Decret 91/97, de 4 de juliol, de protecció dels recursos
marins de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En
aquest decret, s'hi preveu la possibilitat que el conseller
d'Agricultura, Indústria i Comerç declari zones protegides o
reserves marines algunes àrees del litoral. Per tant, en aplicació
d'aquest decret, proposam que el Parlament de les Illes Balears
insti el Govern a declarar reserva marina els fons de 0 a 100
metres entre les perpendiculars a la costa des de sa Ràpita a
Portopetro, amb una estricta protecció dels fons marins i la seva
flora i amb una ordenació de les extraccions pesqueres que
garanteixin la seva conservació i bon ús social.

Pensin que aquesta finalitat jo crec que és compartida per
tothom, el Govern ha manifestat l'oposició a l'extracció d'arena
tant d'aquesta zona com de la costa nord, entre Banyalbufar i
Estellencs, però pensam que és imprescindible utilitzar tots els
recursos de què disposam,  entre els quals hi ha les
competències que té el Govern tant sigui en matèria de pesca
com en matèria de medi ambient. Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions de
la resta de grups. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el
diputat Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, l'altre dia ja parlàvem de
reserves marines, i ens comentava el representant del Partit
Popular que aquest estiu varen comunicar un decret que parla
de reserves marines, per tant, ara ja no tenen l'excusa de dir
"que no ho podem fer perquè no ho tenim legislat i no ho tenim
previst", sinó que ara hi ha les eines jurídiques i les eines
legislatives adients per fer-ho, per tant, no hi ha excusa per
retardar aquest tema.

Per altre costat, el tema de l'extracció d'arena és un tema
molt preocupant, és un tema preocupant que ha suscitat
campanyes del moviment ecologista en contra d'aquestes
extraccions, per dur arena d'un lloc a l'altre, que suposen una
alteració greu de l'ecosistema marí, està absolutament
documentat i científicament provat que és un impacte molt
negatiu. Per tant, consideram en aquest cas molt oportuna la
iniciativa del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i per això,
el Grup Mixt hi donarà suport. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el diputat
Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, aquesta
proposició no de llei es pot considerar en relació amb el
debat que vàrem tenir fa uns dies en aquesta mateixa
comissió, on es va demanar un estudi exhaustiu del litoral
i de la zona costanera de l'illa de Mallorca, i de les Illes
Balears, en general, per fer una actuació planificada, una
actuació ordenada i una actuació científicament
fonamentada de declaracions de reserva marina en aquells
indrets que reunissin aquestes característiques, una
iniciativa que va ser rebutjada, com tots recordam, i ara
se'ns presenta una altra on es proposa l'aplicació d'aquesta
figura en relació amb una zona determinada, que és la que
hi ha entres sa Ràpita i Porto Petro i en relació amb un tema
molt d'actualitat, que és el de l'extracció d'arena.

Efectivament, el Govern balear ha manifestat
públicament la seva oposició a aquesta política d'extracció
d'arena. La veritat és que no l'havia tenguda excessivament
clara, o no s'hi havia manifestat amb tanta rotunditat. No
sabem si la possibilitat que l'arena de les Illes Balears vagi
a parar a la zona de Castelló, de qualque manera ha ajudat
a irritar la consciència del nostre Govern, però en qualsevol
cas no basta amb dir que no s'està d'acord amb una
determinada actuació de l'Administració central, no basta
amb dir que no s'està d'acord amb aquest tipus d'extraccions,
sinó que cal posar-hi mesures, i, de qualque manera, aquesta
proposició intenta implementar una actuació administrativa
que impedeixi aquest projecte impulsat per l'Administració
central.

Efectivament, les extraccions d'arena per a la
regeneració de platges tenen un impacte negatiu a la zona
d'extracció, això és més que evident, però és que, per a més
inri, tenen la dificultat que són bastant inútils, és a dir,
signifiquen posar un pegat sobre la situació de degeneració
de les platges, però és un pegat temporal, que a vegades
dura un any, un any i mig, dos anys, i precisament hi ha
zones de Mallorca, prop de Can Picafort, que varen ser
"regenerades" en aquest termini de temps i que ara mateix
ja necessiten de noves actuacions administratives. Això, què
vol dir?, que si no es fa un estudi seriós sobre les causes de
la degeneració, sobre la pèrdua d'arena de les platges, i no
es posa remei a aquestes causes, simplement, les
aportacions periòdiques d'arena no signifiquen absolutament
res ni solucionen de cap manera el problema.



Hi ha solucions alternatives per posar remei a aquestes
causes, solucions alternatives que ajuden a la protecció de les
platges, que no passen per mesures tan impactants com és
l'extracció d'una zona per dur-la a una altra, i, evidentment, és
una irresponsabilitat per part de l'Administració dur endavant
actuacions d'aquestes característiques sense fer un estudi
detallat de quines són les causes que en cada cas intervenen en
la degeneració de platges i quines mesures serien les més
adequades a llarg termini i amb garanties de ser una solució
real, no simplement una solució per salvar la temporada
turística de l'any vinent, les solucions que serien més adequades
per solucionar el problema de manera real.

En aquest sentit, per tant, nosaltres donarem el vot favorable
a aquesta proposició no de llei del PSM-Nacionalistes de
Mallorca perquè, en definitiva, és probablement l'actuació més
contundent, més solvent, que es pot fer des de la Comunitat
Autònoma per solucionar el tema, apart d'actuacions que
Esquerra Unida durà al Congrés de Diputats, les quals esperam
que trobin també una resposta favorable dins el Congrés de
Diputats i que, per tant, permetin corregir la direcció de
l'actuació administrativa de l'Administració de l'Estat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
Grup Socialista, pràcticament cada any, ha presentat esmenes
a la Llei de pressuposts en el sentit que es destinin partides
econòmiques per fer estudis de dinàmica del litoral, per fer-ne
estudis, per tant, per al coneixement de la inestabilitat o de
l'equilibri que hi ha a les nostres platges, per tal, en conèixer les
causes, d'atacar el problema amb rotunditat i, a més amb
solvència.

Voldria expressar que, a aquesta extracció de vuit milions
de metres cúbics d'arena dels fons marins de la zona sudest de
Mallorca, nosaltres ens hi posicionam absolutament en contra,
creim que seria molt negatiu per a aquell conjunt litoral, per a
aquell conjunt de platges, i, per tant, en aquest sentit coincidim
amb el profund sentit, raó o motivació que té la proposició del
PSM, així com també amb totes les actuacions que el Govern
balear ha expressat i ha anunciat dur endavant perquè aquesta
extracció d'arena no es faci.

Jo crec que aquest parlament, aquesta comissió
parlamentària, aprovi avui aquesta proposició no de llei que
suposa demanar al Govern que iniciï o que faci un procediment
de declaració de reserva marina d'aquesta zona litoral de tres
municipis, de Campos, de ses Salines i de Santanyí, és una
contribució i una manera més a favor d'aquesta política de
protecció d'aquesta zona litoral, que pot ajudar el Govern a
reforçar la seva posició i que, a més, no n'hi ha dubte, de
materialitzar-se en una declaració de reserva marina, impediria
totalment, almanco dins les aigües interiors, en tot el que aquest
concepte pugui tenir de favorable per a aquesta política, que es
pugui dur endavant aquesta extracció d'arena.

Crec que encaixa perfectament en el sentit del decret de
juliol, de protecció de recursos marins perquè, com diu tant
a la seva exposició de motius com, després, quan defineix
el que és la reserva marina, no tan sols es refereix al que són
els recursos pesquers o a la varietat biològica, sinó també es
refereix als fons i, en termes genèrics, al que són els
ecosistemes a protegir. Per tant, jo crec que aquests sistemes
dunars de platges, de formacions arenoses entre 0 i 100
metres, crec que entren perfectament dins aquests objectius
que el decret es planteja com a possibles.

Per altra part, és clar que, aquestes declaracions de
reserva marina, el Govern les fa d'ofici o a sol•licitud d'una
altra entitat pública, d'acord amb uns determinats
mecanismes, i quina altra entitat pública hi pot haver de més
nivell i de més representativitat que el Parlament de les Illes
Balears per demanar-li que iniciï aquest procediment i que
el culmini en el més curt termini possible. Per tant, estam a
favor de la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la diputada Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. He d'anunciar, en principi, que
el Grup Popular no donarà suport a aquesta proposició no de
llei del Grup Nacionalista, tal com tampoc no ho va fer la
setmana passada, per les raons següents:

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria ja té
prevista la creació de reserves marines a les Illes Balears
durant la present legislatura, com a mínim, una per illa, i
amb aquest objectiu, el Govern balear dictà el Decret 91/97,
de 4 de juliol, de protecció dels recursos marins de la CAIB.
Tot i que els criteris per a la creació d'aquestes reserves
estan ben definits, es farà prevaler la protecció de les zones
més importants de reclutament d'espècies comercials, de
praderies de fanerògames marines i els usos i modalitats de
pesca més selectius i sostenibles. La ubicació concreta
d'aquestes zones encara està en fase d'estudi, atès que hi ha
diverses opcions; a Mallorca, efectivament, una de les zones
en estudi és l'àrea del cap Salines, però també n'hi ha
d'altres de considerable interès biològic que també podrien
ser altres possibles reserves. Per altra banda, entenem que
la projectada extracció d'arena a l'àrea del cap Salines no
s'ha de dur a terme, pels danys que irremeiablement causaria
en els ecosistemes marins de la zona i en els recursos
pesquers que s'hi sustenten, i això és independent que l'àrea
es declari, o no, reserva marina. En aquesta qüestió, la
postura de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria
del Govern balear és ben clara i definida, i el Govern
emprendrà les mesures necessàries perquè aquest fet no
s'arribi a produir. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.



LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, per part
del grup autor de la proposició no de llei, té la paraula el diputat
Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

I què vol que li digui, Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

El que vulgui.

EL SR. SAMPOL I MAS:

És que, és clar, ens trobam amb una amenaça d'un impacte
ambiental molt greu, efectivament, davant aquesta zona de cap
Salines, una de les zones jo crec que més emblemàtica de tota
la costa sud de Mallorca. Pareix que tots els grups
parlamentaris, totes les forces polítiques, han valorat molt
negativament aquest projecte d'extracció de vuit milions de
metres cúbics d'arena. El Govern balear ha dit que farà tot el
que estigui en les seves mans per evitar aquesta extracció, i bé,
aquí es duu una proposta que utilitza una figura legal que és en
mans del Govern balear, i la resposta és que el Govern ja té
previst fer reserves marines, se'ns diu que una per illa, no
sabem si això és una loteria, jo crec que se n'han de fer les que
siguin necessàries per illa, i a la millor qualque illa no en
necessita cap, o sí, i tal vegada qualque illa en necessita més.

Apart d'això, jo crec que en aquest moment ens trobam amb
una actuació d'urgència. Per tant, la instància del Parlament al
Govern no significa que, pel fet d'aprovar aquesta proposició no
de llei, automàticament quedi declarada reserva marina la zona
entre sa Ràpita i Porto Petro, sinó que el Govern haurà d'iniciar
tot el procediment regulat en el Decret 91/97 per a la declaració
de reserva marina, i no sabem si hi serem a temps, perquè
pareix que aquests projectes s'aturen, tornen a sortir
periòdicament. No sabem si ens despertem un dia i ja hi haurà
el vaixellet davant les costes de cap de ses Salines treient
aquests vuit milions de metres cúbics.

Per tant, d'arguments, no se n'han donat, això que el Govern
estudia una reserva marina a Mallorca, no sabem on. Pensam
que és deixar passar una oportunitat, i naturalment, en prenem
nota. I si es consuma aquest projecte, en tornarem a parlar.
Esperam que el Govern faci el possible per aturar aquest
vertader disbarat, que no es consumi, però si l'extracció d'arena
de vuit milions de metres cúbics en aquesta zona s'arriba a
consumar i el Govern no ha utilitzat un recurs que tenia al seu
abast, una competència perfectament delimitada, en tornarem
a parlar, i aquí només n'hi haurà un responsable, que serà el
Partit Popular. Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de contrarèplica
la portaveu del Partit Popular? Té la paraula la diputada Sra.
Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo insistesc que l'existència de
reserves marines no tardarà en ser una realitat a les Illes
Balears, i creim que la primera reserva marina de Mallorca
ha d'estar fonamentada en uns criteris biològics sòlids i fruit
d'un estudi exhaustiu, i no com una reacció davant el
projecte d'extracció d'arena que s'ha anunciat darrerament
als mitjans de comunicació.

Quant a la proposta concreta del Partit Nacionalista,. he
de manifestar també que aquesta conté alguns errors tècnics
notables, el principal és la inclusió de la quasi totalitat del
Parc natural de Cabrera, atès que el freu entre Mallorca i
Cabrera tan sols té 70 metres, i no podem declarar una
reserva natural que estigui fora de les aigües interiors,
perquè ja no seria competència del Govern balear en aquest
cas. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Passam a continuació a la votació del text de la
Proposició no de llei número 4794/97.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació, per favor.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat:
Vots a favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no
de llei.

Arribat aquest punt de l'ordre del dia i en no haver-hi
més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, senyores i
senyors diputats.
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