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EL SR. PRESIDENT: Començarem la sessió d’avui. En primer lloc, els demanaria
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si hi ha substitucions.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sr. Presidente. Francisco Molina sustituye a Josep Mayans.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Maria José Camps substitueix Carme Garcia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7425/05, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a reserva marina de Llevant.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en
la Proposició no de llei RGE núm. 7425/05, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, sobre la reserva marina
de Llevant. Per tal de defensar-la, intervé l’Hble. Sr. Pere
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Per a la informació dels
diputats, ja anuncii que retiraré la segona proposició no de llei
sobre gasoil agrícola, atès que ja s’ha signat un acord entre
unes organitzacions agràries i el ministeri.

Per tant, passaria a defensar l’únic punt que quedarà a
l’ordre del dia, que és aquesta proposta de declaració d’una
reserva marina de Llevant. El fet és que s’ha demostrat la
bondat de la declaració de reserves marines per a preservació
d’un hàbitat marí que fins i tot ajuda la reproducció d’espècies
que estaven amenaçades. Aquest tipus de figures normalment
topen amb l’oposició dels pescadors professionals que veuen
restringida la possibilitat de pescar i, per tant, del seu modus
vivendi, però aquí ens trobam amb una situació estranya i que
des de l’administració s’hauria d’aprofitar, i és que els màxims
impulsors de la reserva marina de Llevant és la Confraria de
pescadors de Cala Rajada, que públicament i en reunions amb
representants de l’administració autonòmica han manifestat la
voluntat que es promogui aquesta reserva marina i d’implicar-
se en la seva gestió i en el seu manteniment. Aleshores, crec
que aquí no hi ha cap obstacle perquè, com deia al principi, si
el difícil en aquestes situacions, amb aquestes figures de
protecció és conciliar els interessos proteccionistes amb els
interessos dels professionals, en aquest cas desapareix
qualsevol problema que hi pugui haver.

En el darrer debat de pressuposts ja vaig interrogar la
consellera d’Agricultura i Pesca, qui va manifestar que estaven
estudiant el tema i que tenien intenció de treure’l endavant,
però la veritat és que no coneixem que s’hagi produït cap nova
situació des que registràrem aquesta iniciativa, el 13 d’octubre
del 2005, tal vegada el representant del Grup Popular tendrà
més informació.

Bé, en tot cas, pensam que el suport parlamentari a la
declaració de la reserva marina de Llevant serà un element més

que pot servir al Govern per fer aquesta declaració i, per tant,
no hi ha d’haver més problemes.

Això és tot. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions,
té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Vicent
Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Breument, per fixar la posició del
Grup Parlamentari Socialista, encara que bastaria dir que
subscric literalment les paraules del portaveu del grup
proposant, perquè, efectivament, tal com ell ha dit, de vegades
aquest tipus de mesures qui no les veu bé, segurament fins ara
per manca d’experiència i de coneixement dels resultats que
podien donar, però que ara ja veuen, així com s’han anat
coneixent els resultats de la declaració de reserves marines, a
efectes de protecció, recuperació dels recursos pesquers, els
primers beneficiats són els pescadors professionals i, en aquest
cas concret, com molt bé deia el portaveu del grup proposant,
són els pescadors professionals que han impulsat o estan
impulsant la declaració d’aquesta reserva marina, segons tenc
entès jo des de fa quatre o cinc anys, i que semblava, a finals de
la passada legislatura, que es podria ja tancar, però després el
fet que hi hagi hagut les eleccions, canvis de govern, això ho ha
retardat. En principi, no hauria de tenir res de particular,
simplement són fets que se solen produir quan hi ha canvis i
que solen representar aquests resultats, però no hauria d’anar
més enllà, per això també confii, com deia el Sr. Sampol, que
el portaveu del Grup Parlamentari Popular, que és qui té, per
dir-ho d’alguna manera, accés directe al Govern, ens confirmi
aquests remors o aquesta voluntat del Govern de tirar endavant
aquesta reserva i que ens confirmi que ja s’està en contacte amb
el Govern de l’Estat, amb el Ministeri de Medi Ambient, per
concretar i declarar la reserva. Dic això perquè, una vegada que
es faci la reserva, ha de ser amb unes dimensions ajustades a les
necessitats, amb les dimensions suficients perquè compleixi el
seu objectiu, l’objectiu de protecció dels recursos pesquers i,
per tant, els límits, com es diu a la proposta, seria bo que
estiguessin consensuats, d’acord o almenys havent escoltat els
promotors d’aquesta reserva, que és la Confraria de pescadors,
com ja s’ha dit.

Per tant, si és així, hi haurà d’intervenir també
d’intermediari el Ministeri de Medi Ambient perquè també hi
entrarien no només aigües territorials de la comunitat
autònoma, interior, sinó també aigües exteriors, i seria
competència, per tant, del ministeri. En resum, em consta la
predisposició, la voluntat del ministeri de colAlaborar perquè
pugui sortir endavant aquesta proposta i, per tant, creim que el
que s’ha de fer és que avui surti aprovada per unanimitat, que
el Govern, que vull creure que ja fa aquesta feina, que acceleri
els tràmits i que sigui una realitat ben prompte.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Assumpta Vinent i Barceló.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, des del Grup Parlamentari
Popular donarem suport a aquesta proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari PSM, perquè el Govern és
totalment partidari, fins i tot és el promotor, de fer una reserva
marina a les aigües de Llevant, a l’illa de Mallorca, però, en
aquesta zona, la competència en matèria de pesca marítima està
compartida entre el Govern de les Illes Balears i
l’Administració de l’Estat, ja que, com bé s’ha dit, abasta
aigües interiors i aigües exteriors, cosa que obliga les dues
administracions aposar-se d’acord.

Sabem que el Govern té ja sis reserves marines aprovades
i en funcionament, però, com han dit, són d’aigües interiors,
que són exclusivament competència del Govern, i en aquest cas
es va fer que es fos més grossa aquesta reserva i, per tant, hi
hagués aigües interiors i exteriors.

Fa uns anys, des de l’any 2000, s’està negociant amb els
interessats i el Ministeri d’Agricultura i Pesca, i un dels motius
per a unes negociacions tan llargues és la necessitat d’incloure
dins la futura reserva marina les modalitats de pesca no
professionals, modulant la reserva a les peculiaritats de
l’activitat pesquera a Mallorca i establint unes normes que facin
compatible l’explotació i la conservació dels recursos marins
vius; és a dir, que assegurin la sostenibilitat de l’activitat
pesquera. En aquest àmbit, la Conselleria d’Agricultura i Pesca
realitza un ambiciós estudi cartogràfic i biològic de la zona, i
el ministeri el va fer de pesca professional. Així mateix i fins a
l’actualitat, la conselleria du a terme un seguiment permanent
de la situació dels recursos més significatius a la zona, és a dir,
de raor, llampuga, roquer, etc., cosa que ha permès obtenir una
enorme quantitat d’informació sobre la zona i establir una
fonamentada proposta de planificació i regulació de la reserva
gairebé definitiva i consensuada amb els diferents sectors
implicats tant professionals com no professionals i és el que
s’ha presentat al Ministeri d’Agricultura i Pesca.

Ara bé, les reserves marines espanyoles de gestió estatal es
corresponen majoritàriament a zones de baixa pressió
entròpica, com Colombrets, Alborà, Cap de Gata, o són de
dimensions molt reduïdes, com pot ser Masia Blanca, les
Negres, Tabarca, cosa que permet una regulació molt
restrictiva; sense oposició notable per part dels potencials
afectats, com són els navegants, els bussejadors, els pescadors
recreatius, etc.

Aquest no és el cas de les Illes Balears on l’elevat grau de
l’ús de la mar ha fet que la normativa existent a les reserves
marines de competència autonòmica sigui en general més
permissiva, cosa que facilita una major acceptació per part dels
sectors socials i una major implicació d’aquests en la gestió de
les reserves que hi ha actualment. I és dins aquest àmbit
conceptual on s’han mantingut les negociacions amb el
Ministeri d’Agricultura i Pesca i s’ha aconseguit que les
autoritats estatals han reconegut les peculiaritats abans
exposades del litoral balear i políticament des del Govern
estatal ho veuen bé i açò ha permès avançar que en un futur

molt proper s’arribi a un acord per a l’establiment d’una
reserva marina de gestió mixta entre les dues administracions.

Aquesta reserva tendria un abast territorial entre la Punta de
N’Amer i Betlem, i des de la línia de costa fins als 50 o 60
metres de fondària. En cas que no s’arribi a un acord amb el
Ministeri d’Agricultura i Pesca, que suposam, com hem dit, que
aniria molt bé i s’arribaran a acords, la conselleria està
disposada a declarar reserva marina la zona que és de la seva
competència, com les altres reserves, que seria d’aigües
interiors, la de més valor biològic i pesquer entre el Cap de
Freus i Betlem, i s’aplicarà a les mesures ja consensuades amb
els agents socials interessats.

Així, nosaltres, com he dit, donam suport, però també
volem explicar que es fa feina i totes les passes que s’han
seguit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Sampol, vol fer ús de la
paraula per contradiccions?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Simplement per cortesia, atès que s’ha anunciat el vot
favorable, no fos cosa ho espatllàssim. Efectivament, crec que
es treballa en el bon sentit, amb diàleg entre les administracions
i els sectors implicats i bé, que serveixi d’exemple per a altres
temes que tenim en marxa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat, alab la seva prudència. Podem
passar a votació, entenc que és aprovada per unanimitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8196/05, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a demanda d'un gasoil professional agrícola.

El Sr. Sampol ha anunciat que retirava la segona proposició
no de llei, la RGE núm. 8196/05, per tant donaríem per
conclosa la sessió. S’aixeca la sessió.
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