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(El Sr. Vicepresident inicia la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i

en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosa Maria Alberdi substitueix el Sr. Andreu Crespí.

I. Pregunta RGE núm. 2369/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a retirada d'arbres a Son Servera.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, gràcies senyors diputats. Mitjançant l’escrit RGE núm.

4052/05, de data 10 de maig, s’ha retirat la pregunta RGE núm.

2369/05 corresponent al primer punt de l’ordre del dia d’avui.

En conseqüència passam directament al segon i darrer punt

de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les proposicions no de llei

RGE núm. 2351/05 presentada pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a proposta de millora per

a gestió de l’aigua a les illes. I RGE núm. 2831/05 presentada

pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a l’ordenació dels fondeig d’embarcacions a l’àmbit del Parc

Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2351/05,

presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a proposta de millora per a la gestió de

l'aigua a les Illes.

Passam idò a la primera proposició no de llei RGE núm.

2351/05 presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i

Els Verds, relativa a proposta de millora per a gestió de l’aigua

a les illes. Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Rosselló per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, la proposició no de llei que

nosaltres hem presentat respecte la proposta de millora per a la

gestió de l’aigua a les illes el que pretén és fer una sèrie de

propostes en positiu per tal de millorar la gestió d’un recurs tan

important com és l’aigua. En primer lloc diríem que a

l’exposició de motius, pel qual nosaltres feim aquests 4 punts

de la proposició no de llei, va en la línia que en aquest moment,

com tots sabem i de fet ha acabat l’exposició pública fa molts

pocs dies, s’ha posat a exposició pública la construcció i la

instalAlació de 4 noves dessaladores a les Illes Balears.

Concretament una a Ciutadella, una a Santa Eulàlia, una a

Andratx i una a Alcúdia. 

Nosaltres entenem que aquestes quatre noves dessaladores,

així també ho hem fet a través de les alAlegacions que hem

presentat en el temps pertinent, són una actuació innecessària

degut al cost econòmic i ecològic que duran i que ara intentaré

explicar. I sobretot perquè entenem que són innecessàries

perquè tampoc no disposen de cap informe tècnic que digui que

realment hi ha necessitat d’aquestes 4 noves dessaladores.

Concretament he de dir que en el Pla Hidrològic de les Illes

Balears, que com vostès recordaran, va presentar el Govern del

Partit Popular l’any 98 en aquest Parlament, que se va aprovar

per unanimitat per part de tots els grups i en el Pla Hidrològic

de les Illes Balears no se contemplaven aquestes actuacions.

Aquest pla hidrològic va ser aprovat després pel Consejo

Nacional del Agua i després va ser aprovat pel Consell de

Ministres, sent ministre de Medi Ambient l’actual President del

Govern de les Illes Balears el Sr. Matas. Llavors en aquest pla

hidrològic, com dic, no hi havia cap tipus de proposta respecte

aquestes 4 noves dessaladors, sí altres, com augment del volum

d’altres que ja existien, però aquestes no hi eren.

En segon lloc i degut a una qüestió que qualificaria com

l’eterna situació en què ens trobam desgraciadament en aquesta

comunitat quan se fan batalles partidistes entre Madrid i les

Illes Balears i que en realitat importa poc el tema, el que

importa és fer la batalla per sortir molt als diaris i d’això en puc

fer comprovació, només el que va sortir sobre dessaladores

durant un any, en 4 anys només se va parlar de dessaladores.

Entrant dins aquest debat, el Ministeri de Medi Ambient en

aquell moment, com dic el ministre era el Sr. Matas, va posar

aquestes 4 noves dessaladores en el Pla Hidrològic Nacional.

Vull recordar als diputats i diputades que té 1.000 pàgines, no

hi ha una sola pàgina que faci referència a les Illes Balears i

únicament a l’annex final se posen aquestes noves 4

dessaladores, però sense cap estudi que avali, com dic, la seva

necessitat, ni tampoc cap anàlisi rigorós de per què s’han de dur

endavant, sinó únicament per respondre a aquesta batalla,

suposadament, partidista que s’estava fent per part del Sr.

Matas.

Dit això, nosaltres creim i a posta duim aquesta proposició

no de llei, que les infraestructures hídriques que en aquest

moment ja estan a les nostres illes estan en alguns casos,

sobretot en el cas de Mallorca i Eivissa, però sobretot en el cas

de Mallorca, estan infrautilitzades. Jo vull recordar que la

dessaladora de la badia de Palma que té una producció de 24

milions de metres cúbics a l’any, que a més se va ampliar a

l’anterior legislatura i per tant, permet tota aquesta producció.

Només hi ha un compromís de compra de l’aigua produïda pels

ajuntaments de Palma, Calvià i Andratx d’uns 13 milions de

metres cúbics. La qual cosa significa que en aquest moment

estan sobrant més d’11 milions de metres cúbics a l’any. Per

tant, creim que ja hi ha infraestructures que en aquest moment

estan funcionant. A més, per altra banda ja hi ha tot un seguit

d’infraestructures de canonades que ja se va fer a través del

conveni del Sr. Borrell amb el Sr. Cañellas i que va tenir un

elevat cost econòmic i tot això fa una distribució d’aigua tan en

el cas de Mallorca com després en el cas d’Eivissa per la

interconnexió que se va fer de les dues dessaladores. En aquest

moment a més, hi ha prevista la conducció de Sa Costera, fa

molt poc que s’ha posat el tub a la mar i que aportarà 7 milions

de metres cúbics i connectarà amb tota la xarxa que ja existeix.

Per altra banda hi havia un projecte que se va fer també

l’anterior legislatura, era l’arteria transversal, estava iniciat i

que connectava la dessaladora de Palma amb la de Son Ferrer,

el dipòsit de les Planes i Son Pax i que integrava els recursos de

tota la part de Palma amb els embassaments del Gorg Blau i de
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Cúber, així com els aqüífers de s’Estremera, Alaró, Llubí i

Muro i tenia pendent recollir el sobrant de Sa Costera i del

torrent de Sóller. Per tant, en aquest moment ja amb aquesta

obra, no m’hi estendré, a més vull recordar que el Govern de

les Illes Balears va modificar només per justificar la

dessaladora d’Alcúdia. Llavors nosaltres consideram que ja les

infraestructures actuals, com dic, ben gestionades, sempre

acompanyades de polítiques d’estalvi i de reutilització eren

necessàries.

Dir que en el cas d’Eivissa el projecte de la interconnexió

entre les dues dessaladores mentre la dessaladora de Vila

estava en el 100% de la seva utilització, però en canvi la

dessaladora de Sant Antoni només a un 30%, aquesta

interconnexió permetia, de fet és una obra que ja se va fer

l’anterior legislatura, disposar d’un volum necessari d’aigua ja

que allò que no se produïa a Sant Antoni, d’aquesta manera

podia arribar a Vila i se feia tota una gestió de l’aigua que

consideràvem que era suficient. A Menorca hi havia un

problema, concretament a Ciutadella, però que amb una

redistribució dels pous de la zona, que evidentment tenien un

índex de salinitat important, idò entenem que ja era suficient.

Per tant, nosaltres consideram que la construcció d’aquestes

noves 4 dessaladores és un excés de producció clarament i a

més de suposar un excés de producció i ens demanam per què?

Bàsicament per més creixement urbanístic i turístic, en el cas

d’Alcúdia, d’Andratx i de Santa Eulàlia és per continuar amb

el creixement urbanístic, vull recordar que hi ha projectes de

camps de golf, per exemple en el cas d’Alcúdia i que hi ha

altres projectes de construcció importants, per exemple a la

zona d’Andratx i també a Santa Eulàlia. Però no respon

realment a una gestió com nosaltres consideram que hauria de

ser una gestió sostenible de l’aigua. 

Per altra banda també generarà un problema i és que la

compra d’aquest excedent d’aigua dessalada no està assegurat,

no hi ha una seguretat de què els ajuntaments se comprometin

a comprar aquesta aigua i sobretot suposarà també un

encariment del preu de l’aigua, concretament el preu del cost

d’un metre cúbic dessalada està per damunt dels 7 euros. Per

tant, creim que això suposarà un augment de tarifa, que si bé

pareixerà que no repercuteix de manera directe, sí

indirectament evidentment s’haurà d’augmentar la tarifa. Ja no

parlem d’allò que suposen les dessaladores, un consum

energètic molt elevat, suposa 4 quilovats per metre cúbic

d’aigua dessalada. I per tant, la dessalació d’un metre cúbic

2d’aigua suposa l’emissió de més de 5 quilos de CO  i el nivell

d’emissions augmenta de forma considerable.

Nosaltres creim que totes aquestes raons són suficients per

presentar aquesta proposició no de llei, que va en una línia molt

clara i el primer punt és rebutjar la construcció d’aquestes 4

noves dessaladores, degut a què no hi ha informes suficients, a

més no hi ha pressupost per dur-les a terme. Jo vull recordar

que tot i que el Ministeri de Medi Ambient actual s’ha

compromès a pagar 40 milions d’euros si no s’adquireix

doblers d’Europa i en aquests moments des d’Europa almanco

no hi ha una petició formal del finançament d’aquestes 4 noves

dessaladores. Per tant, pot suposar que la gran majoria d’allò

que suposi aquest cost ho hagin de pagar els ciutadans. I

sobretot també perquè suposa un augment de la tarifa de

l’aigua, un increment del consum energètic i d’emissions de

2CO  i evidentment, també perquè dóna cobertura a un model de

creixement sense fi.

En segon lloc, el segon punt de la proposició no de llei,

instam el Govern a assegurar a través dels convenis amb els

ajuntaments de cada illa, la compra d’aigua produïda per les

dessaladores actuals per sobretot assegurar-ne la seva

utilització i permetre una bona gestió. Ja he dit abans que no hi

ha un acord clar de compromís dels ajuntaments per comprar

aigua dessalada i si no existeix és evident que aquesta aigua té

un sobrant i per tant, és innecessari fer noves infraestructures

quan no s’està utilitzant tota la capacitat de les infraestructures

existents.

En tercer lloc el tercer punt. Instam el Govern a què se

retorni, tot i que ja sabem que és impossible tenint en compte

com està d’avançat per no dir finalitzat, però almanco creim

que aquest punt s’havia de dur en aquesta proposició no de llei,

que se retorni al projecte inicial de l’arteria transversal de la

zona Nord de Mallorca que comunicava Llubí-Crestatx-

Pollença, amb la intenció que la zona Nord disposés de

proveïment d’aigua, però que també se fes una gestió més

sostenible d’aquest recurs. Per tant, en aquell moment el que va

fer el Govern de les Illes Balears va ser modificar totalment

aquest projecte que té un 30% de finançament europeu, va ser

fet d’una forma absolutament inadequada i creim que s’hauria

de retornar a aquest projecte anterior, així com impulsar la

utilització de la interconnexió entre les dessaladores de Sant

Antoni i Vila a Eivissa, tenint en compte que aquesta

interconnexió fins ara ha estat infrautilitzada i creim que s’ha

de potenciar perquè és una bona solució poder utilitzar tota la

capacitat de les dues dessaladores existents.

I ja per acabar, instam també el Govern per dur endavant

polítiques de gestió més eficient de l’aigua, evidentment en

colAlaboració amb els ajuntaments i consells, per tal d’evitar

pèrdues d’aigua, sobretot a la xarxa de distribució, fer plans

d’estalvi d’aigua i al cap i a la fi, tot el que diu el Pla

Hidrològic de les Illes Balears que és molt concret en totes

aquestes actuacions i desgraciadament sempre veim més

doblers per fer noves infraestructures que per fer realment

aquests plans d’evitar pèrdues, quan precisament mitjançant

aquests plans podríem evitar moltíssimes infraestructures que

en aquest moment se volen fer. Hem de pensar que hi ha

ajuntaments que tenen pèrdues de quasi un 50%, com és el cas

de Felanitx. Per tant, creim que és aquí allà on s’ha de fer la

feina important per part del Govern, més que fer noves

infraestructures, que com dic, són innecessàries i tampoc no

aporten una millor gestió de l’aigua.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Ara hi ha un torn de fixació de

posicions. Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Vadell per un

temps de 10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:
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Gràcies, Sr. President. Des del PSM-Entesa Nacionalista

estam bàsicament d’acord amb la proposició no de llei que ha

presentat Esquerra Unida-Els Verds. Els 4 punts que ens

plantegen, votarem a favor del primer punt per una qüestió

purament testimonial, malauradament creim que ja no som a

temps a aturar aquestes dessaladores, tot i que ens agradaria

molt que hi hagués un parèntesi i s’ho repensessin tan des del

Govern balear com del Govern central perquè pareix ser que fa

pocs dies que s’ha signat un conveni per al seu finançament, o

per a l’ajuda al finançament per part del Govern de Madrid. Per

tant, això dóna una injecció de força al Govern balear per

continuar en la seva política de construcció de depuradores. 

Com ja li he dit abans, pels nostres principis i la nostra

filosofia de partit, estam més per una altra casta de gestió de

l’aigua i sobretot, evitar les dessaladores, no perquè siguin

dessaladores, sinó perquè l’excessiva construcció de

dessaladores, sobretot si no són absolutament necessàries,

implica unes conseqüències per al medi ambient que creim que

són negatives, sobretot l’alt consum d’energia que

constitueixen i les conseqüències en el medi ambient que tenen

quant als residus que generen. Malauradament, com ja he dit,

crec que no hi serem a temps Sra. Rosselló, no obstant això

tengui el nostre vot testimonial a favor, per si hi hagués qualque

miracle de darrera hora, la veritat és que en confiam poc, però

encara no volem renunciar a poder-hi creure.

El segon punt, efectivament creim que s’han de convenir

amb els ajuntaments la utilització d’aquestes aigües. De

moment no tenim notícies de què els excedents se puguin

utilitzar o no sabem que se’n faran. Per tant, creim que és

necessari que s’asseguri la seva utilització i per permetre

precisament una bona gestió. Creim que estaria bé que hi

hagués aquests convenis amb els ajuntaments perquè se puguin

utilitzar, o bé per regar o per allò que se consideri oportú,

segons les necessitats de cada municipi.

El punt tres és un punt que lamentam profundament que se

canviés la planificació que s’havia duit per la gestió de l’aigua.

Crèiem que l’eix transversal era una bona solució per a la

interconnexió dels aqüífers i per la redistribució de l’aigua per

garantir el subministrament a tota l’illa de Mallorca, però també

creim que són fets consumats i no creim que això se pugui

tornar enrera. Testimonialment també tengui el nostre vot a

favor perquè renunciar-hi ens va costar, però també veim que

la política de fets consumats del Partit Popular ha duit a què

sigui pràcticament un tema irreversible. 

I evidentment el punt quart el que proposa és una política de

fets permanents. O sigui, no s’ha de renunciar mai a fer

campanyes de conscienciació per a l’estalvi de l’aigua i

sobretot també, el gran problema i també molt estès de la

pèrdua d’aigua a les xarxes de distribució, és un problema que

no s’ha arribat a resoldre mai i crec que, així com les

instalAlacions vagin tornant velles sempre hi serà. Per tant, és

una actuació que hi ha d’haver permanent per part d’aquest

Govern i per part de tots els que el continuïn. Evidentment el

model ideal seria que se fessin unes obres amb una garantia de

supervivència eterna, però malauradament això no és possible.

Per allò que he dit abans el nostre vot serà favorable als 4

punts que vostè proposa en aquesta proposició no de llei. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria

Alberdi per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Començam la defensa de la

posició del Grup Parlamentari Socialista respecte la proposició

no de llei presentada pel Grup d’Esquerra Unida i Els Verds i

podem deixar ben evidents dues qüestions. Compartim amb la

Sra. Rosselló la idea de què l’aigua és un bé indispensable,

escàs i per tant, mereix una protecció especial, a més una

comunitat com la nostra que per la seva dedicació als serveis i

al turisme, ha de ser especialment acurada en la seva gestió,

assegurant-se una explotació sostenible, també en allò que

inclou l’aspecte econòmic. Recordo aquestes qüestions perquè

a partir d’aquestes idees fa que el Grup Parlamentari Socialista

sempre rebi positivament aquelles iniciatives que ens porten a

debatre sobre l’aigua.

Dit això, seré molt breu en fixar la posició respecte els 4

punts de la proposició no de llei. I diré que no donarem suport

al primer punt i no ho farem perquè es tracta de 4 dessaladores

que estan incloses en el conveni amb el Ministeri de Medi

Ambient i consideram que a llarg termini són necessàries per

assegurar l’adequat proveïment de la nostra població en el seu

conjunt, sense haver d’explotar de forma excessiva els nostres

aqüífers provocant al salinització dels mateixos. A la resta de

punts i a pesar de les coses que han dit, tan la Sra. Rosselló

com la Sra. Vadell i que compartim, sí que els donarem suport

ja que en relació al segon punt ens sembla adient que siguin

precisament els ajuntaments, les institucions més properes als

ciutadans i ciutadanes, els que valorin les necessitats d’aigua i

a través de convenis asseguin la millor gestió de la producció

de les dessaladores.

Quant al punt tercer, compartim les reflexions que ja han fet

la Sra. Vadell i la Sra. Rosselló en què l’arteria transversal de

la zona Nord semblava una molt bona solució i nosaltres

estàvem d’acord en què s’assegurés la interconnexió amb tota

la xarxa. I també donarem suport al quart punt de la seva

proposició perquè estam d’acord amb totes les iniciatives que

condueixen per descomptat a l’estalvi d’aigua i a la major

conscienciació sobre aquesta necessitat a tots els sectors socials

i institucions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Vinent per un temps

de 10 minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, pel que fa a la proposició no de

llei formulada per Esquerra Unida-Els Verds, en el seu primer
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punt hem de dir que la decisió de construir 4 noves plantes

dessaladores a Andratx, Alcúdia, Ciutadella i Santa Eulàlia

respon a una necessitat objectiva, rigorosament analitzada pel

Ministeri de Medi Ambient, amb el coneixement sempre de la

Conselleria de Medi Ambient i orientada bàsicament a garantir

el subministrament d’aigua potable de qualitat a les poblacions

de les Illes Balears. Açò implica disposar d’infraestructures que

permetin atendre puntes de demanda en un escenari potencial

de manca d’altres recursos hídrics. Un escenari que encara que

no sigui l’habitual, s’ha de tenir en compte a l’hora de

dissenyar la política de l’aigua a la nostra comunitat. 

Aquesta política s’ha de basar en tres premisses

fonamentals, la primera l’accés a l’aigua potable és un dret

essencial dels ciutadans i els poders públics han d’arbitrar les

mesures necessàries per tal que aquest dret es pugui

materialitzar, al marge de circumstàncies climàtiques concretes

o episodis de sequera, com els que han condicionat els nostres

ciutadans, els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears

d’accedir a un bé històricament escàs en aquesta terra com és

l’aigua. 

Segona, el subministrament d’aigua destinada al consum

humà s’ha de fer en un escenari que permeti al mateix temps

preservar els nostres aqüífers d’un perill real de salinització

com el que derivaria d’una extracció abusiva de cabdals

d’aigua d’aquestes reserves naturals. La preservació dels

aqüífers de les illes, lamentablement tantes vegades

sobreexplotats, esdevé per tant, un objectiu estratègic de primer

ordre que explica en bona part el per què de la nostra aposta

per introduir de forma progressiva la dessalació de l’aigua

marina com una de les fórmules més adequades i així ho

determina per cert, el Pla Hidrològic Nacional. Per assegurar

l’accés dels ciutadans a una aigua potable de qualitat en

aquelles comunitats com la nostra amb dèficits hídrics històrics

i molt condicionats de l’activitat humana. 

I tercera, el conveni subscrit amb el Ministeri de Medi

Ambient referit a la construcció de les 4 noves dessaladores

afirma que aquest fet no suposarà l’increment del preu de

l’aigua dessalada per als ciutadans, com erròniament afirma la

moció presentada.

En el segon punt hem de dir que el Govern de les Illes

Balears anirà establint fórmules de subministrament adequades,

bé per la via del conveni, o bé per via d’actuacions puntuals

amb cada consistori, en funció de la demanda concreta de

l’aigua que faci cada ajuntament i també que les

infraestructures permetin atendre aquesta demanda.

En el tercer punt de la proposició no de llei hem de dir,

entre altres reflexions, la modificació de l’artèria transversal

Llubí-Crestatx-Pollença, dissenyada per l’anterior Govern,

respon a la necessitat de poder subministrar aigua a qualsevol

indret de Mallorca. I per tant, que l’aigua pugui anar allà on és

més necessària, mitjançant la creació d’artèries com la

d’Alcúdia-Palma.

I en el segon punt allà on diu “la interconnexió de les

dessaladores de Sant Antoni i Vila”. S’ha de recordar que

aquesta es va inaugurar el 30 de juliol del 2003, com vostè sap

molt bé Sra. Rosselló. I només li he de dir que pot vehiculitzar

12.000 metres cúbics. No obstant i en allò que es refereix a

l’impuls d’aquest projecte, només li volem comunicar que per

tal de garantir les puntes de demanda s’ha procedit a ampliar

aquesta dessaladora de Sant Antoni, passant de 10.000 metres

cúbics a 17.000, un projecte que serà una realitat ben prest.

Pel que fa al quart punt de la seva proposició, el Govern de

les Illes Balears mitjançant l’actuació directe de la Conselleria

de Medi Ambient, està duent a terme polítiques actives en

matèria d’optimitzar l’aigua de la nostra comunitat i d’estímul

d’uns hàbits de conducta responsables en aquesta matèria per

part dels ciutadans de les nostres illes. És a dir, una autèntica

política de gestió de l’aigua, més enllà dels estereotips que al

voltant del fantasmagòric concepte de gestió de la demanda, va

aplicar el seu departament durant la legislatura anterior. Entre

les mesures adoptades destaca l’entrada en vigor de la

normativa que des del mes de gener d’enguany obliga a la

incorporació de comptadors d’aigua individuals als habitatges

de nova construcció, per tal d’anar introduint un vertader sentit

de la responsabilitat personal pel que fa al consum de l’aigua.

Igualment s’ha actuat, d’acord amb els consells insular, en

el control de les fuges d’aigua de la xarxa de distribució, amb

l’objectiu d’anar reduint de forma progressiva el volum d’aigua

que es perd per aquest motiu, al voltant d’un 25%. Aquesta

acord ha suposat per a la Conselleria de Medi Ambient una

inversió de 2.330.000 euros fins avui i està pendent d’inversió

1 milió d’euros més. 

Per tant, el Grup Parlamentari Popular votarà en contra

d’aquesta proposició no de llei, ja que entenem que és

innecessari solAlicitar al Govern de les Illes Balears unes

polítiques més eficients de l’aigua, precisament en un moment

que disposam de tants d’instruments normatius orientats

precisament a aquest objectiu, açò sí, per la via de fets

consumats i d’inversió, potenciant la responsabilitat compartida

entre l’administració i els ciutadans i garantit la seguretat

jurídica en totes les passes que donam, enlloc de tornar recórrer

a les fórmules confuses, no operatives i demagògiques que hem

viscut en el passat més recent. També li he d’afegir que

nosaltres, encara que estigui a l’annex del Pla Hidrològic

Nacional, ens basta perquè els que vivim a Menorca, en aquest

cas jo visc a Ciutadella i sé perfectament els problemes que

tenim de salinització de les aigües, sobretot a les urbanitzacions

de Cap d’Artruix i a la banda de ponent de Ciutadella, aquesta

aigua és totalment necessària. Per tant, és necessària la

dessaladora, no són suficients la redistribució i la petita frase

que ens dedica a Menorca en aquesta proposició no de llei, no

arriba a dues línies, amb açò demostra el seu desconeixement

de la realitat de Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per

contradiccions el grup proposant? Sí, per tant, té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Rosselló per un temps de 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
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Gràcies, Sr. President i molt breument. Bé, en primer lloc

vull agrair al PSM, dir que vàrem presentar, supòs que com

vostès han vist, aquesta proposició no de llei el 15 de març, per

tant, amb una intenció de poder fer encara alguna cosa per

poder evitar que se duguessin endavant les dessaladores i per

tant, amb l’esperança de què serviria per alguna cosa, tot i que,

tan pel tarannà, per la forma d’actuació i per aquesta necessitat

continuada de no voler acceptar res d’allò que se va fer abans

per part del Partit Popular, és evident que mai una proposició

no de llei nostra anirà endavant. Però ho vàrem fer en un sentit

positiu, esperant que se podria evitar la construcció d’aquestes

4 noves dessaladores. Nosaltres també hem dit en moltes

ocasions que no estam en contra de les dessaladores perquè sí,

si són necessàries sí i en cas contrari no. Per tant, en aquest

sentit creim que està molt clar. 

La postura del Partit Socialista tampoc me sorprèn, jo

esperava que també hi hagués una recapacitació per part del

Govern central respecte el tema de les dessaladores. I sobretot

tenint en compte que el Govern del Partit Popular,

concretament el Sr. Jaume Font, va fer..., és a dir, quan diuen

que no poden..., o avui matí que hem hagut de sentir que un

conveni que el varen signar dos dies abans com va ser el

conveni de carreteres, resulta que no el poden tornar enrera,

resulta que un projecte que s’estava fent, que s’estava licitant,

se va fer una modificació total, tan de l’objectiu com del traçat.

La qual cosa significa que hi va haver un nou projecte, a més

té el 80% de finançament de la Unió Europea, que no es va

notificar a Madrid, que no es va notificar a Europa fins que no

varen passar molts de mesos, i esperàvem que el Govern de

l’Estat s’hagués posicionat envers aquest tema perquè crèiem

que era realment el compliment enorme que a més ha fet amb

Europa el Govern de les Illes Balears.

Vull agrair també el suport en les altres línies.

Respecte al Partit Popular jo li he de dir, Sra. Vinent, que

jo li agrairia que parlàs dels continguts i no fes tota una sèrie de

"parafernàlies" que al cap i a la fi crec que sobren. Però li he de

dir, miri, necessitat objectiva, jo li diré una cosa, ho he dit

abans i ho vull tornar a repetir: no hi ha una necessitat

objectiva, no hi ha cap informe, i li puc dir totes les vegades

que he demanat un informe a la Conselleria de Medi Ambient,

per dir que realment eren necessàries aquestes quatre

dessaladores. No n’hi ha. El Pla hidrològic de les Illes Balears,

que li he dit i li he tornat repetir que és el pla, la planificació

hídrica de les Illes Balears, fet pel Partit Popular i amb el

suport de tots els grups parlamentaris d’aquell moment, en el

99, varen dir que sí al Pla hidrològic, i no hi ha aquestes

dessaladores. Sí que hi ha, per exemple, ampliacions d’altres

dessaladores com és en el cas d’Eivissa i com és en el cas

també de Palma.

Per tant això és senzillament una clara utilització política

partidista del Sr. Matas, que mentre el Partit Popular fa un

discurs que les dessaladores són bones i ens arreglaran tots els

problemes a les Illes Balears, resulta que a la resta de l’Estat i

concretament a zones mediterrànies i per tant amb un mateix

problema com és aquest, per tant el Sr. Zaplana a València, està

dient que les dessaladores calientan el planeta i que a més

generen una quantitat de problemes no només de CO2 sinó

d’augment d’energia, etc. Per tant el Partit Popular, segons com

li convé, utilitza arguments en funció del que li interessa

defensar.

En segon lloc, accés a l’aigua potable. És evident, això és

la primera preocupació que ha de tenir qualsevol que governa,

però el que nosaltres hem plantejat és precisament que les

instalAlacions que hi ha en aquest moment s’utilitzin al màxim,

i no precisament que s’utilitzin a mínims, com hi ha hagut anys

que no s’han utilitzat, o precisament que es faci un bon ús

d’aquesta infraestructura. I segona, tota una sèrie de projectes

que estaven plantejats com l’artèria transversal permetia una

gestió idònia de l’aigua, i conservava i guardava aigua per als

moments de puntes de sequera o de les puntes d’estiu. El

Govern del Partit Popular que va governar 16 anys va fer malbé

en els aqüífers durant molts d’anys i, a més, va fer la

dependència total i absoluta primer d’un vaixell que duia aigua

de l’Ebre i després la dependència exclusiva de la dessaladora

de Palma. Per tant en temes d’aigua i de bona gestió la veritat

és que el Partit Popular s’ha carregat tots els aqüífers i ens ha

deixat un panorama que entenem -tots potser no, però la gran

majoria- que evidentment ens ha deixat un panorama que ara,

tenint en compte que hi havia tota una sèrie d’actuacions que es

duia a terme després de molts d’anys i de molts de convenis,

per altra banda, idò creim que ara fer més dessaladores és

absolutament más de lo mismo i innecessari.

Per altra banda, també -i vaig acabant, Sr. President- el

dèficit hídric és una qüestió, i per no entrar dins moltes

qüestions, jo diré que és impossible saber..., dir que no

augmentaran els preus. Està claríssim que augmentaran; una

dessaladora val doblers i el manteniment d’una dessaladora val

doblers. Per tant ho ha de pagar qualcú. Que això serà una

acció directa de la tarifa o que es repercutirà a la tarifa en

general i per tant es diluirà i pareixerà que no té res a veure,

això és un sistema que qualsevol pot utilitzar, però haurà de

repercutir en tarifa.

Per una altra banda he de dir que la modificació de l’artèria,

com he dit, és un nou projecte; és la manera com el Partit

Popular entén que ha de governar, que és precisament fins i tot

llevant projectes que s’estaven utilitzant, que s’estaven duent

endavant. I sobretot després respecte a la interconnexió he de

dir a la portaveu del Partit Popular que no ho ha llegit bé; jo sé

perfectament que vàrem fer una interconnexió; jo li estava dient

l’ús, la utilització d’aquesta interconnexió. Durant un temps va

estar infrautilitzada i a la nostra proposició no de llei demanam

que hi hagi una utilització més idònia, que a mi em consta que

en aquest moment és millor que la que hi havia fa un any. Per

altra banda això és un tema que nosaltres només demanam que

hi hagi una eficiència i una eficàcia major en aquests temes.

I després, respecte al que són els quart punt i les actuacions

concretes, miri, li he de dir, Sra. Vinent, que això ho diu el Pla

hidrològic; allò de fantasmagòric no sé d’on s’ho ha tret. Allò

del tema dels comptadors individuals, allò del tema que hi ha

d’haver un instrument normatiu, tot això ho diu el Pla

hidrològic de les Illes Balears que s’estava desenvolupant, i que

de fet hi ha la planificació i hi ha la normativa idònia, i per tant

no han fet més que el que ha de fer un govern, que és posar en

marxa aquella planificació que s’ha aprovat, a més amb una

gran -com dic- majoria parlamentària. Per tant creim que allò
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que és posar el punt 4, no donar-li suport, em pareix que és no

acceptar una cosa bàsica.

I ja per acabar he de dir que és evident que tenim unes

formes diferents d’entendre el que ha de ser la gestió dels

nostres recursos hídrics. La gestió dels recursos hídrics s’ha de

fer de forma que es guardi aigua per a quan realment fa falta.

I li he de dir que dependre només de les dessaladores -i li pos

el cas d’Eivissa- és allà on estan els aqüífers més

sobreexplotats, perquè precisament és allà on hi ha més

malmesos els recursos hídrics. Per tant el fet d’haver-hi

dessaladores no significa que no hi hagi explotació dels

aqüífers. El que significa que no hi hagi explotació dels

aqüífers i que hi hagi una bona gestió hídrica és fer una política

global, amb continguts clars i amb plantejaments sobretot

d’estalvi i de bon ús, i sobretot de guardar aigua per quan fa

falta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Bé, aqueixa presidència vol

entendre que hi ha hagut una petició de votació separada del

primer punt, i llavors podríem votar els 2, 3 i 4 conjuntament.

És així, no?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, Sr. President, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Li pregunt, Sra. Rosselló, si accepta aquesta petició. Sí? Per

tant passaríem a votació de la proposició no de llei RGE núm.

2351/05, i en primer lloc votaríem el punt número 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; en contra, 11; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor dels punts 2, 3 i 4?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyores i senyors diputats. En conseqüència queda

aprovada..., no, queda rebutjada, perdó, la proposició no de llei

RGE núm. 2351/05, presentada pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a proposta de millora per

a gestió de l’aigua a les Illes. 

Gràcies.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2831/05,

presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a ordenació dels fondeigs d'embarcacions a

l'àmbit del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i

Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passarem a la segona proposició no de llei,

RGE núm. 2831/05, presentada pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a ordenació del fondeig

d’embarcacions a l’àmbit del parc natural de Ses Salines

d’Eivissa i Formentera. Per a la seva defensa per part del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Rosselló per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de llei que

presentam és molt clara i té un sol punt, i és demanar o que el

Parlament insti, concretament, el Govern de les Illes Balears i

concretament la Conselleria de Medi Ambient, a regular en un

termini màxim de 3 mesos els fondeigs de les embarcacions

dins el parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.

Vull recordar, i no faré història de tot el que ha estat primer

reserva i ara parc de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, però

sí fent una memòria més propera he de dir que, com se sap,

l’any 2002 es va aprovar el parc, per unanimitat, a més, per part

de tots els grups parlamentaris, la Llei de protecció de Ses

Salines d’Eivissa i Formentera i concretament la declaració de

parc natural. En aquest parc, que té uns valors que tampoc no

explicaré perquè crec que són prou coneguts pels seus valors

tant la zona d’Eivissa com la zona de Formentera, sobretot pel

que fa a les zones humides i als illots i als indrets que

francament són d’una qualitat de biodiversitat enorme, una de

les zones que té precisament més riquesa quant a la seva

biodiversitat és la zona marina. Concretament vull recordar que

aquí mateix, que els diputats poden veure el mapa, a tota

aquesta zona d’aquí declarada parc hi ha la zona de posidònia

que és declarada Patrimoni de la Humanitat perquè es

considera que és una de les zones de la Mediterrània que té les

millors praderies de posidònia i en una situació també de bon

estat.

Dic això perquè precisament una de les actuacions que

s’havia de dur a terme en el parc de Ses Salines d’Eivissa i

Formentera, que a més també vull recordar que aquesta zona de

la mar també és reserva marina, amb la qual cosa també hi ha

una tasca, diríem, de reserva pesquera, millor dit, de tota una

feina que fa anys que es du a terme, idò un dels objectius

fonamentals era l’ordenació dels fondeigs d’aquesta zona per

tal d’evitar que hi hagués una agressió important a les praderies

de posidònia. Per una part, i anant al que diu el PORN,

concretament el PORN de Ses Salines d’Eivissa i Formentera
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i concretament l’article 29, diu que dins l’àrea marina de

conservació la conselleria competent en matèria de medi

ambient ordenarà el fondeig d’embarcacions, permetent aquest

a les zones en què no es causi un impacte negatiu remarcable

sobre el fons marí; igualment limitarà la navegació a les àrees

escaients quan les circumstàncies ho facin recomanable. Això

per una part. Per tant qui ha de dur a terme aquesta ordenació

dels fondeigs és la Conselleria de Medi Ambient del Govern de

les Illes Balears, que és la que té la competència. És cert que hi

ha també a través de la Llei de costes una competència del

Ministeri de Medi Ambient, però en aquest cas, i analitzant a

més jurídicament aquesta qüestió, és un parc. No és el mateix

una zona fora de parc, tot i que el Sr. Matas va modificar

precisament la Llei de costes per evitar que aquesta comunitat

pogués fer una ordenació com cal, però el cert és que en aquest

moment qui té la competència és la Conselleria de Medi

Ambient, i per altra banda qui ha de donar després el vistiplau

és Demarcació de Costes.

Hem sabut a través d’informacions que va fer el conseller

Font quan va anar a Eivissa que va dir que no s’havien iniciat

els treballs d’ordenació dels fondeigs ni tampoc no tenia

intenció de fer-ho, ja que va afirmar que era una competència

de Madrid. Segons aquestes declaracions que va fer, ara no ho

record però, bé -no sé tenc temps-, fa aproximadament un mes,

va deixar molt clar que això era un tema de Madrid, amb la

qual cosa nosaltres veim amb molta preocupació que el Sr. Font

digui això, primer perquè es veu que o no ha mirat bé el PORN

o no ha estudiat bé el tema, o en aquest oblida d’una manera

més profunda el projecte Life Posidònia. El projecte Life

Posidònia és un projecte pel qual el conseller a més va fer una

crítica molt profunda a l’anterior Conselleria de Medi Ambient

perquè hi havia hagut, segons una sèrie d’escrits, etc., un

incompliment respecte, precisament, a l’ordenació dels

fondeigs. Bé, el Sr. Font ens va dir que ho arreglaria tot d’una

i resulta que fa dos anys i no només no ha arreglat res, sinó que

a més no ha fet cap tasca, i a sobre encara diu que ho farà

Madrid. En aquest sentit a nosaltres ens preocupa, ens preocupa

moltíssim aquesta deixadesa per part de qui correspon dur a

terme aquesta actuació. Ens preocupa, a més, també, que aquest

projecte Life Posidònia idò ara resulta que es pugui perdre,

perquè va dir que es perdria fa dos anys; ara no en parla,

d’aquest tema, ni contesta quan se li demana. 

Llavors nosaltres realment hem de dir que amb totes

aquestes prèvies consideram que és absolutament necessari que

s’iniciï, i més ara que a més és una bona època perquè estam a

punt d’arribar a l’estiu, ara és un poc tard, ja, però que en un

termini màxim de tres mesos el fondeig d’embarcacions dins

aquest límit del parc de Ses Salines d’Eivissa i Formentera idò

es pugui dur a terme, sobretot per evitar que aquesta zona sigui

malmesa, i tenint en compte, com supòs que saben sobretot els

diputats i les diputades d’Eivissa i de Formentera, que els

mesos d’estiu és una zona on van molts de vaixells i on

realment els fondeigs no estan controlats.

Per tot això creim que amb aquesta proposició no de llei

intentam que es faci una tasca que ja hauria d’estar almanco, si

no finalitzada, ja en treball i no evidentment veure que no es fa

res i sobretot que es diu que ho ha de fer Madrid.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. En torn de fixació de posicions, per

part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la

paraula la Sra. Maria Antònia Vadell, també per un temps de

10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

(Inici de la intervenció inaudible)

...les praderies de posidònia és un dels elements naturals

que tots els governs i la ciutadania en general haurien de

protegir. Jo crec que hi ha moltíssima gent que no està

conscienciada de la importància que tenen aquests sistemes per

a la protecció de la mateixa costa. Les praderies de posidònia

formen l’ecosistema més important de la Mediterrània, que

vendria a ser com l’equivalència als boscos terrestres; aquests

ecosistemes són la principal font d’oxigenació de la mar,

mantenen l’equilibri sedimentari del litoral, protegeixen les

platges, frenen les ones que puguin fer malbé les platges...

(Interrupció de l’enregistrament)

Sí, ara... Gràcies. Com deia constitueixen un hàbitat de més

de 400 espècies de plantes i més de 1.000 d’animals. 

Per tant la protecció d’aquest ecosistema hauria de ser

prioritària per una qüestió d’egoisme propi, no? Tenim en

compte que la destrucció de praderies de posidònia fa que les

platges desapareguin, o contribueixen al fet que hi hagi una

major erosió de costa, i després, quan les platges han estat

destruïdes pels temporals, resulta que les administracions han

de gastar doblers per regenerar platges de manera artificial per

poder mantenir una qualitat per al turisme i per als visitants, i

una qualitat de les platges i de les zones de bany. Per tant ja per

una qüestió d’economia i d’egoisme propi de la comunitat

s’haurien de preservar aquestes praderies de posidònia.

Un dels elements, que no l’únic, però un dels elements que

ajuden a destruir aquestes praderies, a part de la contaminació

i a part de les pràctiques de pesca d’arrossegament i altres

obres d’infraestructures dins el litoral com puguin ser ports

esportius o altres, els fondeigs d’embarcacions també

constitueixen un perill i un focus de destrucció d’aquestes

praderies. Els mesos d’estiu les Illes Balears són un pol

d’atracció de turisme nàutic i moltes vegades, sobretot a les

platges verges, hi ha una proliferació de vaixells que tiren

l’àncora a qualsevol lloc i evidentment, quan arrosseguen

aquesta àncora i quan se’n van els vaixells deixen uns forats

que realment no fan gens de benefici.

Per això creim que s’haurien de regular els fondeigs i

sobretot posar boies perquè els vaixells tenguin on amarrar.

Recordem que al parc nacional de Cabrera es varen regular els

amarraments i es varen posar unes boies de protecció i la veritat

és que han millorat molt l’ecosistema i les praderies de

posidònia d’allà des del moment que es va regular l’accés dels

vaixells, el nombre de vaixells que hi podien accedir

diàriament, i que també es va evitar o es va prohibir que es

tirassin, que es fondejàs mitjançant el fet de tirar les àncores.
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Per tant nosaltres estam d’acord amb el fet que es regulin

els fondeigs i que es faci el més aviat millor. Hem vist als

mitjans de comunicació declaracions del conseller que diu que

en el 2006 estarà resolt això, però creim que no podem esperar

tant. El conseller va dir que havia salvat unes inversions

europees del programa Life Posidònia i que ho tenia tot resolt,

i ara veim que no ho té tan resolt com ens pensàvem o com ells

ens havia dit, perquè si fins al 2006 no està resolt el tema la

veritat és que creim que no ho té tan clar com pareixia.

Per tant instam la Conselleria de Medi Ambient a actuar

amb rapidesa i que per a aquest estiu ja pugui tenir com a

mínim una normativa o un límit d’embarcacions; si no pot tenir

tota la infraestructura preparada que ho vagi fent, que vagi fent

el que pugui, però com a mínim que hi hagi una regulació dels

fondeigs en aquest parc natural que, a més a més, és Patrimoni

de la Humanitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Boned per un temps de 10

minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. No crec necessitar els 10 minuts,

però..., ja ho veurem. Bé, crec que en cap cas cap dels presents

en aquesta comissió i dels que no formen part d’aquesta

comissió no se’ns escapa la importància i l’especial atractiu que

tenen determinats fons marítims a les nostres illes, i

especialment els fons marítims dels quals es parla i als quals es

fa referència en aqueixa proposició no de llei que presenta

Esquerra Unida i Els Verds. 

Al mateix temps hem de ressaltar, o ja de per si ressalta la

importància que tenen aquests espais submarins el simple fet

que en el seu moment varen ser declarats com part d’aquest

patrimoni de la humanitat d’Eivissa i Formentera per part de la

UNESCO, i això fa que encara ressalti més la importància

d’aquests indrets. També és de tot conegut que quan es troben

llocs i punts privilegiats, tant si són en terra com si són a la

mar, són els que de fet resulten més atractius per a tota classe

de visitants, en terra amb vehicles i a la mar amb vaixells, i aquí

aquests espais no són una excepció i és una realitat que any rere

any s’està incrementant el nombre d’embarcacions que

fondegen en aquests indrets. Això per suposat té les

conseqüències principalment negatives sobre aquests terrenys

i aquestes praderies de posidònia perquè, com dic, és cada any

més el nombre de vaixells que fondegen en aquests espais.

Jo crec que, tal com s’apunta a l’exposició de motius

d’aquesta proposició no de llei, el fet que per part del conseller

es volgués entendre en el seu moment que no era necessari cap

tipus d’actuació per part del Govern balear i per part de la seva

conselleria, i entenent que es tractava d’una competència del

Govern central, jo crec que si tots som conscients de la

importància del que estam parlant, independentment de qui

pugui tenir la competència directa, si bé ha de quedar clar que

des del nostre grup també entenem que el mateix PORN del

parc natural estableix clarament de qui són les responsabilitats

de gestionar aquest part, però independentment d’això jo crec

que si per part del conseller s’estima necessària la colAlaboració

per part de terceres administracions per resoldre el que ja ve

essent un greu problema com és aquest fondeig d’embarcacions

a l’àmbit del parc natural, entenem que potser el millor que

podria fer el conseller seria utilitzar aqueixa capacitat de la

qual ell moltes vegades ha fet gala i ha manifestat de diàleg i de

consens amb les altres administracions, i utilitzar-la per posar-

se en contacte amb el ministeri corresponent i entre tots buscar

la solució el més ràpidament possible, perquè el problema és

greu i la solució, per tant, urgent.

La situació, a més, és curiosa, perquè si bé per part del

conseller del Govern balear s’ha manifestat que no era

competència del Govern i per tant que transferia la

responsabilitat de la protecció d’aquests fons al Govern central,

és cert que per part del conseller insular de Medi Ambient en

diferents ocasions s’ha manifestat la certesa d’una propera

regulació d’aquests fondeigs. Sense anar més lluny ara fa dos

anys va ser aquest mateix conseller, en el Consell Insular

d’Eivissa i Formentera, que va manifestar que abans de l’inici

de la temporada turística estaria regulada aqueixa activitat; no

va ser així. Posteriorment va manifestar i afirmar que abans del

2005 sí estaria; hi som damunt, tampoc no està regulat. Per tant

novament ha fallat en les seves prediccions. I jo crec que no

són excusa, com deia, les manifestacions fetes pel conseller, i

més quan sí per part del govern insular s’ha vist el perill

d’aqueixa situació i la necessitat urgent i, a més, s’ha assumit

que sí era possible aqueixa protecció.

Però a més a més també voldria fer una altra consideració,

i no se n’ha parlat fins ara, però crec que en el seu moment es

va ressaltar la importància que podia tenir eliminar d’un cop

pràcticament tots els projectes que estaven aprovats i previst

finançar mitjançant els ingressos per l’ecotaxa, i vull recordar

que dins aquests projectes previstos n’hi havia un precisament

que era la regulació del fondeig en el parc natural de Ses

Salines d’Eivissa i Formentera. Es va eliminar aquell projecte,

no hem vist alternativa, estam esperant la solució, un any rere

l’altre se’ns ve dient l’any que ve, l’any que ve, l’any que ve...

Estam en aquests moments i encara no tenim solució.

Jo potser diré ara alguna cosa que no és certa, però entenc

que una possibilitat de regulació urgent seria l’aprovació

definitiva del (...), que està ara pendent encara d’aquest parc

natural, i si tenim en compte que en el mes de desembre es va

aprovar amb efecte d’1 de gener una pròrroga per a la

tramitació i l’aprovació del (...) d’aquest parc, entenem que no

és tan desgavellada la proposta que fa Esquerra Unida amb

aquesta proposició no de llei, on solAlicita la urgent regulació

d’aquests fondeigs. Per tant entenent quin és el problema,

veient clar quin és el problema, la importància d’allò de què

estam parlant, es veurà també la necessitat urgent de buscar una

solució, i entenem que la conselleria no pot fer aqueixa típica

jugada de posar el cap sota l’ala per no veure el que està

passant, sinó que ha d’assumir la seva responsabilitat i ha de ser

part integrant i important de la solució a aquest greu problema.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Marí Tur per un temps

de 10 minuts.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que aquells que coneixem i

habitam les illes d’Eivissa i Formentera no som ignorants de la

importància que té, i que s’ha dit aquí i compartim totalment,

la biodiversitat de totes aquestes zones que estan entre Eivissa

i Formentera i formen part també de Ses Salines d’Eivissa i

Formentera, i que s’ha qualificat, com s’ha dit aquí també, per

part de la UNESCO com a patrimoni de la humanitat i també

com a reserva pesquera i, a part de les consideracions que

aquests organismes puguin tenir sobre aquesta zona, crec que

els que realment coneixem i vull dir que també utilitzam

aquestes zones sabem d’aquest patrimoni biològic que existeix

allí i d’aquest patrimoni fins i tot turístic, també podria dir

d’alguna manera, i que es pot veure malmès per una mala

utilització, i en això estam tots completament d’acord, i per

això es va declarar com a reserva pesquera, també, i s’ha fet un

PORN per a la protecció d’aquesta zona.

Però dit tot això també és veritat que per part de la

Conselleria de Medi Ambient del Govern balear, que també és

sensible i coneixedor de tots aquests valors que he esmentat

abans, la Conselleria de Medi Ambient està desenvolupant en

aquests moments un projecte específic dirigit a la protecció de

les praderies de posidònia oceànica existents a l’àmbit del parc

natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, i un projecte que

s’emmarca, com vostès coneixen, dins les actuacions de la Unió

Europea, de la Life Naturalesa 2000, a la comunitat autònoma

de les Illes Balears, i contempla l’estudi de les zones amb una

major presència d’embarcacions, com és aquest cas, i com

afecten aquestes als fons marins del litoral de les Illes.

L’afirmació dels autors d’aquesta proposició no de llei, de

la Sra. Rosselló, en el sentit que no hi ha sensibilitat per part de

la Conselleria de Medi Ambient en relació a aquest tema

demostra un grau de desconeixement o de mala fe per part de

l’impulsor d’aquesta iniciativa parlamentària des del moment

que ignoren o volen ignorar el fet que està, precisament gràcies

a l’impuls de la Conselleria de Medi Ambient, que s’ha

reactivat tot el projecte Life Posidònia de les Illes Balears

després que hagués quedat pràcticament paralitzat durant la

legislatura anterior, i en concret dins l’àmbit de l’esmentat parc

natural. Jo estic segur que la senyora exconsellera de Medi

Ambient, la Sra. Margalida Rosselló, no desconeix les relacions

que hi va haver entre el Govern balear i la Comissió Europea,

la Direcció General de Medi Ambient amb el programa Life, a

les quals en el moment en què aquest govern es va fer càrrec de

la comunitat autònoma, concretament el 25 de juny del 2003 es

remetia, encara creient que era consellera la Sra. Rosselló, una

carta per part del programa Life que posava en evidència el

perill que corria aquest programa i on deia que no s’ha produït

cap avanç significatiu i que la evolución del mismo no resulta

satisfactoria, en una carta que se li dirigia i on se li deia: “El

proyecto, sin contar con la coordinación técnica y

administrativa necesaria para un correcto funcionamento, se

está produciendo un gran retraso”, un retard que pot afectar

fins i tot els altres projectes Life del programa Life que hi havia

a les Illes Balears, i, en fi, es queixaven per part d’aquesta

direcció general de Medi Ambient de la inoperància per part de

la conselleria en aquest moment, i posava -repetesc- en

evidència el perill que podia tenir la resta de programes que

estaven subvencions.

L’actual conselleria de Medi Ambient va reprendre tot

aquest tema, va aconseguir salvar i reactivar aquests fons que

perillaven, repetesc, no només d’aquests programes que ens

deien aquí, i amb unes visites que es varen fer aquí a Balears es

repetia i es deia: “Mi agradecimiento por las atenciones

dispensadas -i tot això- sobre la protección de las praderas de

posidonia, y no debe olvidarse que el objetivo principal del

proyecto es la protección de las praderas de posidonia. Confío

en que los retrasos y las dificultades del proyecto se

solucionen” i, en fi, es va reprendre tota aquesta història i per

part de la conselleria es va poder salvar, com s’ha dit d’alguna

manera aquí, i també posar en marxa la protecció de totes

aquestes o fer possibles totes aquestes actuacions.

Per tant, dit això i com que d’alguna manera la Sra.

Rosselló és atrevit de la seva part posar en qüestió que per part

de la conselleria no es facin actualment aquelles actuacions que

siguin necessàries, i en realitat actualment i per tant i encara

que la gestió directa d’aquestes zones no és competència de la

comunitat autònoma sinó de l’Estat, com vostè bé sap, la

Conselleria de Medi Ambient té solAlicitats els permisos

pertinents per poder actuar en aquest espai, i per tant farà

aquestes actuacions que d’alguna manera vostès solAliciten. 

I potser convé recordar que en aplicació dels estudis

efectuats s’han projectat ja una sèrie de camps de boies per tal

de regular els fondeigs en els sectors marins més afectats, i una

vegada elaborats els estudis pertinents relatius a la presència,

al diagnòstic i a les característiques de les espècies marines

existents. Concretament s’instalAlarà ja un total de 50 boies per

a fondeig d’embarcacions d’esbarjo de diverses eslores a

platges de Ses Salines d’Eivissa, 70 a la badia de s’Alga a l’illa

de s’Espalmador, que tots coneixem i que són molt utilitzades,

com s’ha dit aquí també, durant l’estiu, i altres 30 al Caló de

s’Oli, també a l’illa de Formentera. Convé igualment subratllar

que la gestió i el control d’aquests punts anirà a càrrec

d’aquesta conselleria, de la Conselleria de Medi Ambient, que

aportarà els seus mitjans tècnics i humans per dur endavant

aquest projecte.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Per contradiccions té la paraula, pel grup

proposant, la Sra. Rosselló per un temps de 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair tant al

PSM com al Partit Socialista el suport a aquesta proposició no

de llei i per entendre que, la proposta que feim, la feim en

positiu perquè la veim necessària. En segon lloc, i contestant al

portaveu del Partit Popular, m’agradaria dir-li un parell de

coses que es veu que no..., o no les he dites bé, i per tant qui

mal entén mal respon, o no m’he aclarit prou. 
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Vegem. En primer lloc aquesta proposició no de llei es

presenta per una raó molt clara. Miri, varen sortir declaracions

als diaris, als mitjans de comunicació, on deia clarament

“regular los fondeos compete al Gobierno central”. A partir

d’aquí és evident que hi va haver una reacció perquè era el Sr.

Font que va dir que no era una competència seva. Jo li record

i li torn dir que el PORN, i a més també supòs que vostès, tots

els diputats i les diputades, ho saben, que la llei de protecció de

Ses Salines es va aprovar per unanimitat, per tant el Partit

Popular hi estava d’acord, en el PORN a l’article 29 diu ben

clar que qui ha de dur endavant l’ordenació dels fondeigs és la

Conselleria de Medi Ambient. Per tant la responsabilitat la té

la Conselleria de Medi Ambient, i el que no pot fer el conseller

és dir que la té un altre, sinó que ho ha de fer. Això en primer

lloc, i per tant nosaltres en aquest sentit ho deim.

En segon lloc, miri, el Life Posidònia jo l’hi explicaré. Miri,

curiosament perquè crec que el Sr. Font va ficar la pota fins ben

endins per una raó: perquè efectivament va rebre una carta dia

25 de juny del 2003 que dia el següent, i li ho llegiré: “Se está

produciendo un gran retraso en la ejecución, i tal. Me ha

preocupado de manera particular el retraso en dos acciones

principales que pueden comprometer la consecución del

objetivo del proyecto. Me refiero a la redacción de los planes

de gestión de los 14 LIC marinos incluidos en el proyecto y a

las acciones relativas a la instalación de puntos de amarre y

señalización de fondeo libre”. Han passat dos anys i el Sr. Font

no ha fet res; han passat dos anys i el Sr. Font no ha fet res,

després d’aquesta carta.

(Intervenció inaudible)

Miri... No, no, no. Després diu, més endavant, una altra

carta que envia el Sr. Bruno Julien, diu concretament:

“Estimado Sr. Font”, i li diu: “a este importante proyecto -dia

30 de setembre del 2003- de posidonia, sobre lo que considero

necesario alcanzar soluciones, instalación de los puntos de

fondeo y señalización de las zonas de fondeo libre”. Per tant en

el tema del Life Posidònia qui l’està incomplint en aquest

moment, a més jo he fet tota una sèrie de preguntes a la

Conselleria de Medi Ambient i a totes m’han contestat res, res,

i no li ho puc passar. Per tant en aquest moment

l’incompliment, que efectivament en aquell moment ja varen

dir, el Sr. Font va dir que ho arreglaria. Han passat dos anys de

govern del Sr. Font, govern del Partit Popular, i no s’ha arreglat

aquest tema. Per tant jo em preocuparia i molt.

En tercer lloc això de dir que la gestió la té el Govern de

l’Estat, a mi m’agradaria aclarir-ho aquí públicament, perquè

crec que això pot induir a una situació bastant difícil. En primer

lloc, l’actual president del Govern, el Sr. Matas, del Govern de

les Illes Balears, i en aquell moment ministre de Medi Ambient,

va modificar la Llei de costes a través de la Llei

d’acompanyament de l’any 2002 precisament on deia, per unes

qüestions precisament que afectaven aquestes illes, que no es

podia fer l’ordenació per part de les comunitats autònomes;

això va fer el Sr. Matas, i precisament ho va modificar a través

de la Llei d’acompanyament. Però això, aquesta qüestió, en el

cas d’un parc natural que a més té una planificació a través

d’una llei de la comunitat autònoma, com li dic hi ha

competències que s’han de combinar, però qui té la

competència en aquest cas és la Conselleria de Medi Ambient.

Per tant, i jo per no estendre’m que supòs que se m’acaba

el temps, li he de dir que aquesta proposició no de llei és molt

clara. En primer lloc, qui ha de complir aquestes actuacions en

el parc de Ses Salines és la Conselleria de Medi Ambient; qui

ha de protegir les praderies de posidònia és la Conselleria de

Medi Ambient; s’hi ha de fer alguna gestió en demarcació de

costes evidentment jo esper, com ha dit el portaveu del Grup

Socialista, que no hi hagi cap problema, que nosaltres sí que el

vàrem tenir i a posta vàrem haver de retardar el projecte Life

Posidònia perquè el cap de Costes, el Sr. Garrido, ens va posar

problemes contínuament per poder dur endavant el pla de

protecció o el pla d’ordenació dels fondeigs, i per tant el que

demanam clarament és que es faci aquesta ordenació dels

fondeigs d’embarcacions al parc natural de Ses Salines

d’Eivissa i Formentera, que la faci qui l’ha de fer, que és la

Conselleria de Medi Ambient, i sobretot que es faci amb la

màxim celeritat possible per evitar la degradació d’una zona

que ja hem coincidit tots que s’ha de protegir i que té uns valors

importantíssims, i sobretot també, per altra banda, per preservar

aquest projecte de Life Posidònia, que qui el va posar en marxa

va ser l’anterior govern i no el govern actual, amb la qual cosa

jo crec que tot plegat estaria bé que es donàs suport a aquesta

proposició no de llei amb una clara intenció que aquesta zona

a la qual els eivissencs i els diputats eivissencs i eivissenques

se senten tan absolutament identificats i jo crec que la resta de

persones que, tot i que no ho siguem, creim que allà hi ha uns

valors importantíssims sobretot a nivell de posidònia que s’han

de preservar, creim que és la millora manera fer una bona

ordenació de fondeigs, i sobretot quan crec que el portaveu del

Partit Socialista ha brindat els intents d’acords, cosa que jo li

vull dir que l’anterior govern no va tenir sinó tot el contrari,

quantitat de problemes per poder dur endavant qualsevol tipus

d’ordenació de fondeigs precisament perquè el Sr. Matas no

tenia cap interès en el fet que aquest govern, el govern del

pacte, pogués fer una bona feina en medi ambient.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Passam a votació, idò, la proposició

no de llei RGE núm. 2831/05. 

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

I cap abstenció.

Per tant queda rebutjada la proposició no de llei...

Rebutjada, sí, sí, queda rebutjada la proposició no de llei

2831/05, presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a ordenació dels fondeigs d’embarcacions

a l’àmbit del parc natural de Ses Salines d’Eivissa i

Formentera.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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