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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors començam la sessió d’avui. En primer
lloc, demanaria si es produeix alguna substitució.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sr. President, Carme Feliu substitueix Simó Gornés.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

José María Rodríguez substitueix Joan Flaquer.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Antoni Garcías.

I. Proposició no de llei RGE núm. 2618/07, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a conflicte de
competències amb el Govern central (gasoducte d'Eivissa).

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
Proposició no de llei RGE. núm. 2618/07, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa al conflicte de competències amb
el Govern central, gasoducte d’Eivissa.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Sr. Josep Joan Cardona, per un
temps de deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Malgrat la seva brevetat -em
referesc al text escrit- aquesta és una proposició no de llei que
consideram prou important. 

Vull començar deixant clara una qüestió que crec que no
s’ha discutit mai i és que ningú no està en contra d’aquesta
infraestructura que per a Eivissa, per a les Illes Balears,
representa o és, possiblement, la més important que s’ha fet en
molts d’anys des del punt de vista d’obra, però sobretot des del
punt de vista de la seva importància mediambiental, és
necessari dur el gas natural a les nostres illes. 

Però també és veritat que s’ha de respectar la norma i,
sobretot, a més de respectar la norma, s’han de respectar les
competències, els títols competencials que té cada institució a
l’hora de dur endavant els diferents projectes que fan possible
que el gasoducte estigui a les Illes Balears.

És evident que aquest tipus d’instalAlació, un gasoducte, que
travessa diferents comunitats autònomes és competència de
l’Estat central. Això ho diu la norma i no hi ha res a dir. En
canvi, els gasoductes o el transport de gas dins la mateixa
comunitat autònoma quan no surt d’aquesta és competència,
l’autorització d’aquest tipus d’instalAlacions, és competència
pròpia, exclusiva de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I això ho diu l’Estatut d’Autonomia vigent a l’article 30.5
on es diu que el transport fet per aquests mitjans -es refereix a
“per cable i per canonada”, ho diu expressament així- i després,
al punt 35 d’aquest mateix article ja parla també
d’instalAlacions de producció, distribució i transport d’energia
quan el transport no surti de la comunitat autònoma i no
aprofiti, o el seu aprofitament, no afecti una altra comunitat
autònoma.

Per si això fos poc, la mateixa llei d’hidrocarburs estableix
en el seu article 3 -si mal no record- apartat...perdó, ho dic bé?
Sí, article 3.3 apartat d) que és competència de les comunitats
autònomes autoritzar aquelles instalAlacions quan el seu
aprofitament no afecti altres comunitats autònomes o el
transport o la distribució no surti del seu àmbit territorial.

És a dir, és absolutament indiscutible, des del punt de vista
legal, almenys així ho veim des del Partit Popular, que
l’autorització del gasoducte insular -que aquest és el nom que
té a l’expedient administratiu que s’està tramitant al Ministeri
d’Indústria del Govern central-, el gasoducte insular d’Eivissa
que va des de Sant Antoni a Vila, a la central de GESA
concretament, i que enganxa amb el gasoducte -diguem-ho així-
nacional és competència de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Concretament, és competent per resoldre la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.

En canvi, no s’ha fet absolutament res per part del Govern
per reclamar aquesta competència. Per què? Perquè l’empresa
que promou aquesta obra ha presentat la documentació davant
el Ministeri d’Indústria, i el Ministeri d’Indústria l’està
tramitant. De fet, vostès coneixen que no fa molts de mesos que
va publicar anuncis a l’illa d’Eivissa assenyalant les persones
afectades per l’expropiació. 

És veritat que aquest traçat ara es canviarà, etcètera, però no
és aquesta la qüestió. És a dir, no es discuteix el traçat, es
discuteix qui ha de resoldre aquest expedient i qui ha d’aprovar
aquest expedient.

Aquesta no és una qüestió d’oportunitat política o de caprici
polític, no, és el que diu la llei. I si el Govern de les Illes
Balears no ha pres les mesures adients per reclamar aquesta
competència que té i resoldre ell l’expedient d’autorització, idò,
des del Partit Popular presentam aquesta proposició no de llei
per intentar que des del Parlament es convenci el Govern i que
aquest no faci deixadesa de les seves competències, d’unes
competències que té la responsabilitat d’exercir.

Perquè, és clar, també des del punt de vista jurídic les
conseqüències podrien ser negatives. Vostès coneixen molt bé
que quan a un estat com l’espanyol, garantista, que estableix
que cada organisme té les seves competències, quan un
organisme resol o dicta un acte administratiu sense tenir-ne les
competències, aquest acte esdevé nul. És a dur, seria perillós,
no seria convenient, jo no crec que ningú no discuteixi
l’oportunitat del gasoducte, però seria perillós que haguéssim
de fer el gasoducte amb un acte d’autorització nul. 
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Per això sotmetem a debat aquesta proposició, en la qual
simplement i senzill es demana al Govern que requereixi al
Ministeri d’Indústria, que és l’acte previ per al conflicte de
competències en cas que el ministeri no accepti, que remeti a
la comunitat l’expedient per tal que resolgui la comunitat i que,
en cas que el ministeri no s’avingués a aquest requeriment, idò
que els serveis de la comunitat interposassin el corresponent
plet, perquè aquesta és la paraula, de fer front al Ministeri
d’Indústria per defensar les nostres competències.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, primer de tot
volem valorar positivament aquesta infraestructura del
gasoducte, també volem compartir les paraules del portaveu del
Partit Popular en el sentit que és una infraestructura cabdal i de
primera importància per a les Illes Balears i, per tant, volem
expressar l’alegria pel fet que s’estigui executant i s’estigui
duent a terme.

En segon lloc, vull manifestar que no compartim la claredat
i la rotunditat jurídica que veu el portaveu del Partit Popular.
No la compartim perquè consideram que no està clara la
competència en aquesta matèria d’autorització del gasoducte
perquè, si bé és cert que l’Estatut d’Autonomia estableix que
les instalAlacions de producció, distribució i transport d’energia
seran competència exclusiva de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, diu “quan el transport no surti de la comunitat”.
És evident en el nostre entendre que el gasoducte uneix
diverses comunitats. Per tant, no dic que no sigui competent la
comunitat autònoma, però no és tan clar, ni és tan evident com
se’ns ha manifestat per part del Partit Popular, que aquesta
qüestió sigui competència exclusiva de les Illes Balears.

Consideram que de la lectura de la Llei d’hidrocarburs i de
la lectura de l’Estatut d’Autonomia hi ha dubtes raonables per
establir, realment, quina és l’administració competent per
tramitar i emetre l’autorització corresponent d’aquest
gasoducte.

Atesos aquests dubtes que manifestam i que no estan gens
clars -perquè el gasoducte afecta diverses comunitats
autònomes, tot i que, evidentment, un bocí d’aquest gasoducte
és només al territori de les Illes Balears, però bé, amb aquesta
interpretació les comunitats autònomes veurien eixamplat el seu
sostre competencial de manera molt clara i, és evident, que
l’Estat no compartiria aquesta lectura- proposam des del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina una transacció, una esmena,
una modificació d’aquesta proposició no de llei en el sentit
d’eliminar els dos punts de la proposició i establir un altre punt,
que vendria a ser un poc la filosofia que hi ha rere la proposta,
que diria més o menys així: “requerir els serveis jurídics de la
comunitat autònoma perquè estudiïn el possible conflicte de

competències en relació a l’autorització del gasoducte i, en el
seu cas, actuïn en conseqüència”.

Per tant, que siguin els serveis jurídics de la comunitat
autònoma els qui determinin si realment estam davant una
invasió competencial per  l’actuació del Ministeri d’Indústria
o si no hi ha tal invasió competencial. En el cas que n’hi
hagués, evidentment, que s’interposin els recursos o els
conflictes que siguin pertinents.

Si el Grup Parlamentari Popular accepta aquesta esmena,
aquesta modificació de la seva proposició votaríem a favor, i si
no, davant la manca de claredat, hi haurem de votar en contra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari BLOC, per
un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Crec que el tema està prou clar en
els seus termes. Tenim, per una banda, la Llei d’hidrocarburs
que en el seu article 3.2. c) diu que les instalAlacions de la xarxa
bàsica de gas natural quan surtin de l’àmbit territorial d’una
comunitat autònoma són competència de l’Administració de
l’Estat i tenim, per altra banda, l’Estatut d’Autonomia que en
el seu article 30.35 diu que quan aquestes instalAlacions de
producció, distribució o transport d’energia no surti de la
comunitat són competència exclusiva de la comunitat
autònoma. 

En el cas del gasoducte és evident -com deia el Sr. Cardona,
portaveu del Partit Popular- que hi ha un tram que afecta
únicament i exclusiva les Illes Balears, però aquest tram no és
independent d’una xarxa més ampla que en aquest cas ve de
l’Estat. Per tant, no estaria tan clar aquest conflicte de
competències amb el Govern central amb la rotunditat que es
planteja en aquesta proposició no de llei del Partit Popular.

De fet, crec que una proposició d’aquestes característiques
no la podem aprovar sense el corresponent informe jurídic que
realment avali que estam davant un conflicte de competències
i que, per tant, la interpretació que es fa des del Partit Popular
és la correcta. Jo subscriuria el que s’ha comentat per part del
Sr. Melià que, com a mínim, hi ha un dubte respecte a aquest
tema. No és tan clar, per tant, com el Partit Popular vol dir i
d’una lectura, fins i tot, de la Llei d’hidrocarburs i de l’Estatut
podríem concloure el contrari del que planteja el Partit Popular.

En tot cas, crec que per resoldre aquest dubte el més adient
seria que, efectivament, ens afegíssim a aquesta proposta que
es fa des d’Unió Mallorquina, que es requerís als serveis
jurídics de la comunitat autònoma aquest informe, i que fos
aquest informe, en tot cas, el que determinàs realment a qui
corresponen les competències. I que si es deduís que són de la
comunitat autònoma i de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia, s’actuàs en conseqüència requerint al Ministeri
d’Indústria per tal que aquesta autorització cessàs i passàs a la
conselleria. Fins i tot, si no fos així, si aquest requeriment no
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fos atès, que es plantejàs el corresponent conflicte de
competències, però si finalment es determinàs que no és així,
es deixàs tal i com està i que fos el Ministeri d’Indústria qui fes
les pertinents autoritzacions d’aquesta infraestructura. 

Per altra banda, també volem manifestar des del nostre grup
la importància que té l’arribada del gasoducte a les Illes Balears
per tal de resoldre problemes energètics que puguem tenir i la
necessitat d’apostar per energies netes en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Començaré fent referència a les
darreres paraules de l’anterior portaveu referides a la
importància del projecte. Crec que és d’una importància que
reconeixem tots i que almenys el nostre grup sempre l’ha
mantinguda, ja que per part nostra ha estat aquest el projecte
prioritari i després es compaginarà amb el tema del cable, però
sempre hem realçat la importància que tenia el gasoducte.

Deixant això al marge, reconeixem -com també ha fet la
resta de portaveus- que existeix un possible conflicte
competencial, però, com s’ha dit ja, no tenim tan clar si
realment en aquest projecte en concret li és d’aplicació...,
l’Estatut sempre és d’aplicació, però si hi participen també o hi
pot tenir alguna cosa a veure alguna altra llei com, en aquest
cas, la referida Llei 34/1998 del sector d’hidrocarburs que, a
més, resulta que ha estat molt recentment modificada, fa menys
d’un any, amb la Llei 12/2007 per adaptar-la a una directriu del
Parlament europeu.

Repetesc, jo crec que aquí l’important és que s’executin,
com més prest millor, les obres i que aquest projecte estigui
acabat el més aviat possible. Crec que la proposta d’esmena in
voce que s’ha presentat podria resoldre i permetre que tots
votàssim a favor i que la possible existència d’aquesta
contradicció competencial o normativa respecte de les
competències quedàs definitivament resolta. 

Creim que la millor formula és que els serveis jurídics
d’aquesta comunitat autònoma siguin els qui determinin la
prevalença d’una norma o d’una altra, en aquests casos, si
existeix conflicte de competències o si no, si són compatibles
els dos i per tant, no hi ha tal conflicte i en el cas que sí hi fos,
a qui correspon la competència i per tant, s’autoritzi a aquests
serveis i al Govern per tant, a resoldre la situació que es pogués
produir.

Per tant, entenent que del que es tracta és que s’executin les
obres i que si el que buscam és resoldre la possibilitat d’aquest
conflicte competencial i no fer acusacions fàcils d’acusar el
govern de deixadesa de competències, com he sentit en algun
moment, si la proposta és resoldre l’àmbit competencial el
millor seria acceptar l’esmena in voce que s’acaba de fer i a la
qual, per suposat, li donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per un termini de cinc minuts pot fer ús de la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que hi ha una qüestió, ja ho
he dit al començament; però pareix ser que no s’ha sentit, aquí
no hi ha un expedient i un sol gasoducte, aquí no hi ha un sol
gasoducte, aquí hi ha dues instalAlacions separades i diferents,
que estan reflectides a dos projectes separats, diferents i, no
només diferents en la redacció, sinó promoguts per dues entitats
diferents.

La xarxa de transport és el gasoducte que des de la
península, travessant la comunitat valenciana, arriba a Sant
Antoni, a l’illa d’Eivissa, no penetra dins l’illa i se’n torna cap
a Mallorca i acaba a l’entrada de Ca’s Tresorer. Aquest és el
gasoducte nacional, d’àmbit nacional, que és la part o la xarxa
de transport de gas que ens uneix amb la península. Sobre això
no hi ha cap discussió sobre qui ha de resoldre, sobre això jo no
he discutit.

El segon projecte és una xarxa de distribució, ja no la fa...
els ho deia al principi, el gasoducte nacional -per dir-ho així- el
fa ENAGAS, perquè s’ha adjudicat a ENAGAS, perquè
ENAGAS ha promogut aquesta infraestructura. En canvi, el
gasoducte -els ho record-, el títol de l’expedient del tram del
gasoducte al qual hem referesc, que és el que comprèn Sant
Antoni-Vila, es diu “gasoducto -està escrit en castellà, que hi
farem!- gasoducto insular de Ibiza”, no és la xarxa de transport
nacional.

De fet, les obres del gasoducte nacional o del gasoducte que
ens uneix amb la península ja estan adjudicades i estan en
execució i, en canvi, el gasoducte insular d’Eivissa no està
adjudicat i no està en execució. En aquest moment encara s’està
revisat el traçat. Per tant, són dues coses completament
separades i diferents i que, coneixent la formació dels senyors
diputats que estan aquí, saben perfectament de què els parl.

Per tant, quan els estic dient que el gasoducte insular
d’Eivissa transcorre -i crec que no hi ha cap dubte que Eivissa
encara forma part de la comunitat autònoma de les Illes
Balears- íntegrament per dins la comunitat autònoma de les
Illes Balears no estam dient cap mentida. I quan estam dient
que és un tram de gasoducte, és un gasoducte separat,
independent de la xarxa principal no estam dient cap barbaritat
i si el Govern no exercita les competències que li pertoquen
està fent deixadesa de les seves competències. 
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No és una qüestió -insisteixo- política, ni és una qüestió de
crítica política, és una qüestió jurídica, el Govern té l’obligació,
no la potestat, l’obligació d’exercir les seves competències i té
la seva responsabilitat. El risc que ens podem trobar -els torn
a dir- és que es declari la nulAlitat d’aquesta resolució. Potser.
I no crec que ningú dels que estam aquí no vulgui que això
passi, però el que no pot ser és que per allò que el fin justifica
los medios i que, en fi, que es tracta que tenguem l’obra feta,
permetem que la comunitat no exerceixi les seves
competències, perquè això és una responsabilitat, però és que,
a més, m’atrevesc a dir-los-ho amb tot el respecte del món. 

Jo, com a ciutadà de les Illes Balears, com a diputat
d’aquest parlament, si tenc dubte sobre qui té la competència
sempre serà a favor de la meva comunitat. Si vostès tenen dubte
sobre qui té la competència i l’atribueixen a l’Estat, a Madrid,
a mi em sorprèn molt, molt, sobretot per qui parla.

Per tant, a mi em ve bé que demanin o que vulguin demanar
un informe jurídic previ, però aquesta no és la qüestió perquè
el Govern podria demanar aquests informes jurídics previs i no
ho ha fet, com tampoc no ha actuat amb la Llei d’hidrocarburs
que envaeix competències de la comunitat autònoma i hauria
d’haver exercit la seva competència i no ho ha fet i d’aquí,
doncs, hi ha una de les iniciatives del Partit Popular que és
precisament preguntar a la consellera per què no s’ha interposat
el corresponent recurs d’inconstitucionalitat d’un aspecte molt
concret de la Llei d’hidrocarburs que és el que estableix qui ha
de resoldre i qui ha d’adjudicar les obres dels gasoductes.
Comprenen? 

És a dir, a mi, si vostès volen incorporar a aquesta proposta
que hi hagi un informe previ dels serveis jurídics, siguin del
Parlament, siguin del Govern i que a partir d’aquí s’actuï, em
pareix molt bé, renunciar, és a dir, que en cas que sigui... que
s’exigeixi el compliment de les competències del nostre país a
mi em pareix, senzillament, irrenunciable. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Arribats a aquest punt, s’accepta l’esmena? En els termes
que vostè ha plantejat...

EL SR. JUAN I CARDONA:

Exacte, jo crec que he estat bastant clar en aquesta qüestió,
podem afegir-ho, però el que no podem fer és renunciar a
l’exercici de les competències.

EL SR. PRESIDENT:

Si volen suspenem un minut... 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei,
relativa als conflictes de competències amb el Govern central.

II. Compareixença RGE núm. 2172/07, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Economia,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble. Sra.
Consellera d'Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre
les actuacions dutes a terme per la seva conselleria en
relació amb l'enfonsament del mercant Don Pedro a aigües
d'Eivissa aquest estiu passat.

Passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a l’escrit RGE núm.2172/07, presentat per quatre
diputats membres de la Comissió d’economia adscrits al Grup
Parlamentari Popular mitjançant el qual solAliciten la
compareixença de l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura i
Pesca, Sra. Mercè Amer i Riera, per tal d’informar sobre les
actuacions dutes a terme per la seva conselleria en relació amb
l’enfonsament del mercant Don Pedro a aigües d’Eivissa aquest
estiu passat.

Assisteix l’Hble Sra. Mercè Amer i Riera, consellera
d’Agricultura i Pesca, acompanyada de la Sra. Patricia Arbona
Sánchez, directora general de Pesca, del Sr. Vicent Tur i
Torres, cap de Gabinet, del Sr. Jaume Catany i Giner, cap de
Premsa i del Sr. Fernando Pozuelo, secretari general tècnic de
la Conselleria. Té la paraula la Sra. Mercè Amer i Riera per fer
l’exposició oral.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
voldria exposar a continuació les actuacions de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca en relació amb l’enfonsament del vaixell
Don Pedro.

En les anterior compareixences de l’Hble. Sra. Consellera
d’Interior i de l’Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient ja es
varen donar, pens, prou detalls dels esdeveniments i de les
actuacions que es dugueren a terme a cada un d’aquests
departaments després de la colAlisió i enfonsament d’aquest
vaixell, així com també de la manera que els dispositius es
varen posar en marxa. Es varen posar en marxa tots els
dispositius d’emergència i, en concret també la implantació del
PLATERBAL i la implicació de les diferents administracions.

Es va debatre a fons i també es varen donar a conèixer -
entenc jo, pel seguiment que he fet, per la lectura que he fet del
Diari de Sessions-, es va donar ben clar un seguiment i una
cronologia de tots els esdeveniments. 

Per tant, em centraré, com a consellera d’Agricultura i
Pesca, a explicar com va actuar aquesta conselleria davant
aquest fet.



58 ECONOMIA / Núm. 5 / 7 de febrer del 2008 

 

Vull destacar el primer de tot que des del primers dies de
l’accident es varen enviar els tècnics de la Direcció General de
Pesca per conèixer de primera mà els efectes i la magnitud de
l’accident; així mateix l’embarcació pneumàtica de la reserva
marina dels Freus d’Eivissa i Formentera va fer un seguiment
de l’evolució in situ informant en tot moment els tècnics, i
també aquesta consellera. 

El mateix informe de dia 19 de juliol dels tècnics de la
conselleria, del cap de servei en concret, i després de diversos
dies en què es va estar inspeccionant la zona afectada, aquests
tècnics de la Direcció General de Pesca informaren i en
qualque frase deien: “gairebé descartam que hi hagués una
entrada d’hidrocarburs a les cadenes tròfiques marines i, en
conseqüència, als recursos pesquers”. Tot això, amb bon criteri,
també assenyalaven a continuació que era important, i aquesta
era una de les aportacions, dur a terme una recollida
d’invertebrats marins per fer-ne anàlisis químiques.

Per tant, un primer informe ja apuntava en aquest sentit que
poca era la incidència, però que era important fer un seguiment,
que és el que jo ara els explicaré.

Per tant, les dues preocupacions immediates d’aquesta
conselleria era allò que podia afectar l’activitat pesquera i
després també els possibles efectes adversos que podien afectar
la reserva marina del Freus. 

He de dir que des d’un primer moment es va mantenir un
contacte diari amb la Confraria de pescadors d’Eivissa que
podia ser la principal afectada per l’accident i des d’aquesta
confraria en tot moment es va donar un missatge de
tranquilAlitat.

És cert que en un primer moment els pescadors es varen
preocupar per les possibles conseqüències de l’enfonsament del
vaixell, però ells foren els primers que varen veure, i ens varen
comunicar també, com era l’evolució i, en realitat, allò que ens
varen manifestar en tot moment era que les zones pesqueres, les
principals zones pesqueres no estaven afectades perquè
quedaven més lluny del lloc de l’enfonsament.

Per tant, insistesc que les seves zones habituals de pesca es
troben fora de la zona afectada de l’abocament del combustible
del Don Pedro. Els corrents i l’estat de la mar dels primers dies
després de l’accident, feren que les tasques de fuel no arribessin
a les zones de pesca. Per tant, no es ves pràcticament afectada
la seva activitat.

Tot i això, vull assenyalar que diverses embarcacions, això
és de tots conegut, de la Confraria d’Eivissa, just sortir del port
per dirigir-se cap a les seves zones de pesca, sí que varen
quedar bruts, sobretot la part del casc de les barques, varen
quedar impregnades un poc d’aquest fuel. Aquesta consellera
va voler conèixer, comentant-ho amb els tècnics i comentant-ho
també amb la confraria, va voler conèixer tot d’una l’empresa
asseguradora dels vaixells si s’encarregaria de cobrir les
despeses de neteja d’aquestes embarcacions. Efectivament, va
ser així, nosaltres vàrem fer un seguiment parlant amb ells i ens
comunicaren que havien rebut l’esmentada compensació
econòmica per aquestes despeses afectades per les
embarcacions, bàsicament que quedaren embrutades en el seu

pas per aquesta zona. Per tant, podem concloure que des d’un
primer moment els efectes de l’abocament del Don Pedro no
varen afectar pràcticament l’activitat pesquera normal de la
zona.

En segon lloc, una de les principals preocupacions era com
podia afectar la Reserva Marina dels Freus. Ja dic, el punt allà
on es va enfonsar el vaixell Don Pedro, al costat de l’illot (...),
està prop dels actuals límits de la Reserva Marina dels Freus
d’Eivissa i Formentera. Per això, com deia, aquesta
preocupació de la Conselleria d’Agricultura i Pesca sobre les
possibles afeccions sobre aquesta àrea marina protegida.
També en aquest cas es va veure aviat, almenys en principi, que
no s’havien produït efectes adversos a aquesta zona. Ara bé,
sempre vàrem tenir present que els efectes d’aquests tipus
d’accidents que poden causar a la fauna o la flora marina no es
poden apreciar a curt termini. Per això, des d’aquesta
conselleria el que vàrem fer va ser posar en marxa un dispositiu
d’anàlisi d’organismes considerats biomarcadors, presents a la
reserva marina i que podien indicar a curt, a mig i a llarg
termini les afeccions sobre valors naturals d’aquesta àrea
marina protegida per l’abocament d’hidrocarburs del Don
Pedro.

Es va dissenyar en aquell moment una xarxa de punts de
mostreig, consistents en tres, bàsicament a Talamanca, fora de
la reserva marina, que correspon a una zona molt afectada. Illot
d’Esponja, just al costat de la zona de l’enfonsament i al límit
de la reserva marina. I després a l’illot d’Espardell, que com
saben tots vostès està en el centre de la reserva marina,
corresponent a una zona de reserva integral i allà on es troben
precisament els principals valors d’aquesta àrea marina
protegida. Es va procedir a recollir tot un seguit d’organismes
d’animals sèssils, és a dir, que viuen en el fons, o filtradors,
aquells que filtren l’aigua i s’alimenten de partícules. Aquestes
característiques fan que aquests animals siguin uns bons
indicadors del nivell de contaminants i ens indiquin com poden
afectar la fauna.

Una vegada analitzades les característiques de tots aquests
animals i la seva resposta davant la contaminació per
hidrocarburs, es varen elegir com a més adients els següents:
eriçons, pagellides i musclos. A més d’aquests organismes,
també s’han recollit en aquestes localitats sediments i galetes de
fuel per mirar de determinar si els components d’hidrocarburs
que es troben en els organismes procedien al Don Pedro.

Val a dir també que la recollida de mostres es fa de manera
periòdica. En aquests moments tenim ja els resultats
corresponents a les mostres recollides a mitjan mes d’agost i
també els resultats de les mostres recollides en el mes de
setembre. La primera recollida es va fer a un mes de l’accident,
de manera que els organismes filtradors ja havien tengut temps
d’incorporar en el seu organisme els components
d’hidrocarburs. En aquests moments es continuen fent
recollides periòdiques d’organismes a les localitats marcades,
com ja he dit, la darrera es va fer el mes de novembre i en
aquest moment estam esperant els resultats d’aquestes
analítiques. Dir-los que les mostres són enviades a la
Universitat de les Illes Balears, allà on fan els anàlisis
pertinents. Des d’aquest laboratori, una part de les mostres són
enviades a un laboratori especialitzat, l’Institut d’Investigacions
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Químiques i Ambientals de Barcelona, allà on es fan els
anàlisis de contaminants orgànics i hidrocarburs.

Dir-los que la principal conclusió d’allò que he exposat fins
ara, encara que no es pugui considerar definitiva perquè ja com
he fet esment, els efectes de contaminació d’aquest tipus de
fauna i flora marines s’han enfocar més a llarg termini i per
tant, hem de continuar aquests anàlisis del seguiment que en tot
cas podem anar més detallat. En tot cas aquests valors, com a
conclusió important, d’hidrocarburs obtinguts en els
organismes analitzats en aquests tres llocs, en aquestes tres
localitats, són completament insignificants, es troba molt per
davall d’aquests valors màxims per al seu consum. A més, hem
de destacar que aquests valors experimenten una progressiva
disminució en el pas del temps. Aquestes dues analítiques i ara
esperam aquesta altra, com ja he dit. La qual cosa indica que
aquest episodi de contaminació en cap cas té un tipus massiu.

Dir-los també, no voldria acabar sense comentar-ho, que
vull destacar també dins aquesta colAlaboració de diferents
conselleries a nivell de Govern, que també hem tengut un
informe del Servei de seguretat alimentària, que també va
realitzar analítiques setmanals de mostres de peix per
determinar la presència d’hidrocarburs aromàtics. Aquest
informe conclou: “el nombre total de peix analitzat durant
aquest període ha estat de 81, donant sempre negatiu quant a la
presència d’aquest tipus d’hidrocarburs”. Jo crec que és dels
aspectes importants donar aquesta tranquilAlitat en el sector
pesquer, en la qüestió alimentària i també en allò que era aquest
aspecte que els he comentava de preocupació de la reserva
marina.

Finalment i mirant de resumir-ho una mica tot plegat, crec
que queda prou clar que des de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca s’ha fet i es continua fent un seguiment intens i exhaustiu
per controlar en tot moment les possibles contaminacions dels
recursos pesquers i també de la Reserva Marina dels Freus.
Així mateix el que voldria destacar és la tasca feta pels tècnics
de la Direcció de Pesca, així com també de la directora general
que avui ens acompanya, Patricia Arbona i també de la resta de
conselleries implicades i que en tot moment han vetllat pels
possibles efectes en el sector pesquer, però també han vetllat
per la reserva marina i evidentment també per la seguretat
alimentària dels consumidors.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions. Per la qual cosa, deman als portaveus si volen
aquesta suspensió o podem continuar?

Per tal de formular les preguntes o observacions que estimi
oportunes té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Popular per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo he d’agrair la presència de
la Sra. Consellera d’Agricultura i Pesca i dels alts càrrecs que
l’acompanyen, si bé he de manifestar que més de 6 mesos
després d’haver-se produït aquest accident és tal vegada un
temps massa llarg per comparèixer. El Partit Popular ho havia
demanat des de fa temps. I bé, si la Sra. Consellera li pareix
normal que una compareixença d’aquestes característiques es
faci al cap de més de 6 mesos, ella mateixa. Jo crec que s’ha
perdut una oportunitat de poder fer aquestes mateixes
declaracions que diu vostè per almanco oficialment aquest és
el lloc allà on el Govern dóna compte davant els ciutadans,
s’hagués pogut fer com toca.

Bé, agraesc les explicacions que ha donat. M’agradaria que
ens pogués remetre còpia d’aquests informes, d’aquests dos
informes que diu que s’han fet. He entès que el primer es va fer
dia 21 de juliol, ho dic bé? No he sentit bé la Sra. Consellera
quan em deia si era dia 21 de juliol. Quin dia?

(Remor de veus)

Bé, quan vulgui. Si és així són 10 o 11 dies després de
l’accident. Jo crec que aquí Sra. Consellera, si és veritat, en cas
contrari reconec que m’he equivocat, es va fer amb cert retard,
crec que la conselleria hauria d’haver actuat amb més rapidesa.

Diu que els abocaments no han afectat a l’activitat pesquera
i me n’alegr. Però sí que tenen algunes conseqüències. Jo d’allò
que he sentit, quan ha explicat l’afecció a la reserva, li he de dir
que la reserva marina no inclou els illots dels Daus, però el
Parc Natural de Ses Salines sí. Els illots són, juntament amb
altres indrets, de la reserva els elements de més importància
mediambiental del Parc Natural de Ses Salines. Això ho diu la
norma i ho diu tota la normativa, tan la llei com el decret que
aprova el PORN, etcètera. I l’accident es va produir dins el
Parc Natural de Ses Salines, tenint en compte que els Daus
formen part del patrimoni més important, qualificat així
legalment, de la Reserva de Ses Salines i el vaixell es va
enfonsar dins la Reserva de Ses Salines i els abocaments s’han
fet dins la Reserva de Ses Salines. Ja sé que insisteixen que no
és així, però qualsevol dia s’agafa un plotter i es marca amb el
vaixell i ho veuran.

Diu que varen posar punts d’anàlisis a tres punts de
mostreig, a Talamanca, a l’Esponja i s’Espardell. Identificava
la Sra. Consellera l’Esponja com una illa propera als Daus, està
a considerable distància, abans de l’Esponja hi ha els Malvins.
I li dic això Sra. Consellera perquè jo també he passejat per
aquella zona, he visitat aquella zona, la meva formació no
arriba a la de biòleg, ni molt manco, per tant, jo no li faré un
judici des d’aquest punt de vista. Però sí li puc dir que als
Malvins, als Daus, fins i tot a l’Esponja durant el mes
d’octubre, abans dels primers temporals hi havia una rima de
més d’un pam de quitrà a la línia de la mar en aquestes penyes.
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Evidentment, sobretot a la cara de llevant. Si han fet el
seguiment amb les pagellides, és evident que s’haurien de veure
aquests indicis. Jo no puc coincidir que no hi ha hagut res, quan
jo he vist el quitrà aferrat a les penyes. És evident que des de
llavors ençà, des del mes d’octubre cap aquí, els diferents
temporals que hi ha hagut han batut les roques i se’n ha duit les
galetes cap un altre lloc, però allò hi era. També és cert que
dins la platja des Cavallet varen arribar algunes, a finals
d’estiu, alga que tenia quitrà. Per tant, això fa pensar dins la
meva ignorància que en els fons hi pot haver quitrà. Això pot
tenir alguna conseqüència, pens jo.

A més Sra. Consellera, vostè coneix la normativa emesa per
la Conselleria d’Agricultura i Pesca i sap que hi ha un decret de
l’any 97 o 98 i que regula les condicions que han de tenir
espècies que es deixen enfonsar a la mar. És evident que el Don
Pedro no es va enfonsar voluntàriament, això ningú ho posa en
dubte de moment. Em referesc que no es va enfonsar per tenir-
lo com un escull artificial. Però és evident que no reuneix ni
una de les condicions que estableix aquesta normativa emesa
per la Conselleria d’Agricultura i Pesca per estar allà on ha
d’estar. No compleix cap dels requisits i a mi m’ha alarmat que
des d’alguns punts, fins i tot oficials, es digui que és una gran
oportunitat i una meravella. Un vaixell carregat de pintura,
perquè està pintant, un vaixell que no compleix ni una de les
condicions per ser un escull artificial, que es digui que és una
oportunitat, a mi sincerament em preocupa. Tal vegada la Sra.
Consellera podrà explicar-me, o argumentar de manera que em
tranquilAlitzi. Jo no he sentit parlar la Sra. Consellera en aquest
aspecte i això és competència d’aquesta conselleria.

M’agradaria saber també què pensen fer amb el vaixell? Jo
no dic que el treguin, ni que no el treguin, però sí que el
descontaminin i descontaminar-lo no és només treure l’oli dels
hidràulics, o el petroli que hi ha dins el vaixell, el fuel, o el
combustible, també hi ha altres elements altament contaminants
que estan dins el vaixell i s’hauria de saber què es pensa fer
amb ells. Agrairia també que aquests anàlisis que s’han fet i
que ara estan arribant, també ens ho fes arribar per entre altres
coses, poder fer un seguiment adequat. M’agradaria saber Sra.
Consellera, durant quant de temps més se seguiran fent aquests
seguiments. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Ara té la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Mixt per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Molt ràpidament, només posar de manifest des del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina que valoram positivament
l’actuació duita a terme per part de la conselleria en relació a
aquest fet no volgut, l’enfonsament del vaixell Don Pedro.
Consideram que les mesures que s’han pres, les anàlisis i els
seguiments que s’han duit a terme és adequat i la consellera ha
manifestat que aquestes anàlisis continuaran. Per tant,
coincidim un poc en la qüestió, en la pregunta que feia el
portaveu del Partit Popular, en el sentit de la duració prevista
d’aquestes actuacions de seguiment de la possible contaminació
de les espècies de la zona.

Manifestar que evidentment el tema de l’escull artificial, de
la descontaminació, si s’ha de llevar el vaixell, o si s’ha de
deixar el vaixell enfonsat és una qüestió que no només és
d’aquesta conselleria. Per tant, sabem que hi ha altres
organismes i administracions competents que tenen una paraula
a dir sobre la qüestió. Però evidentment també és interessant
saber l’opinió de la conselleria en aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el portaveu del BLOC per un temps
de 10 minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc agrair a la
consellera i al seu equip que han vengut avui a donar aquestes
explicacions sobre la qüestió de l’enfonsament del vaixell Don
Pedro i allò que afecta concretament a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca. Crec que s’ha fet per part de la
consellera un informe molt detallat respecte de les actuacions
que s’han duit a terme des de la Direcció General de Pesca i
sobretot, també una anàlisi molt detallada dels efectes que ha
tengut damunt la zona i de les espècies animals que allà viuen
i sobretot també sobre l’afecció que podria tenir en els
pescadors i la reserva marina. Per tant, jo crec que des d’aquest
punt de vista s’ha fet la feina correcta i adequada per part de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, amb un seguiment a més que
se’ns ha manifestat par part de la consellera que se segueix fent,
la qual cosa també és absolutament tranquilAlitzador. I això sí,
amb l’adequada coordinació amb la resta d’administracions
implicades.

Respecte dels temes de la descontaminació del vaixell i si
el vaixell s’ha de treure o no, entenc que no són competència
d’aquesta conselleria, si la consellera dóna la seva opinió i si
s’ha fet algun tipus de gestió respecte d'aquests punts també
serà interessant conèixer-ho, però entenc que no són
competència d’aquesta conselleria. En tot cas, efectivament, si
s’ha de treure o no el vaixell serà qüestió que els tècnics diguin
si és possible o no i si és convenient o no. I respecte de la
descontaminació sí que estam convençuts que lògicament això
sí que ho volem tots, que estigui completament descontaminat
el vaixell Don Pedro i que es treguin tots aquells elements que
puguin produir filtracions o que puguin produir qualsevol tipus
de contaminació en aquest aspecte.

Res més per la nostra part.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que de la intervenció de
la Sra. Consellera es dedueix que d’aquest desafortunat
accident, l’enfonsament del Don Pedro, es va produir la reacció
immediata per part de la conselleria i es varen posar en marxa
i a disposició de qui corresponia de tots els mitjans que es
disposaven. Ens alegra sentir que no hi va haver conseqüències
immediates, ni tan sols sobre la pesca i són resultats aportats no
tan sols pels propis tècnics i personal de la conselleria, sinó
també pels propis pescadors i això crec que ofereix absoluta
garantia que és tal com s’ha dit.

Comprensible també la preocupació sobre les efectes que
aquest accident pogués tenir sobre la reserva marina, per la
proximitat d’aquesta mateixa del punt de l’enfonsament, però
també tranquilAlitzador el fet que es varen fer i s’han fet els
corresponents controls, sinó que a dia d’avui ja coneixem i som
coneixedors d’alguns resultats dels primers estudis i controls
que es varen fer, el que encara tranquilAlitza encara més. Tal
vegada això no acaba de quadrar amb allò que es comentava
per part del portaveu del Partit Popular, que la compareixença
es produeix tard perquè a una immediata no haguéssim pogut
oferir els resultats dels estudis que avui sí hem pogut sentir i en
aquell cas tan sols haguéssim pogut sentir per part de la
consellera les intencions que es tenia respecte aquest accident.

Jo crec que no és convenient magnificar resultats
catastròfics sobre una qüestió quan no hi són, si hi són sí s’han
de tenir en compte, tractar-los i atacar-los. Però quan no hi són,
fer-ho tan sols pot crear un alarmisme innecessari. Tenc la
sensació que difícilment s’acceptarà per part d’algun grup
estudis que no aportin alarmisme, pareix que un està desitjant
que passi. Jo crec que el millor és tot el contrari. Per acabar, a
pesar que el Sr. Portaveu del Partit Popular no sigui expert
sobre aquests temes, és curiós com es permet posar en dubte
opinions i propostes d’alguns experts. Per tant, no acaba de
quadrar, si no és tan expert, com posa en dubte les propostes i
els informes d’experts?

Simplement, demanar-li Sra. Consellera que segueixi en la
mateixa línia, que segueixi vigilant el que li correspon i que
afecta directament a la seva conselleria, estic segur que ho farà,
igualment que ho faran els altres dos consellers que ja passaren
per aquesta comissió i per aquest Parlament per donar
explicacions, estam segurs que també estaran molt pendents de
tot allò que afecta aquest enfonsament i les conseqüències que
per a uns i per a altres pugui tenir aquest fet. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per aclariments i altres té la paraula la
Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, President. Agrair a tots els portaveus el to en un
debat com aquest, d’un accident i tant de bo que puguem parlar
tranquilAlament de les preocupacions que poden tenir i que han
manifestat els diferents portaveus.

Començaré amb el mateix ordre d’intervencions. El
portaveu del Grup Parlamentari Popular parlava de 6 mesos, jo
li he de dir que un major respecte cap el Parlament. La
convocatòria (...) un major respecte cap aquest Parlament en
relació a aquesta compareixença d’avui, jo he vengut quan se
m’ha convocat. És veritat que ha passat mig any, però també és
veritat, com ha dit el portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
que en aquest mig any podem oferir els resultats d’aquest
seguiment, d’aquestes analítiques i que jo entenc que és la tasca
important, no tan sols les actuacions immediates, sinó que des
d’aquesta perspectiva podem donar en aquests moments
aquesta tranquilAlitat, que també feia esment. Tenim els
resultats d’aquests informes i no tenc cap problema en facilitar-
los, si és del seu interès. Ja dic, amb aquesta perspectiva
d’aquesta analítica, crec que avui després de 6 mesos és bo de
fer parlar-ne.

Jo li he comentat que tenim uns primers informes dels
tècnics, un de dia 13 de juliol i un de 19 de juliol, primers
informes dels tècnics, em referesc als cap de servei que de
forma immediata varen anar allà i per tant, dia 19 de juliol un
altre cap de servei també hi va anar. I em parlaven que les
primeres impressions eren de tranquilAlitat, com també ho eren
els primers informes. També que seria important fer el
seguiment de les analítiques, com hem estat fent. Després tenim
els informes que s’han fet, ja dic, la primera analítica es va fer
el mes d’agost, perquè precisament aquests organismes
biomarcadors no es poden fer els resultats abans. Per tant,
s’havia de fer amb aquesta perspectiva d’un temps. Dir també
que aquesta zona dels Daus és parc natural, però també s’aplica
la normativa de la reserva marina.

I quant a l’Esponja que ha fet esment, dir que es va veure
bastant afectada perquè també la direcció del vent anava cap
aquesta zona, la direcció del vent d’aquell dia duia el
vessament cap allà, està molt proper. Per tant, els tècnics varen
valorar que era una zona molt bona per fer-ho.

En relació a l’accident, està just al límit, ho hem parlat en
altres ocasions, a la compareixença i no ho he volgut tornar
repetir. L’accident es va produir just als límits del parc natural.
També és important fer esment a un altre tema que comentava,
no just és important aquest seguiment que nosaltres estam fent
en aquests tres punts, sinó també són importants aquests
informes que s’han plantejat, mitjançant un pla que ens
presentaran en breu i que estarà emmarcat dins aquesta
comissió de seguiment, presidida per l’Oceanogràfic, pel
director de l’Oceanogràfic, Enric Tortosa i que des de Medi
Ambient hi ha el compromís que es faci un seguiment, uns
informes durant quatre o cinc anys. D’aquesta perspectiva
creim que és important fer una valoració i fer aquesta
informació. 

Això va lligat també a una de les qüestions que han
plantejat tots els portaveus, que també hi vull insistir en agrair
les seves paraules i també poder comentar allò que m’han
insistit, la situació en què està ara. És a dir, s’ha vist fins ara
una actuació immediata, una bona colAlaboració, no just amb
les administracions de l’Estat i les autonòmiques, sinó també
consells, ajuntaments i fins i tot s’han aprofitat mitjans tècnics
de la Unió Europea, sinó què feim ara? És una preocupació que
m’han expressat. Aquest matí mateix he tengut l’oportunitat de
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parlar amb el director de l’Oceanogràfic, Enric Tortosa,
persona que tots coneixem per la tasca que ha fet i m’ha parlat
amb molt d’interès d’aquest tema. Ell espera a finals del mes de
febrer per poder tenir una primera reunió..., una comissió
àmplia, perquè espera que en dues o tres setmanes des de
Foment, des de la Marina Mercant, puguin tenir aquests
informes en relació a la situació que es troba. Per tant, en base
precisament a aquests informes podrem prendre una decisió
sobre la millor solució que podem donar al vaixell. El portaveu
del Partit Popular expressava aquesta preocupació en relació al
risc d’accident, però també al risc que no quedi inert, si fos el
cas. Evidentment no podem prendre riscs i allò que hem de
valorar són aquests informes tècnics.

Per tant, jo crec que és la millor solució que podem
plantejar en aquest moment. Havia tengut l’oportunitat també
de parlar amb el Secretari General del Ministeri de Medi
Ambient, Antonio Serrano, també el Director de Costes, José
Fernández, en el sentit que tenien tot l’interès per completar bé
tot el que representava aquest accident, una primera actuació,
però després completar bé allò que significa la millor solució,
com s’ha plantejat aquí, com han plantejat tots vostès, si
reflotament sí o no. Ja dic, allò que entenc i puc expressar amb
satisfacció és que s’hagin pres seriosament donar la millor
solució. Per tant, jo crec que estaríem en condicions que a
finals de febrer poder, des de la Marina Mercant i el Ministeri
de Foment, plantejar-nos aquests informes, des del Ministeri de
Medi Ambient poder posar damunt la taula aquest pla a 4 o 5
anys per fer el seguiment. Per tant, directament dins allò que és
el marc de l’Institut Oceanogràfic, puguem veure les millors
solucions per completar aquest accident.

Jo crec és allò que havien plantejat i si queda alguna cosa
més, evidentment i com no pot ser d’altra manera, estic a la
seva disposició. 

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. He de rectificar una part del que
havia comentat, jo havia entès que el primer informe que
s’havia fet sobre l’accident del Don Pedro a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca era de 21 de juliol i la consellera ara
m’aclareix que era del 13 al 19. Per tant, els terminis a mi em
semblen correctes.

Respecte els Daus Sra. Consellera..., supòs de la manera
que parla que no coneix la zona. L’Esponja és l’illa més
allunyada dels Daus, la més allunyada. I efectivament, un dia
els vents duien l’abocament cap al sud, cap a la platja des
Cavallet i després els vents canviaren i anaren cap un altre lloc.
Però la taca d’abocament comprenia des de la bocana del port
de Vila fins a l’Esponja i els illots més immediats que hi ha,
possiblement són els Malvins. Jo li dic Sra. Consellera que a
l’Esponja i als Malvins..., no pos en dubte cap estudi, i als Daus
a l’octubre hi havia quitrà a la línia de la mar a la costa. I allò
afectava i afecta justament a un dels (...) que s’han analitzat.
M’agradaria saber quins són els resultats perquè les pagellides

estan justament en aquest lloc. I li dic que això a la vista..., no
puc entendre que se’m digui que no té cap efecte, o que són
efectes molt petits quan durant un bon parell de mesos hi ha
hagut aquest quitrà dalt les zones o allà on són utilitzades, per
dir-ho d’alguna manera, per les pagellides o pels petits crancs,
etc. Per tant, miri, m’agradaria veure aquests informes,
m’agradaria, ja diu que vostès seguiran durant quatre o cinc
anys però m’agradaria tenir tots els informes sobre aquesta
qüestió perquè a mi em preocupa.

I respecte al vaixell, jo no he dit que l’hagin de treure ni que
no l’hagin de treure; jo li he plantejat una qüestió molt senzilla,
i és que hi ha una normativa estricta sobre quines condicions
han de tenir els esculls davall la mar, i des del moment que
aquest vaixell està ara davall la mar és un escull. Jo li pregunt
si farà complir la normativa o no, això és el que li preguntava.
Jo no sé si l’hem de treure o si no l’hem de treure,
personalment consider que sí, i els arguments que s’han dat fins
ara, no per vostè sinó per diferents organismes oficials, és que
l’estructura del vaixell no permet que es pugui treure perquè es
podria rompre, i això a mi encara em preocupa més, entre altres
raons, Sra. Consellera, perquè això significa que el sistema de
seguretat i el sistema d’inspecció marítima no ha funcionat,
m’entén? Però deixem aquest tema, que això no li competeix,
però sí que vostè té la competència i li competeix -ja veig que
avui és un dia per parlar de competències- fer complir la
normativa sobre esculls artificials, perquè aquesta és una
normativa de pesca. I evidentment si aquest vaixell queda
davall l’aigua haurà de complir aquesta llei, a no ser que la
modifiquin justament perquè aquest vaixell pugui estar com
està, cosa que jo no consider raonable. Per això li preguntava
sobre aquest vaixell i m’agradaria que em contestàs
concretament si s'acomplirà aquest decret o no. Si llavors
resulta que les autoritats consideren que s’ha de reflotar doncs
ja es reflotarà, i si no es vol reflotar doncs allà serà, però
l'important, Sra. Consellera, és que s'acompleixi la llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, si vol fer ús de la paraula...

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera)

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, jo he fet esment de tot d’una
que la nostra preocupació era evidentment per al sector
productiu, cap a la pesca, que ja vàrem parlar amb les
confraries que la zona de pesquera quedava allunyada i per tant
l’afectació era bàsicament en el pas per aquesta zona. 



ECONOMIA / Núm. 5 / 7 de febrer del 2008 63

 

Després allò que ens preocupava era la zona de la reserva
marina, per suposat, ho recordaran, i els vents sobretot de
llebeig que ens varen dur cap a la platja de Talamanca o els
vents de llevant posteriorment que varen anar cap a aquesta
zona de la platja Ses Figueretes o d’en Bossa, no -com hagués
pogut passar- que hagués vengut de nord i ens hagués duit cap
a la zona de la reserva.

Per tant sí que ho hem seguit de prop i a posta, ja dic, amb
aquests primers informes i estant en contacte contínuament tant
amb la gent de la reserva com amb els tècnics que s’hi
desplaçaren vàrem poder tenir aquesta informació.

En relació al detall de l’analítica, l’hi enviarem, no just
aquestes que tenim ara del setembre i l’octubre, sinó també
aquest que tendrem ara del novembre l’hi donarem amb més
detalls. Jo no havia volgut entrar a concretar més, però si vol
poder comentar, ja que vostè hi insisteix, una mica més el
resultat d’aquestes analítiques i un poc quines serien les
principals conclusions que podríem treure, ja dic, entrant un
poc més en detall, que no hi he entrat en el seu moment i que,
ja dic, no hi ha cap problema a poder-li facilitar aquests primers
informes, així com els altres que puguem tenir.

Bé, una primera qüestió que vàrem fer és l’anàlisi dels
contaminants orgànics i d’hidrocarburs. Les mostres a
Talamanca presentaven indicis lleus de contaminació per
hidrocarburs aromàtics policíclics. El nivell d’aquests
hidrocarbur trobat a les mostres d’organismes d’esponja i
espardell no són significatius, i els nivells d’hidrocarburs
lineals estan per sota del límit de detecció en totes les mostres.
Per tant els organismes analitzats no es poden considerar
afectats per aquest tipus de compost. En el cas del nivell
d’aquests hidrocarburs a les mostres d’eriçons de l’estació de
Talamanca vull assenyalar que s’ha donat un lleuger augment
en les mostres del mes de setembre en relació a les del mes
d’agost. Per què és això?, una de les possibilitats que apuntam
és que les tasques de neteja que es varen practicar en aquesta
platja varen poder provocar una resuspensió de sediment en el
qual es trobava aquest contaminant per hidrocarburs; una altra
era l’activitat enzimàtica d’aquests mateixos organismes, i els
resultats mostren, en tots els organismes mostrejats, presenten
una major activitat enzimàtica;  recordem que es tracta d’una
resposta dels organismes davant l’estrès per contaminació en
aquestes zones properes a l’abocament. Tots els organismes
mostrejats mostren un patró similar; els valors obtinguts en el
mes d’agost presenten diferències entre les localitats
impactades: l’esponja i Talamanca i la zona de control de
S’Espardell, mentre que aquestes diferències tendeixen a
minimitzar en el segon mostreig que es realitza en el mes de
setembre. Això sembla indicar que aquests organismes, així
com va passant el temps, també presenten un menor nivell
d’aquesta activitat enzimàtica que han de fer com a protecció.

Per mirar de fer més entenedor tot aquest conjunt de dades
tècniques voldria comentar en tot cas una breu comparació
perquè ens adonem d’aquest resultat i aquests nivells tan petits
a què he fet esment entre la concentració d’hidrocarburs
trobada a les mostres de musclos propers a les estacions
properes al Don Pedro en aquests punts, com he dit, i els
resultats obtinguts, i miram una mostra bibliogràfica per quatre
abocaments produïts a altres llocs, com va passar amb el

Prestige en el 2002, com va passar amb l’Erika en el 1999, amb
l’Aegean Sea en el 92 o l’Exxon Valdés en el 89. Tenim una
taula i, just per fer una referència, a un mes el Don Pedro els
musclos eren de 15,8 nanograms per gram; a l’Erika, en el 99
-no tenim exactament totes..., per fer una comparació però sí,
per tant, tenir d’aquesta forma una referència-, repetesc, els
musclos a un mes del Don Pedro, 2007, 15,8 nanograms per
gran, i l’Erika en el 99 468. A dos mesos el Don Pedro, 2007,
2, 2 nanograms per gram, i l’Erika 2.460. A tres mesos encara
no tenim el resultat, però així podran fer una comparació, a tres
mesos, que dic que encara no tenim els del Don Pedro, els
tendrem aviat, però just per fer una comparació, si jo li deia a
un mes el Don Pedro 15,8 i a dos mesos 2,0, a tres mesos el
Prestige tenia 925 i l’Erika tenia 880. Jo crec que aquestes
concentracions d’hidrocarburs que hem trobat a les mostres de
musclos analitzades de les estacions properes al Don Pedro
crec que amb aquestes xifres podem mostrar com són de baixes
en relació sobretot a aquests altres vaixells, i per tant aquesta
conclusió que, com dèiem, són aquests valors d’hidrocarburs
obtinguts en aquests organismes analitzats en aquests tres
punts, en aquestes tres localitats, són completament
insignificants trobant-se, evidentment, molt per sota d’aquests
valors màxims per al seu consum, i sobretot com han vist
aquestes xifres comparant amb altres casos que hi ha hagut són
molt poc significatives.

Bé, quant a complir la normativa, jo li he insistit que crec
que estic satisfeta per l’interès que s’ha tengut des de
l’Administració central quant a la continuació d’aquest
accident, i per tant amb aquesta comissió àmplia donaran els
informes, donaran les propostes que entre tots serem capaços
de decidir la millor solució. És evident que en cap cas estarem
en disposició que un vaixell que no estigui inert es pugui (...),
com si les solucions, que són el reflotament, i aquesta és la
solució que trobam, en tot cas sí que assegurarem, si fos el cas
que no es refloti i que quedi inert, que quedi inert quant a tot el
que és la seva problemàtica, i si és el reflotament amb els
informes tècnics. Però, ja dic, aquesta comissió tècnica serem
capaços de poder-ne parlar, de poder veure aquest informe, i
amb la tranquilAlitat i amb la satisfacció de poder trobar la
millor solució per a aquest accident i la situació en què es
troba.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

No hi ha més punts a tractar. Simplement agrair
l’assistència de la Sra. Consellera amb els membres del seu
equip que l’han acompanyada, i s’aixeca la sessió.
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