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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui, en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Misericòrdia Sugrañes substitueix Joan Flaquer.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de començar, els informam que, mitjançant l’escrit
RGE núm. 1700/08, la consellera d’Agricultura i Pesca, la Sra.
Mercè Amer i Riera, ens comunica que no pot comparèixer
davant la comissió a causa de motius oficials.

I.1) Pregunta RGE núm. 89/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a preu de la llet.

I.2) Pregunta RGE núm. 92/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tarifes elèctriques especials agrícoles.

I.3) Pregunta RGE núm. 93/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a extracció de corall vermell.

I.4) Pregunta RGE núm. 94/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per a la sequera.

En conseqüència, les preguntes previstes a l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 89, 92, 93 i 94/08, queden ajornades per a
la propera sessió de la comissió.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2790/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de protecció de la tonyina vermella.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2821/07,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures
de protecció de la tonyina vermella.

Passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les proposicions no de llei agrupades, RGE núm.
2790/07, presentada pel Grup Parlamentari Popular, i RGE
núm. 2821/07, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a mesures
de protecció de la tonyina vermella.

S’ha presentat una esmena a la proposició no de llei per part
del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 1731/08.

Per defensar la proposició no de llei, té la paraula, per part
del Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Diputat Sr. Josep Juan
i Cardona, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President, li faig saber, a més, que el Grup Socialista ens
havia fet arribar l’esmena a aquesta proposició no de llei i que,
abans de començar la comissió, hem estat parlant els diferents
grups i hem arribat a un acord, essencialment perquè tots estam
d’acord amb aquesta necessitat de protecció i estam d’acord
que es necessiten una sèrie de mesures d’aplicació immediata
i aquestes que es proposen, en el moment en què l’Estat
espanyol les admeti, pot treure una norma on es declarin
aquestes prohibicions que solAlicitam i, per tant, ja seria un
instrument d’aplicació immediata en la protecció de la tonyina.

L’acord es manté amb l’aplicació de l’article 1315/97, d’1
d’agost, que jo crec que fa falta que en aquests moments
recordi que està firmat, va ser un gest de la ministra d’aquell
temps, la Sra. Loyola de Palacio, que el va fer firmar al rei a la
ciutat de Palma de Mallorca, crec que en reconeixement a
l’esforç de les Illes Balears per defensar la mar, per tractar que
hi hagi recursos pesquers més adequats i sostenibles.

Bé, com deia, el que s’incorpora a l’acord seria la referència
al reglament de la comunitat europea, el Reglament 1967 del
2006, aprovat pel Consell de la Unió, i també dirigir-nos a la
Unió Europea en aquest sentit de protecció d’aquesta àrea
d’àmbit estatal. 

La redacció del text quedaria de la següent manera: 

“1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que en l’àmbit del Reial Decret 1315/1997, d’1 d’agost,
prohibeixi la pesca d’encerclament per a la tonyina (Thunnus
Thynnus Thynnus) i qualsevol art de pesca, excepte les
tradicionals i artesanes, tant de parada (almadrava,
almadravilla, tonaira, ...) i/o d’ham, (curricà, bromeig, ...).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
per tal que en l’àmbit del Reial Decret 1315/1997, d’1 d’agost,
delimiti una zona de veda permanent per a la tonyina (Thunnus
Thynnus Thynnus) que coincideixi amb l’àrea de reproducció
situada aproximadament al sud de l’illa de Formentera, on
estarà prohibida la pesca, amb qualsevol tècnica, de la tonyina
a qualsevol època de l’any.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que es dirigeixi a la Unió Europea perquè l’àrea esmentada als
apartats 1 i 2 anteriors s’inclogui a les zones protegides de
pesca comunitàries que preveu l’article 6 del Reglament CE
1967/2006 del Consell, de 21 de desembre.”

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Com havia dit, s’han agrupat dues
proposicions no de llei i ara, per tant, per defensar la proposició
no de llei, té la paraula, per part del Grup Parlamentari Mixt,
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l’Hble. Diputada, la Sra. Esperança Marí, per un temps de cinc
minuts.

Perdó, el Sr. Mayans, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, president. El portaveu del Grup Popular, el Sr.
Cardona, ho ha expressat, crec que, perfectament, i el text
alternatiu que s’ha consensuat jo crec que recull la intenció del
tots els grups. La primera passa es va fer quan s’aprovà, també
per unanimitat, la proposició no de llei del BLOC i PSM-
Verds, i aquesta ja seria tancar un poc el tema aquest i donar
l’impuls definitiu i seguir, sobretot, amb el punt 1.3 de la
proposició no de llei que es va aprovar i que he esmentat. 

El difícil quan s’aproven, o quan s’intenten acordar
prohibicions, o quan s’intenten acordar restriccions, és marcar
la zona on hi ha aquestes restriccions o aquestes prohibicions
i el difícil era trobar un argument sòlid per marcar aquesta
delimitació. L’argument l’hem trobat amb el Reial Decret 1315
on es delimitava, on es dibuixava una zona d’exclusió pesquera
d’àmbit estatal, per tant, amb aquest argument sòlid i aquest
argument, que fins ara  no s’ha derogat, vàrem fer aquesta
proposició. Dins aquest àmbit territorial marí on l’excelAlent
plànol que ens ha posat el Sr. Cardona es veu perfectament que
engloba tota la zona tant de prohibicions d’encerclament com
la zona itinerant anualment de veda i de reproducció de la
tonyina vermella, per tant, dins d’aquesta zona marcada en rosa
es pot veure que anualment, supòs, que delimitaran els tècnics
on hi ha que marcar cada vegada la zona de veda. Jo crec que
entre prohibir l’encerclament i delimitar la zona específica de
veda, crec que queda ja tot tancat el tema de la tonyina
vermella i esperam que en un futur, amb aquests acords i que
el Govern central i la Unió Europea ens facin costat, puguem
assegurar la supervivència d’aquesta espècie. 

Només faré un apunt final. El 2002, ho vaig citar la darrera
vegada que vàrem parlar d’aquest tema, es va acordar
verbalment amb l’empresa majoritària que era Asetun, que
englobava la majoria de les empreses tonyinaires, un acord, un
pacte de cavallers, se’l va anomenar així, que quan els
remolcadors que arrossegaven les gàbies i els tonyinaires no
poguessin o entrassin dins zona batimètrica 200, s’avisaria la
confraria. Evidentment, com els pactes verbals són verbals i no
hi havia res escrit, aquest acord es va incomplir mil i una
vegades en detriment de la flota local de Formentera i molts
altres sectors, per tant, si queda alguna cosa escrita, algun acord
del Parlament i el Govern central a Europa ens fa costat crec
que a la fi aquest tema se solucionarà.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara, per defensar l’esmena RGE núm.
1731/08, del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble.
Diputat, Sr. Costa, per un temps de deu minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Renunciam a l’esmena i intervindrem després per fixar la
posició sobre la proposició que hem transaccionat tots els
grups, si li pareix correcte al portaveu del Grup Popular?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, Sr. President. Jo era simplement per fer observar una
qüestió. La meva intervenció era per explicar que hem arribat
a un acord, que hi ha una transacció i el text de la transacció és
el que he llegit, per dir-ho així, fa un segon. Jo crec, per tant, el
debat estaria tancat, simplement, sí que és veritat que és bo que
cada grup expressi el seu posicionament i per què ha arribat a
aquest acord, però ja no hi ha debat perquè estam tots d’acord.

EL PRESIDENT:

Sí, Sr. Diputat, la Presidència entén que era així, però
l’esmena no havia estat retirada, per tant, se li havia de donar
la paraula.

Passam, doncs, al torn de fixació de posicions. Per als grups
que no havien presentat esmenes, en aquest cas els que no
havien intervingut, per part del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Esperança Marí. Gràcies.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies. Una vegada aclarit tot aquest desgavell una mica,
només dos apunts. Òbviament felicitar-nos per haver arribat a
aquest acord amb aquesta proposició no de llei perquè era molt
important arribar a aquest acord tots els grups i l’entenc en el
sentit de marcar una mica més, d’anar una mica més avançant
amb una proposició no de llei que ja férem i aprovàrem també
en aquesta mateixa comissió presentada pel BLOC. També
entenc que són molt important les referències que s’han
introduït a la Unió Europea, a través de l’article 1967/2006 del
consell, del 21 de desembre, que fa referència a les mesures de
gestió per a l’explotació sostenible de recursos pesquers a la
Mar Mediterrània, que s’han de seguir i que a més pens que és
el moment de fer aquesta proposició i d’incidir-hi abans del
desembre del 2008, perquè aquesta recomanació, aquestes
disposicions puguin entrar a aquesta zona de protecció de la
Unió Europea. 

Només un altre punt. Si no m’equivoco en català el terme
correcte és tonyina, no entenc perquè hem d’afegir-hi aquest
vermella després, perquè la tonyina és la tonyina. Només aquest
aclariment que sempre... exacte, només hi ha la tonyina i, per
tant, pot ser sí que entre parèntesi hauríem de posar el nom
tècnic.

Res més. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula l’Hble. Diputat el Sr. Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Només per manifestar des del
Grup Parlamentari Unió Mallorquina que ens sumam a aquest
acord i que consideram que és un avanç en la protecció
d’aquesta espècie, per tant, evidentment, estam absolutament
d’acord amb el que s’ha assolit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula l’Hble. Diputat el Sr.
Llauger, per un temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. També manifestar satisfacció,
felicitar els grups que la proposen perquè, realment, és una
proposta positiva i ambiciosa. 

Quan a l’octubre passat, crec que era, vàrem aprovar una
primera proposició no de llei hi havia un dels punts que parlava
de crear àrees d’especial protecció per a la tonyina on només es
pogués pescar amb sistemes tradicionals i això és el que feim
avui, crear una àrea on només es pugui pescar amb sistemes
tradicionals, a més, amb la proposta que ve del Partit Popular
i del Grup Mixt, a aquesta àrea només es pot pescar amb
sistemes tradicionals. És una àrea, primer, ambiciosa perquè és
grossa i en aquest sentit és molt positiva i, a més, és una àrea
que es fonamenta amb l’existència d’un decret de protecció
dictat per l’Administració central, per tant, jo crec que es
desenvolupa aquesta primera proposició no de llei d’una
manera molt ambiciosa. 

Esperem, també, que sigui ambiciosa i que sigui efectiva
perquè tant aquesta qüestió com la qüestió del perímetre de
veda hauran de dependre del Govern central i la Unió Europea
i, per tant, el Govern central, el que surti d’aquestes eleccions,
sigui d’un color o un altre, es trobarà que aquest parlament,
unànimement, l’insta a fer aquestes mesures de protecció, per
tant, jo crec que el Parlament haurà de fer un seguiment perquè
realment el Govern central compleixi el que l’instam des de les
Balears. 

Positiva, també, la referència la Unió Europea en la mesura
que hi ha conflictes de no compliment o de no reconeixement
que això són àrees de competència espanyola, on
l’administració espanyola pot dictar mesures de protecció, per
tant, és positiu que s’insti a la Unió Europea a fer un
reconeixement formal d’aquestes mesures de protecció que ara
es proposen des d’aquí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara, després d’haver retirat l’esmena,
per fixar posició té la paraula el Sr. Costa, del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement dir que en
aquests temps confusos de campanyes electorals és satisfactori
veure que es produeix una excepció on ens posam d’acord amb
un tema que afecta la pesca, però pens que és d’una gran
rellevància i d’una gran importància. Només que aquesta
proposició no de llei serveixi per contribuir que quan els que
sortim en vol de les Illes per desplaçar-nos cap a Mallorca no
haguem que veure com s’està fent pesca d’encerclament
pescant al banc de les tonyines, crec que ens podrem donar,
autènticament, per satisfets. Crec que marca un aspecte
important i que hauríem de prendre bona nota en un doble
aspecte: un, que hauria de ser una passa més per a la protecció
d’altres tipus d’animals de pesca o que poden arribar a estar en
perill, tant des d’una perspectiva econòmica com des d’una
perspectiva de la pròpia biodiversitat animal. 

Només esmentar una qüestió. Probablement aquesta
iniciativa que hem fet seria molt més eficaç que des d’un àmbit
de la Unió Europea es plantegés dins la Mediterrània tot el que
afecta els països membres que integren la Unió Europea
perquè, evidentment, omple de satisfacció veure aquesta zona
que hem marcat entre tots, la zona rosa, però queda tot un
aspecte de zona blava que seria bo que la Unió Europea, dins
les seves pròpies competències, instàs als estats membres que
no facin mesures d’aquest caire que els aprenguessin, agafant
com a referència la proposta que avui estam debatent.

Únicament una qüestió. Crec que ho vaig dir convençut a un
altre marc, crec que aquestes mesures són bones i que hi ha
països i estats que no poden, d’acord amb la seva tradició
cultural, posar en perill espècies que són patrimoni de tota la
gent que vivim a la Mediterrània. Estic fent una menció
expressa a tota la cultura japonesa i a altres cultures que són,
realment, les que han posat en perill utilitzant arts que han
depredat totalment el que és tota l’àrea que avui pretenem
defensar. 

Per tant, mostrar la satisfacció en nom del Grup
Parlamentari Socialista per les raons que he expressat, per
treure aquesta proposició d’una forma conjunta tots els grups
que formam aquesta comissió i el Parlament de les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En conseqüència, aquesta presidència
entén que queda aprovada aquesta proposició no de llei amb el
text que hem redactat conjuntament tots els portaveus dels
grups parlamentaris, relativa a les mesures de protecció de la
tonyina vermella.

No havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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