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EL SR. PRESIDENT:

Primer de tot vull demanar disculpes pel retard en el
començament d’aquesta comissió per circumstàncies alienes als
diputats. En primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Gabriel Barceló.

I.1) Pregunta RGE núm. 2325/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a coordinació del Govern i ajuntaments per
al control de la plaga del "morrut roig".

I.2) Pregunta RGE núm. 2326/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a situació de la plaga del "morrut roig".

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Aquesta presidència comunica que mitjançant
l’escrit RGE núm. 4735/08 les preguntes RGE núm. 2325/08 i
2326/08 fixades com a primer punt de l’ordre del dia d’avui han
estat retirades.

En conseqüència passarem al segon i darrer punt de l’ordre
del dia relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 3505/08,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació de
la pesca submarina a Formentera, i RGE núm. 4018/08,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a polígon de
Formentera. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 3505/08,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de la pesca submarina a Formentera.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 3505/08 té
la paraula l’Hble. Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Primer de tot agrair als membres de la
presidència d’aquesta comissió que ens hagin esperat i que
hagin entès que eren circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Per començar amb aquesta proposició crec que és una
proposició que sé que la conselleria del Govern crec que hi
treballa, en aquests moments he fet alguna pregunta per escrit,
no m’han contestat i per això tampoc no sé en aquests moments
a quin nivell de tramitació o a quin nivell de feina tècnica està
aquest tema. Supòs, per tant, que no hi haurà molts de
problemes perquè sigui aprovada aquesta proposició, jo també
vaig fer una pregunta oral al Ple del Parlament i se’m va
contestar que era intenció del Govern du a terme i finalitzar la
feina que s’havia fet durant aquests anys i pas un poc a
descriure la feina que s’havia fet.

Durant dos anys, 2005-2006, es va fer una feina
d’investigació i de reunions amb confraries, associacions de
pesca submarina i altres associacions, també tècnics del Govern
balear i tècnics del consell i jo mateix, per consensuar un
reglament de pesca submarina per regular un poc els dies de
pesca submarina a Eivissa i Formentera, no prohibir-ho només
regular-ho. Arran de tot això i com a proposta final es va
trametre un esborrany d’ordre al Consultiu el dia 16 de febrer
del 2007 i no hem sabut res més d’això, o sigui, no sabem si el
Consultiu ha emès informe favorable o ha emès alguna
correcció o en aquests moments com està.

Tots els sectors coincideixen que això s’ha de fer, la idea
inicial era que a Formentera hi hagués dies establerts per fer
pesca submarina, dimarts, dijous, dissabte i diumenge, com a
la caça, i establir també unes zones on estigués totalment
prohibit. A Eivissa la intenció era establir només els dies perquè
no hi havia consens amb les zones i es deixava per a una fase
posterior.

Hi ha precedents d’això, no es creguin els senyors diputats
i les senyores diputades que no hi ha precedents, hi ha
precedents, de fet, a l’article 8 de la reserva de Llevant a
Mallorca s’estableix dissabtes i diumenges i dos dies hàbils, dos
dies feiners, que són a dictaminar per la conselleria. A Cala
d’Hort a Eivissa s’estableixen tres dies, dimecres, dissabte i
diumenge per poder anar a pescar. Tots els altres dies, tant al
parc de Llevant com a Cala d’Hort a Eivissa, està totalment
prohibit, per tant, no inventam res, simplement aplicam mesures
que tenim comprovat que funcionen a altres bandes.

Estic segur també que el Ministeri de Medi Ambient, el
Ministeri de Pesca o a qui pertoqui s’hi afegirà, jo ho va fer així
quan vàrem regular fa tres anys la veda del raor a Eivissa i a
Formentera que vàrem posar-la l’1 de setembre, de fet el
ministeri en aquell temps va treure la seva ordre abans que la
nostra, per tant és una mesura que seguirà el ministeri i això per
què ho explic? Perquè el Govern balear, com tots els diputats
saben, només té competències a aigües interiors, per tant, és un
poc inútil intentar regular només aigües interiors que a les
Pitiüses tenen una delimitació un poc curiosa i deixen moltes
bandes on sí que seria susceptible de fer pesca submarina, per
tant, és important que el ministeri també s’hi afegeixi.

A tot això, cal dir que tant Eivissa com Formentera han
tengut nombrosos premis internacionals quant a paradís per als
bussejadors, per tant, si no regulam un poc aquest tema aquest
paradís dels bussejadors aviat deixarà d’existir. 

La proposició no de llei, com poden veure, només fa
referència a Formentera i per què he llevat Eivissa? És evident,
Eivissa l’he llevada perquè Eivissa ara mateix té el seu o
Formentera, perdó, té el seu consell insular i per tant les
competències en agricultura i pesca i la seva regulació estan
dividides, però no tenc cap inconvenient si s’estima oportú i si
algun portaveu em fa una esmena d’addició, afegir-hi Eivissa,
cap problema, ho vaig fer així només en el sentit de cara a cada
illa depèn d’ella mateixa, només ho vaig fer en aquest sentit.
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Per acabar diré que aquesta ordre si es tramitàs i s’aprovàs
completaria de manera molt important el Decret 69/99, pel qual
es regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de
les Illes Balears, que va ser modificat també pel Decret 61/2002.
Aquests dos decrets o aquest decret fonamentalment 69/99
regula les condicions en què han de donar-se els permisos, les
llicències, les autoritzacions per pescar o fer busseig i pesca
submarina a aquestes aigües, no regula res més, per tant això
seria complementari i completaria, a més, aquest decret perquè
establiria zones i dies.

Finalment dir que seria, ho torn a repetir una vegada més,
per regular, no seria per prohibir perquè jo crec que a la gent
que li agradi la pesca submarina en quatre dies, per exemple, en
aquesta reserva o en tres dies a Cala d’Hort o en la reserva de
Llevant, en quatre dies per setmana crec que en té prou per fer
un bon ús d’aquest esport i, sobretot, fer esport no fer altres
activitats que no citaré perquè estam aquí a la seu parlamentària,
per tant, jo crec que s’ha de perseguir a tots els que fan abús i
s’ha d’afavorir a tots els que fan ús d’aquesta normativa.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Passam al torn de fixació de posicions
i per part del Grup Parlamentari Unió Mallorquina té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Melià per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Unió Mallorquina anuncia el seu vot contrari a
aquesta proposició no de llei. Compartim l’objectiu que hi hagi
una regulació jurídica, decret, ordre, qualsevol tipus de
regulació jurídica que acabi d’establir com es pot fer la pesca
submarina a l’illa de Formentera, evidentment una regulació
sempre comportarà una prohibició almanco en determinats dies
i en determinades zones.

Com sap el diputat proposant sembla a primera vista una
qüestió simple, però realment no ha estat una qüestió simple
perquè durant quatre anys de la legislatura passada el govern
anterior no va ser capaç de resoldre aquesta qüestió, per tant,
alguna complexitat deu tenir això perquè en quatre anys no
fossin capaços de solucionar-ho.

Entenem la necessitat d’aconseguir molta més informació
tècnica sobre les diverses zones susceptibles que hi hagi pesca
submarina, entenem que hi ha d’haver un procés de negociació
i de consens amb els sectors afectats i amb altres
administracions sigui el Govern de l’Estat, sigui la nova
administració, el Consell de Formentera, o altres
administracions, l’ajuntament; per tant, entenem que la urgència
en què incideix de manera molt peremptòria i molt clara la
proposició no de llei no existeix, durant quatre anys no hem
estat capaços d’aconseguir-ho no serà ara que hi hagi aquesta
gran urgència, evidentment sí que entenem que hi ha voluntat
per part del Govern balear i dels diferents departaments de,
realment, dur endavant aquesta regulació jurídica i, per tant,
aclarir aquesta situació de la pesca submarina a Formentera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR.ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc felicitar o saludar
aquesta proposició per part del Grup Parlamentari Mixt avui
oportuna, el dia del medi ambient demanar que hi hagi una
intervenció sobre la pesca submarina i, certament, és un
preocupació de fa anys a Formentera, com coneix molt bé el
proponent, i aquesta idea, aquesta imatge de paradís del busseig
doncs també és ver que ha cridat una important activitat que té
uns efectes mediambientals negatius, com és natural, com
qualsevol tipus d’excés.

Va ser això que va provocar també ja fa anys, ja deu fer set
o vuit anys, que el Ple de l’Ajuntament de Formentera demanés
la prohibició de la pesca submarina dins les aigües interiors i de
llavors ençà, com a mínim, és quan sorgeix més aquest debat o,
com a mínim, es posa més a primera fila la necessitat de regular
la pesca submarina dins les aigües interiors de Formentera.

S’ha apuntat, el Govern efectivament ens ha comunicat o ha
traslladat tota una sèrie d’informació sobre la tasca que hi du a
terme per estudiar dins un camí que s’havia iniciat l’anterior
legislatura molt lentament, però que pareix que culminarà prest
en un estudi d’aquella zona i que hi cal una regulació. Nosaltres
als punts que ja ha citat el Sr. Melià per oposar-se a aquesta
proposició jo n’apuntaria un de competencial, la veritat és que
a nosaltres quasi ens sembla, i per ventura hauria d’aprofundir
abans de fer una defensa amb més contundència, és que sobretot
a partir de l’article 70 de l’Estatut, on deixa clar que en les
competències pròpies dels consells hi ha l’agricultura,
ramaderia i pesca, però també des del moment en què les illes
menors tenen atribuïda aquesta competència des de fa un parell
d’anys, en el cas de Mallorca no va haver-hi entesa i, per tant
encara està en una altra situació, tenim els nostres dubtes que
aquesta regulació l’hagi de fer el Govern, és cert que es cura en
salut el proponent dient que hi hagi consens amb el Consell de
Formentera i, a més, amb la societat civil, no amb la confraria
de pescadors ni les associacions de pesca submarina i de pesca
esportiva, però el dubte real és si no és ja aquesta decisió a
partir dels estudis que hagi pogut fer el Govern, la informació
que pugui aportar, la colAlaboració, si realment no és el Consell
de Formentera el que haurà d’establir la regulació d’aquesta
pesca.

Sigui com sigui com que ja se’ns comunica, efectivament,
que el tema és imminent, passar a alguna fórmula de regulació
sobre aquesta pesca ens pareix donar un vot de confiança al
Govern perquè acabi aquesta tramitació i aquesta proposició
aprovar-la en part seria donar-li suport, és cert, però s’ha
destacat molt en aquest parlament durant els vint-i-cinc anys
d’existència que donar suport a una proposició que insta a una
cosa té un cert to o una certa lectura que realment aquella cosa
no es fa, per evitar aquesta lectura nosaltres hi votarem en
contra tot -i no hi tenim cap inconvenient- en el Diari de
Sessions que l’objectiu que hi hagi una regulació restrictiva de
la pesca submarina a Formentera és necessari i li donam el ple
suport. No sé si podrà haver-hi tanta permissivitat com pareix
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que apunta la proposició o si la prohibició serà de major abast
que la que es pretenia durant l’anterior legislatura en qualsevol
cas és urgent que hi hagi aquesta intervenció, aquesta ordre,
aquesta regulació que està a punt de madurar el Govern, ja
veurem si correspon al Govern de les Illes Balears o al consell
que en aquest sentit entenem que ha d’actuar amb zel de les
seves competències. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Costa per un temps
de deu minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bàsicament la qüestió ja està
tota plantejada, jo únicament crec que per respecte al proposant
esmentaré d’una forma sintètica els motius pels quals  votarem
que no. Bàsicament per l’exposat a la última part de la
intervenció per part del diputat que m’ha precedit, el Sr. Alorda,
per raó d’oportunitat i també per raó que quan es busca el
consens en una proposició no de llei per treure-la i sobretot dels
grups o des d’un grup minoritari, fins i tot, podria dir des dels
grups que no donen suport al Govern l’exposició dels motius i
la redacció hauria de ser una altra perquè si no, pareix totalment
interpelAlant cap al Govern que no s’està realitzant.

La qüestió és ben diferent, la qüestió és que les feines estan
molt avançades per part de la Direcció General de Pesca,
m’atreviria a dir que està en un punt imminent de treure aquesta
nova regulació i, com bé sap el diputat proposant, en dates
recents s’han fet ja unes prospeccions a determinades àrees d’un
interès important des d’una perspectiva de submarinisme com
és la zona d’Es Cap de Barbaria, la zona de La Mola i també
altres zones de l’illa de Formentera.

De totes maneres es va realitzar, com també ja s’ha dit, una
feina per mirar d’aconseguir-ho en la legislatura anterior, però
la veritat és que no va acabar a bon port en el sentit que no es va
acabar la tramitació i no es va poder posar com a una part del
balanç de l’anterior legislatura de plantejar una qüestió que era
important, però a vegades passa i crec que l’important és que
amb el transcurs del temps es consolidi dins l’àmbit del
Parlament de les Illes Balears i ara que celebram els vint-i-cinc
anys es consolidi una sèrie normativa que faci avançar aquesta
comunitat autònoma.

Acabaré amb una reflexió, que aquest diputat en altres
intervencions ja l’ha exposada, quan es cau en un excessiu
localisme probablement es perd la perspectiva de comunitat
autònoma, jo ho puc entendre en la perspectiva d’un diputat que
no està integrat dins cap altre grup parlamentari major o que
representi les quatre illes, però sí que crec que aquesta
proposició hauria de ser analitzada des d’una perspectiva més
d’Illes Balears perquè crec que té qüestions que són
extrapolables, i ja ho dic, a l’illa d’Eivissa, però estic convençut
que probablement al conjunt de les Illes Balears, en definitiva,
establir llocs, zones marítimes per poder gaudir de l’esperit
d’aquesta proposició. Per tant, creim que és una deficiència que
es planteja i el Grup Parlamentari Socialista analitzarà la
possibilitat de fer un plantejament amb l’esperit d’aquesta

proposició molt més ampla i amb perspectiva d’Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Juan i Cardona per un temps de
deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo vull anunciar des del Grup
Popular el suport a aquesta proposta per alguns motius, mirin,
en primer lloc jo crec que és molt important quan es parla de
sostenibilitat, quan es parla de protecció del medi sempre
pensam en terra i sempre pensam en la protecció del territori,
però com a fet físic de la terra, de les illes, i quasi sempre
oblidam el medi marí, i crec que és important, és molt
important, saber ordenar un esport que està molt bé, que és molt
interessant i que té molts de seguidors, però que és bo poder
ordenar aquest esport entre d’altres raons perquè així permet
una sostenibilitat de recursos i sobretot una sostenibilitat del
medi marí.

Fa temps que es parla d’aquesta qüestió i la veritat és que,
si bé hi ha una normativa específica per a la pesca esportiva en
el cas de la caça submarina, que és curiós que tengui aquesta
diferenciació de nomenclatura, el fet és que hi ha també
normativa específica amb la qual s’estableixen uns límits,
s’estableixen una sèrie de qüestions i des de fa molt de temps hi
ha normativa que ja permet que amb poc esforç es pugui
complir aquest objectiu que és ordenar d’una manera adequada
i des del punt de vista estrictament mediambiental i de
sostenibilitat de recurs, la caça submarina.

Per què? Doncs mirin, no només hi ha la normativa que els
acab de comentar també existeix des de l’any 97 o 98 un decret
que estableix la possibilitat de decretar zones o àrees de veda
temporal on es poden tancar espais marins per a la pesca o
regular-les d’una manera específica respecte dels altres. Per
tant, és una qüestió una mica de voluntat, és ver que a Eivissa
i Formentera són reconegudes com a un paradís per al busseig
i és ver que en aquest moment hi ha tendències a substituir la
caça submarina per la caça fotogràfica, és a dir, molts dels
concursos que abans es feien i competicions que abans es feien
de caça submarina ara l’arpó s’ha substituït per una càmera
fotogràfica. 
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Jo crec que això és molt interessant i crec que hem de donar
peu a aquestes possibilitats i crec que regular uns dies, regular
uns sistemes l’únic que fa per una banda és garantir que es
podrà exercir aquest esport, però també que es podrà fer d’una
manera ordenada i crec que és bo, hi ha precedents, com deia
molt bé el diputat proponent, que hi ha restriccions o algunes
àrees fins i tot dels parcs naturals o de ... sí, com es diu?, ara se
me n’ha anat la paraula del cap, d’àrees protegides, àrees, parcs
naturals, ... reserves naturals, perdó, reserves pesqueres on s’ha
prohibit l’activitat de pesca submarina. 

Jo crec que, a més, és cert el que diu el senyor portaveu del
PSOE que és una proposta extrapolable a l’illa d’Eivissa, però
que no es proposi que s’ampliï a l’illa d’Eivissa jo no ho
consider una deficiència quan realment hi ha voluntat d’acord.
Jo mateix, si aquest és el problema, oferesc al senyor portaveu
del Grup Mixt una transacció en què, afegint les condicions que
vulguin afegir la resta de grups, s’inclogui l’illa d’Eivissa, les
aigües d’Eivissa, també dins aquest projecte d’ordenació. Per
què? Doncs per una raó si tan volen quasi d’unitat o proximitat
de les dues illes, si es regula una de les illes i l’altra no és molt
possible que els pescadors submarins vagin a l’illa del costat i,
per tant, en lloc d’avançar un tema o beneficiar una cosa, la
retardem. Per això crec que l’adequat seria, salvant la redacció
que acordessin els grups en cas que fos així, que la regulació es
referís a les illes Pitiüses, és a dir, a les illes d’Eivissa i
Formentera i, per tant, evitaríem una de les deficiències que
havien estat salvades.

Això no lleva que a la resta de les illes si més endavant es
vol fer la mateixa regulació doncs es pugui fer, no ha de tenir
cap problema, precisament ressaltar aquestes particularitats i
aquestes necessitats de les Illes sigui caure en un excessiu
localisme, al contrari, jo crec que és una visió global de les Illes
que pot, precisament, fer el que és pretén, no només intentar
aconseguir una activitat més sostenible sinó també fer més forta
aquesta comunitat.

Dit això, reiter aquest oferiment de transacció al Sr. Mayans
i manifest també aquest suport a aquesta proposició no de llei
que es presenta ara.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan i Cardona. Per contradiccions té la paraula
el grup proposant, l’Hble. Diputat Sr. Mayans, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Citava, no record quin portaveu, que
avui, crec que el Sr. Alorda, és el dia del medi ambient i que era
molt oportú. Per molt dia de medi ambient que sigui vostès no
s’han contagiat molt perquè crec que votaran en contra, per tant,
la seva celebració no sé com la volen celebrar.

Contestant un per un i molt breument, al portaveu d’Unió
Mallorquina, li dic en un to amistós, ho comparteixen tot, però
voten que no a tot, per tant, és com un amic meu que estàvem
d’acord sempre, però votaven en contra, és molt curiosa la seva
postura. Jo si fos conseller i m’haguessin deixat una proposta
d’ordre, entrada al Consultiu el dia 16 de febrer del 2007,
consensuada amb tots els sectors, amb tots, confraries de

pescadors, associació de pesca submarina d’Eivissa i
Formentera, consell insular, tècnics del Govern, ho deixessin tot
llest crec que la medalla se la podrien posar tranquilAlament
vostès i no esperar un any a fer un mostreig de camp, com ha
avançat també el Sr. Costa, que ara fan a Formentera que han
enviat tècnics del Govern a fer un mostreig de camp que en tres
o quatre dies no sé quants d’anfosos comptaran, però no en
comptaran molts en tres o quatre dies. 

Per tant, crec que és anar un poc amb retard un any després
enviar tècnics del Govern balear a fer un mostreig de camp per
intentar veure que feim amb aquesta ordre que la tenen vostès
paralitzada en el Consultiu perquè així m’ho han comunicat. Per
tant, al Consultiu es va enviar el dia 16 de febrer del 2007 i per
què es va enviar el dia 16 de febrer del 2007? Perquè durant el
2005 i el 2006 es va treballar en mil i una reunions, que tenc
totes les reunions dia i hora apuntades i amb això contest al Sr.
Costa, que es va feina durant dos anys per intentar arribar a una
conclusió positiva i que estiguessin d’acord tots. 

Això és un tema espinós i la feina de camp, la feina de
reunions amb els sectors està feta, per tant, no sé quin problema
hi ha si la consellera ha anunciat ja públicament que està
d’acord amb això a aprovar aquesta proposició que realment és
la intenció de la conselleria, no sé quin problema hi ha, si el
problema és, i amb això contest al Sr. Alorda, que l’Estatut diu
que ho ha de fer el consell a través de l’article 70 cap problema
ni un canviam la redacció com a vostè li pareixi correcta, amb
això no tenc cap problema, per tant, vostè diu que em cur en
salut, és evident, jo qualsevol cosa que es faci a nivell de
Govern ha de tenir el consens del Consell de Formentera com
és molt normal, hi ha quatre consells afortunadament ara a
Balears i crec que hem de tenir el consens sempre del consell
pertinent de l’illa a la qual pertoqui fer l’aprovació o la feina.

Contestant ja també un poc al Sr. Costa les proposicions no
de llei un les intenta redactar de la millor manera que sap o que
pot, no es vota una exposició de motius vostè votarà la proposta
que li present, l’exposició de motius la intent redactar-la el
millor que sé, el millor que puc o com crec oportú, i jo crec que
vostè si vol votar voti i si creu que l’exposició de motius és
incorrecta, bé és una opinió més, molt respectable, però el que
ha de votar és la proposta que jo li faig i si el problema és, com
diu vostè, que s’ha d’extrapolar a totes les illes crec que vostè
mateix sap que s’ha embullat un poc, perfecte, posem-ho
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, posem-ho, però jo
només m’he circumscrit a Formentera per dues raons molt
importants, primer jo sé que som diputat del Parlament i
represent totes les illes, però també represent Formentera i
segona a Mallorca hi ha reserva de Llevant de Mallorca ja està
regulada la pesca submarina, a Eivissa tenen Cala d’Hort ja està
regulada la pesca submarina, a Menorca també han pres
mesures en aquest sentit, l’única illa que no ho té és Formentera,
per tant, hi havia un consens amb tot això, què tota la feina de
camp que vostè diu que s’ha fet i que no s’ha fet res en quatre
anys, tot estava fet, absolutament tot, i si vol un dia feim un cafè
i li donaré fotocòpies de totes les actes de les reunions que
vàrem tenir amb tots els pescadors (...) d’Eivissa, Formentera,
confraries i no sé quanta gent més. Per tant, no em digui que no
s’ha fet o s’hagués pogut fer en quatre anys, clar que s’hagués
pogut fer, però és que s’ha fet, i la prova és, i si vol ho pot
consultar vostè mateix al Consultiu, que es va enviar al
Consultiu el 16 de febrer allà s’ha aturat per ordre expressa de
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la consellera actual mentre es feien aquestes proves de camp un
any després d’haver-hi entrat vostès. 

Per tant, cap problema, jo crec que si es deixa tot preparat
amb el consens sobretot de tots els sectors implicats que són els
que no varien i no tenen una dinàmica política, cada quatre anys
entra un, són els mateixos de sempre i són els que realment
pateixen les decisions polítiques, quin problema hi ha a aprovar-
ho i que es posin les medalles vostès?, tan de bo ens haguéssim
trobat coses fetes i començades amb l’acord de tots quan un
entra a gestionar certes àrees de Govern.

Per tant i per acabar, jo no sé vostès com ho explicaran als
sectors implicats que es voti que no a això, no ho sé, allà vostès
com ho expliquin, si no ho expliquen vostès que supòs que no
ho faran ja ho explicaré jo a qui toqui, però que, exacte, és
evident que ho faré, no s’entén molt bé que la consellera hi hagi
manifestat l’acord favorable a això i que ara aquí una proposició
que precisament el dia del medi ambient es voti que no a una
proposició que té l’acord de tots a Eivissa i Formentera i si vol
ho aplicam a les Illes Balears i per suposat que acceptaré la
proposta del portaveu del PP que si vol incloure Eivissa, cap
problema.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Passarem doncs a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 3505/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor: 8; en contra: 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3505/08, relativa a la regulació de la pesca
submarina a Formentera.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4018/08,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a polígon
de Formentera.

A continuació passarem a la Proposició no de llei RGE núm.
4018/08, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
polígon de Formentera.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Mayans per un temps de deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. És una altra proposició no de llei i
avançant-me ja un poc a les possibles intervencions dels
portaveus que intervendran, ja avanç que si algun problema és
que estigui circumscrit a l’illa de Formentera no hi ha cap
problema ni un a extrapolar-ho, com diu el Sr. Costa, a les altres
illes de les Balears. Per tant, avançat això, exposaré un poc el
tema de què va.

A totes les illes la Conselleria d’Indústria, a través de l’IDI
va fer promocions o iniciatives o convenis o qualsevol altra
fórmula que fos, evidentment, positiva per a tots els sectors, per
intentar que dins els polígons industrials de cada una de les illes
s’establissin naus en lloguer o en compra perquè els petits
empresaris o empresaris que necessitessin un recinte comercial
o industrial es poguessin posar a la seva disposició a un preu
assequible i de manera ràpida. Així es varen fer promocions a
Eivissa, es varen emparaular promocions a Eivissa, tot això hi
ha diferents nivells de tràmit administratiu, a Sant Antoni; a
Palma; es va fer a Sóller una promoció feta pel Govern en
terrenys del Govern balear, també; a Sa Pobla i a Inca, que es va
fer el 95-99. A Menorca es va fer a Ferreries, que ja estan fetes;
en Es Mercadal, que també es estan fetes; en el Migjorn Gran,
que també estan fetes; a Maó hi ha convenis i a Sant Joan està
pendent d’una àrea de serveis. Per tant, per què ho pos a
Formentera, Sr. Costa, que no sé si vostè em contestarà o un
altre portaveu? Perquè és l’única illa que no en té, però si vol ho
extrapolam, també.

Per tant jo crec que era un tema important; el tema del
polígon industrial a aquesta illa, la més petita de les Balears,
s’ha resolt, satisfactòriament s’ha resolt. El Consell de
Formentera amb l’ajuda, supòs, del Govern balear ha posat
900.000 euros damunt la taula per desbloquejar la urbanització,
que costava 2.300.000 euros. A canvi se li cedeix el lloguer o
una construcció ja feta de 400 metres, i la resta la posa com a
ajuda per a la urbanització: clavegueram, enllumenat i altres
vials que s’hagin d’executar. Una dada important: és l’únic
polígon que tendrà l’illa mai a Formentera; això s’ha reflectit en
el Pla territorial insular i per tant si és l’únic que tendrà mai
l’illa s’ha de cuidar i tenir-lo en perfectes condicions. El PTI a
més estableix que totes les activitats que estiguin en sòl rústic
si no demostren una certa legalitat hauran de traslladar-se a
aquest polígon, i si ja tenen i demostren una certa antiguitat es
podran mantenir a sòl rústic, però les noves hauran d’ubicar-se
necessàriament dins aquest polígon. Per tant raó de més per
intentat créixer el polígon 1 i 2, fer les naus industrials
modulars, no modulars, de la mida que vulguem, per intentar
ubicar-hi les activitats que es puguin posar a sòl rústic i que no
s’hi puguin posar i que per tant hagin de traslladar-se a aquest
polígon industrial.

Per tant és una proposta que crec que també va en el sentit
de completar un poc el dèficit d’infraestructures que pateix
l’illa. A altres illes, com he explicat abans, ja s’està fent, i supòs
que el portaveu del PP d’això en sabrà bastant més que jo, però
és una proposta que va també evidentment en sentit positiu.
Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Unió Mallorquina té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Melià per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, tampoc
no podem donar suport a aquesta proposició no de llei. Entengui
el proposant que en política capitalitzar les qüestions i les
iniciatives i les accions de Govern és important, i evidentment
des del nostre grup parlamentari respectam absolutament que la
seva formació política intenti capitalitzar coses positives, com
vostè diu, cap a l’illa de Formentera, ho entenem perfectament,
però també entenem que aquest intent de capitalització el que fa
i el que provoca és que es forcin els processos. Nosaltres
entenem que vostès poden intentar capitalitzar el que vulguin,
el que passa és que no podem forçar els processos a un nivell
que provoca distorsions. 

Entenem que a l’illa de Formentera s’està desbloquejant el
tema del polígon industrial, però que aquest polígon industrial
està pendent de tota una sèrie de tràmits i d’execució d’unes
obres d’urbanització que evidentment són importants i que són
prioritàries dins aquest procés d’execució del polígon de
Formentera. Per tant aquesta proposta que vostè fa entenem que
es produirà en el futur i evidentment també li he de manifestar,
encara que pareix que li sàpiga greu, però el nostre grup també
comparteix el fons i l’esperit de la seva proposició no de llei,
però evidentment no li podem donar suport perquè primer s’han
de produir una sèrie de tràmits i una sèrie de realitzacions
d’obra de serveis urbanístics perquè després entri la
colAlaboració del Govern balear en aquestes qüestions de les
naus modulars, una colAlaboració que per altra banda, per la
informació que té el nostre grup parlamentari, de fet ja s’està
consensuant i ja se n’està parlant, que es produirà aquesta
colAlaboració, però evidentment tot al seu temps. 

Per tant quan això, quan aquest polígon estigui més avançat,
es produirà aquest acord i aleshores serà el moment d’aprovar
o de tirar endavant iniciatives com la que vostè presenta. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Mayans, en primer lloc li
recomanaria un repàs del Diari de Sessions o de la tradició dins
aquesta casa i dins el parlamentarisme, jo diria, contemporani,
perquè repararà que un argument tradicional, jo diria, però de
tots els grups, històric, és dir als grups..., normalment a
l’oposició però en qualsevol cas com un argument per declinar
aprovar una proposició no de llei, que aquesta tasca, com que
s’està fent, no té gaire sentit que la mateixa cambra ho insti
d’una manera formal i solemne des de la seva autoritat. Li ho
repàs perquè pareix que li sorprèn l’argument.

Ja li ha apuntat el Sr. Melià que no importa ser tampoc cap
expert en semiòtica per saber que votar una cosa no és
estrictament una..., no ho podem establir només en termes
escolàstics de “això que diu aquesta moció estrictament, si hi
estic d’acord o no”, sinó que envia un missatge, transmet una
informació que com a demòcrates doncs hem de saber que té un
(...); vostè molt bé ho explica: “Jo explicaré el que ha passat en
aquesta cambra”. No passi pena, que els altres actors polítics
també explicaran el que ha passat en aquesta cambra, i per tant,
gelosos de com es pot interpretar una determinada votació,
nosaltres hem interpretat que una cosa que s’està fent amb tota
normalitat i que ja va fins i tot jo diria que una passa més
avançada del que presenta la seva proposició no de llei seria
contraproduent un renou comunicatiu, que en aquestes alçades
fos la Cambra que d’alguna manera enviàs aquest missatge al
Govern que fes una cosa ara, el mes de juny de l’any 2008, quan
fa molta estona que ja s’ha ofert l’IDI, que està assessorant
l’IDI, que està colAlaborant l’IDI a regularitzar, a crear..., en
primer lloc crear el polígon industrial a Formentera, crear-lo
d’una manera legal, sortir de la situació diguem d’alAlegalitat en
la qual es podien trobar determinats tipus d’implantacions
damunt el territori, regular aquesta situació, colAlaborar-hi, i
partir d’aquí donar una passa més, que l’aportació a més ja amb
valor afegit de l’IDI fos aquesta estratègia, a aquesta política de
naus modulars, que com vostè molt bé ha precisat s’ha
implementat a molts d’indrets amb èxit. 

Ha apuntat vostè per exemple un dels casos primers a Inca,
que jo record bé perquè l’agent immobiliari que va contractar el
Sr. Cardona per fer aquesta feina era el Sr. Pere Rotger,
aleshores batle, i com a batle i agent immobiliari privat que
cobrava per la feina que feia de posar aquestes naus modulars al
mercat com a agent privat immobiliari, doncs, bé, se’n duia un
sobresou, que queda sempre molt agraït, per poder vendre
aquestes naus modulars de l’IDI. Ara ho fa l’IDI sense agents
immobiliaris, pareix que es fàcil fer-ho des de la mateixa
administració sense intermediaris privats, s’ha trobat una
fórmula per ventura més econòmica, però igualment amb èxit.
I es va treballant ja perquè tot d’una que aquest polígon estigui
a disposició, que hi pugui haver una cessió d’aquest 15% o
d’una part que consideri oportuna el consell, l’ajuntament, qui
n’esdevengui propietari, doncs l’IDI faci aquesta iniciativa de
naus modulars que vostè ens planteja.

Per tant d’acord amb l’operació, tant d’acord que això ja està
emparaulat i decidit, i per tant no li votarem a favor pels
motius..., ja li dic que em remet als diaris de sessions per no
intentar ser original en un tema que està argumentat ad nauseam
en aquesta casa.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Costa per un temps de deu minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Preguntava, i servirà també per a aquesta proposició, com ho
explicarem a Formentera, el vot en contra de la proposició
anterior o el d’aquesta. La resposta és molt senzilla: amb acció
de govern, que els governs progressistes, el govern progressista
de les Illes Balears resolgui el tema del sòl industrial o resolgui
el tema que abans estàvem plantejat. Aquesta és la millor forma
que els ciutadans interpreten les accions que fan els respectius
governs.

I, clar, com fa aquesta cosa que crec que frega una mica...,
ho vull dir amb correcció parlamentària però el to de la
demagògica, també jo li voldria contestar que per què a
Formentera, en quatre anys de governs monolítics al Govern de
les Illes Balears, amb el conseller d’Interior, perdó, d’Indústria,
que era el Sr. Cardona, i vostè que era el vicepresident i
conseller in pectore de Formentera, no està resolt el problema.
Potser la inoperància de la gestió no va ser tan brillant com en
altres qüestions que als ciutadans no ens varen agradar mica, i
estic fer una referència implícita al tema de les autopistes
d’Eivissa. Per tant jo pens que encara és hora que ens expliquin
per què no han resolt vostès en quatre anys aquests dos temes.

Jo sí que li dic una cosa: que crec que s’haurà de posar un
suspès a l’acció de govern del govern Antich si aquests dos
temes no estan resolts, però estic convençut que en aquesta
legislatura estarà resolta i ben resolta aquesta qüestió. Per tant
els ciutadans valoraran: govern Matas, no resolt el sòl industrial
ni el tema que vostè ha plantejat; el govern d’Antich ha resolt
els dos temes. Per tant a vostè li tocarà una difícil papereta
davant els ciutadans de Formentera si respon als compromisos
de defensa en principi dels interessos de Formentera, reconèixer
que el govern Antich en quatre anys ho ha resolt; el govern
Matas no ho va resoldre, i vostè essent un vicepresident del
Consell de Formentera.

Per tant amb això el que li vull dir és que la millor resposta
que es pot dar als ciutadans és amb acció de govern i no caient
en una qüestió que vostè ja no pot apelAlar a la ingenuïtat
parlamentària perquè ja també du un temps en política, i li ho ha
recordat molt bé el Sr. Alorda: quantes proposicions han passat
per aquesta cambra dient “ja ho fa el Govern, vot en contra”?
Això ha vengut essent una tònica que a vegades es romp buscant
un àmbit de consens perquè es millora en alguna qüestió. Però
el que jo li vull recriminar a vostè és que, accions de govern que
s’estan fent i finalitzant, vostè està plantejant aquí proposicions
no de llei per capitalitzar en termes polítics des de l’oposició el
que no va ser capaç de fer quan vostè tenia responsabilitat de
govern, i això és el que li recrimina el Grup Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Juan Cardona per un temps de
deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Com pot comprovar el Sr. Mayans
aquí el culpable que no es facin les coses, que avui no se
solucionin els problemes, és aquest portaveu; ja no és el PP, és
que és aquest portaveu. 

Clar, jo hi ha algunes qüestions, i si em permeten entrar una
mica seriosament en el tema, que no he sentit cap dels portaveus
que donen suport al Govern que parlin seriosament d’aquest
problema, que és la manca de sòl, ja no diria jo industrial, sinó
de sòl apte perquè les empreses puguin desenvolupar-se. Ja sé
que tenim el costum de denominar a això sòl industrial però crec
que avui a les Illes Balears, tenint en compte la configuració del
sistema econòmic o dels sectors econòmics d’aquesta terra, s’ha
de parlar més de sòl per a empresa que no de polígon o de sòl
industrial. 

És una infraestructura absolutament imprescindible i
necessària. Avui en dia no n’hi ha, i no només no n’hi ha sinó
que el poc territori que hi ha dedicat a aquests usos té un cost i
un preu que fan absolutament impossible que una petita empresa
pugui accedir a aquesta infraestructura necessària. A més té un
avantatge també social, que és treure de dins els cascos urbans
aquest tipus d’instalAlació que, insistesc, no només és necessària
per a les empreses sinó que crea unes molèsties als veïns que
crec que també val la pena treure-les. I només des d’aquest punt
de vista, tenint en compte que una proposició no de llei no és
més que una declaració política de voluntat, crec que ja val la
pena donar-li suport i votar a favor, com farà el Grup Popular.

I crec que, simplement i senzillament, que els diputats que
donen suport al Govern es molestin perquè un diputat o un grup
presenta una proposta que es tracta de fer sense cap tipus
d’acritud, sense cap tipus de crítica, em pareix absurd. És a dir,
tothom té dret a presentar iniciatives, i si els molesta la
capitalització facin feina i avancin-se, i aquí s’eviten els
problemes. Clar, que per excusar que no volen fer a
Formentera..., desenvolupar el polígon industrial, i jo he llegit
simplement i senzillament “reservar espais per a naus
modulars”, hagin de dir el que comentava el Sr. Alorda, que per
cert, Sr. Alorda, no sabia que ara..., ara jo no sabia que ser
gerent de l’IDI era ser gerent immobiliari, no ho sabia, no ho sé;
jo la veritat és que no ho tenia jo massa clar; el Sr. Rotger era
gerent de l’IDI quan..., sí.

(Intervenció inaudible)

No. I a més, em permet Sr. Costa que li expliqui per què no
es va fer?, no es va acabar el polígon o no es va poder treballar
en el polígon de Formentera en l’època en què aquest portaveu
era conseller? Simplement i senzillament perquè l’Ajuntament
de Formentera, governat per la majoria progressista que diu
vostè, pel Sr. Isidor Torres, no va voler; simplement i
senzillament per això. Se li va oferir i vàrem fer gestions per
rebaixar les dotacions elèctriques; ho vàrem haver de fer
unilateralment perquè l’ajuntament, governat pel pacte de
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progrés, no va voler colAlaborar. Quan es va solucionar el
problema d’electrificació del Cap de Barbaria, els empresaris
del polígon industrial anaren a l’Ajuntament de Formentera a
demanar colAlaboració a l’alcalde. L’alcalde va contestar que el
que havia arreglat el Cap de Barbaria que arreglàs el polígon
industrial, i no va voler colAlaborar per a res amb la urbanització
i l’electrificació del polígon industrial. Va dificultar per
complet, va boicotejar per complet les gestions que vàrem fer
des del Govern per desenvolupar aquest polígon. Jo la veritat és
que no sol parlar d’aquestes coses, però si té ganes de saber més
coses, pregunti-m’ho, que estaré encantat d’explicar-les-hi. 

I jo crec que allò important en el fons, Sr. Costa, les coses es
facin, i crec que és important que si es va començar amb el
polígon industrial de Formentera en aquest sentit per intentar
acabar una obra que ja està executada, i això perquè aquí jo he
sentit que primer s’ha de fer el polígon, no, el polígon està fet,
té mancances però està fet i està construït, i del que es parla, o
del que jo he sentit del portaveu del Grup Mixt, era que es
reservàs un espai per poder construir naus modulars, i aquest
espai normalment el que feien tots els ajuntaments era treure’l
del 10% de cessió d’aprofitament mitjà que s’havia d’entregar
amb el polígon industrial, aquest espai s’utilitzava per construir
naus modulars, i a Formentera fa molta falta, fa molta falta, i a
Formentera encara no s’hi ha fet res, i no s’hi ha fet res ja dit
perquè abans, i ara no hi ha cap notícia que..., excepte l’anunci
del Sr. Alorda, que s’hagi fet alguna cosa més. Basta que
l’ajuntament cedeixi, o l’ajuntament-consell, cedeixi aquest
espai perquè es pugui tractar. 

I crec que com a declaració política d’intencions, és a dir, la
voluntat d’aquest parlament que es puguin fer naus modulars a
Formentera ja només basta per votar a favor d’aquesta proposta.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan Cardona. Per contradiccions té la paraula
l’Hble. Diputat el Sr. Mayans per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, jo crec que quan he
explicat tant aquesta proposició com la d’abans he estat
totalment asèptic i sobretot descriptiu, no m’he ficat en cap
tipus de polèmica ni en cap tipus d’apreciació política o frases
que poguessin induir a recriminar a un o a l’altre accions de
govern passades. 

Per tant, Sr. Costa, jo no he fet en cap moment cap
apreciació política ni que fos culpa d’uns ni dels altres, un retard
que s’acumula i en tot cas serà culpa de tots. Vostè, per excusar
i per demostrar, o per intentar disculpar el vot negatiu, tant en
aquesta com a l’anterior, se me’n va a apreciacions que crec que
no vénen al cas. I no vénen al cas perquè li ho han hagut de
recordar; jo no ho he dit, però ha sortit aquest tema perquè qui
ho va patir és un dels portaveus del PP. Per què no es va fer
durant els anteriors quatre anys?, idò ja ha sortit, ja ha sortit, i
no m’ho faci repetir perquè n’hi ha, d’història, amb això, i
només li contaré un detall més: per a l’asfaltat de l’únic accés a
aquest polígon el projecte duia un any dins l’ajuntament, i sap
quan es va obtenir la llicència?, vint dies abans de les eleccions.

És un detall més a afegir. Jo no havia entrat en aquest tema
perquè no toca, però li ho han hagut de recordar. Per tant no
parli de coses que no sap ni un 1% del que ha passat, perquè hi
hauria molt per parlar, crec que els 10 minuts o els 5 minuts que
tenc ara no donarien ni per a la introducció.

Jo crec que..., i ara dic jo, torn a l’argument que em deia el
portaveu d’UM: si el problema era capitalitzar, què passa?, que
no es volia que es capitalitzàs el govern anterior, el govern
balear? Aquest era el problema, veritat?, que no es volia que, la
solució del polígon, la capitalitzàs el govern anterior, aquest és
el problema. Per tant fueron a por lana y salieron trasquilados,
i això ho record al portaveu d’UM. Capitalitzar és sinònim de
posar medalles. No és el tema de posar medalles, aquest retard
s’acumula fa molt de temps. Per tant jo crec que el problema
també era el tema aquest de capitalitzar que vostè ha recordat,
i li ho dic amb el millor dels tons, no es pensi que...

Per tant..., i també fent referència al comentari del Sr.
Alorda, si l’IDI ha fet accions en aquest tema perfecte,
enhorabona, fantàstic, però jo he fet preguntes per escrit al
Govern i no m’ho ha comunicat. Cap problema. Jo si em
contesta i em diu quines accions ha fet perfecte, fantàstic, tant
de bo se solucioni aquest tema.

I, a part d’altres problemes, un dels temes principals pels
quals no s’havia pogut resoldre aquest problema era que no hi
havia el finançament adequat. El fet de tenir consell a
Formentera ha pogut doblar el pressupost de què disposava
l’ajuntament, que ha passat d’11 a 22 milions d’euros per a
enguany. Per tant això què ha permès?, que el Consell de
Formentera posàs damunt la taula 900.000 euros. Això abans no
podia existir perquè no es tenia aquest finançament, entre altres
coses. Sí que s’hagués pogut aconseguir si s’haguessin fet les
passes que s’estaven tramitant, això sí, però les passes que
s’estaven tramitant es varen veure obstaculitzats per les
circumstàncies que li han explicat. I a part d’això es va fer molta
feina, que també això li diré, per desbloquejar el tema de
subministrament elèctric, subministrament energètic, i es va
poder aprofitar la instalAlació que s’està executant ara mateix per
portar aigua a nuclis que encara no en tenien; estic parlant d’Es
Caló i La Mola, i es varen poder aprofitar les obres que es feien
en aquella instalAlació per posar-hi també o intentar negociar a
posteriori el tema de la llum. 

Per tant, Sr. Costa, amb el millor dels tons li dic que jo
entenc que a vostè li ha tocat avui defensar això, però -i
honestament li ho dic- hi ha moltíssimes més coses que no es
poden dir aquí darrere aquest assumpte, i no tengui cap
problema ni un, que si el Sr. Antich ho resol no tenc cap
problema a donar-li l’enhorabona i dir-li que finalment ha posat
fi a aquest problema que arrossegam a l’illa de Formentera.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Passam a la votació d’aquesta
proposició no de llei, número 4018/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
4018/08, relativa a polígon de Formentera.

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