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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sí, bones tardes, presidenta. Francesc Dalmau substitueix
Maria Torres.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, Sra. Presidenta. Marián Suárez substitueix Josep Melià.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 5512/10, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
d'ampliació del Port d'Eivissa.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
Proposició no de llei RGE núm. 5512/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a obres d’ampliació del port
d’Eivissa.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
1999 Eivissa va tenir la sort de ser declarada patrimoni de la
humanitat amb la peculiaritat que és un dels indrets declarat
reconeguts com a tal que té un caràcter mixt, per una part té una
part ambiental i també cultural i el títol és biodiversitat i cultura.
El motiu que això sigui així no és un altre que entre els béns
declarats patrimoni de la humanitat hi ha  les praderies de
posidònia de la reserva natural de Ses Salines i es considerà
també al voltant d’aquest bé les praderies de posidònia de
Talamanca. Per aquest motiu és d’especial rellevància la
competència que sobre els fons marins i sobre aquestes
praderies de posidònia té la comunitat autònoma de les Illes
Balears ja que s’ha encomanat de la gestió directa d’aquesta
competència.

En aquest moment ens trobam davant d’una situació com és
l’inici de les obres de remodelació del port d’Eivissa que, jo
crec, s’han de veure com una gran oportunitat per a la nostra
ciutat i per a la nostra illa, però és una oportunitat no exempta
de motius de preocupació que fa que extremem la vigilància i
els controls que sobre aquesta obra, atesa la seva magnitud,
s’han de dur a terme. Per aquest motiu, ja en el seu moment, es
varen aprovar l’avaluació d’impacte ambiental i el Pla de
vigilància ambiental. Com tots saben abans d’iniciar-se aquestes
obres es varen du a terme, es varen realitzar una sèrie de
denúncies per part de diferents colAlectius que varen provocar la
visita a Eivissa dels avaluadors de la UNESCO i que varen fer

una sèrie de recomanacions que varen ser aprovades en el mes
de juliol de l’any 2010. El compliment d’aquestes
recomanacions és precisament el que volem garantir amb
aquesta proposició no de llei que avui debatem, perquè entenem
que amb l’estricte compliment d’aquestes recomanacions per
part d’Autoritat Portuària ens jugam la qualitat ambiental de la
nostra illa, però també el manteniment de la declaració de
patrimoni de la humanitat.

Per això, creim que no és sobrer que des del Parlament de
les Illes Balears s’insti el Govern, amb les tres propostes que
feim, que faci un seguiment acurat d’aquesta obra, en primer
lloc, rebent la informació puntual, que hi hagi un seguiment
directe de la implementació de les mesures previstes en el Pla
de vigilància ambiental. En segon lloc, que rebi de l’Autoritat
Portuària els resultats obtinguts dels diferents controls realitzats
durant l’esmentada obra dels informes emesos pels tècnics
responsables dels controls; i d’altra banda, que garanteixi el
compliment d’aquestes recomanacions fetes per la UNESCO. 

He de dir que aquesta diputada ja en novembre va fer una
pregunta en aquest sentit i avui m’he vist gratament
recompensada perquè a vegades en contra del que un pensa que
no té molt d’efecte hem passat de no existir cap informació a
cap web sobre el seguiment d’aquesta obra que a dia d’avui
Autoritat Portuària ja té una web on ens informa de les estacions
de seguiment i de diferent documentació de caire ambiental
sobre aquesta obra. Per tant, crec que part del que volíem ho
hem aconseguit, però ens falta que no només estiguem davant
d’una sèrie de dades, que per qui no són tècnics són difícilment
interpretables, i que ha de ser la pròpia comunitat autònoma, la
Conselleria de Medi Ambient amb els tècnics responsables que
té, que ens doni a tots la gran tranquilAlitat que es fa tot com s’ha
de fer i, per tant, la qualitat ambiental de les nostres aigües, la
salut de les nostres praderies de posidònia i el manteniment de
la declaració d’Eivissa com a patrimoni de la humanitat,
biodiversitat i cultura és una realitat d’una magnífica salut, i
nosaltres l’únic que hem de fer és com la gent prudent,
medecina preventiva, que és garantir realment que tot es fa com
s’ha de fer.

Aquesta és la voluntat d’aquesta proposició no de llei, un
esperit absolutament positiu i preventiu, i esperam obtenir el
suport de la resta de grups. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. I ara per torn de fixació de posicions
passaríem, en primer lloc, al Grup Parlamentari Mixt que
intervé la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Marí, des del nostre grup donarem suport a
aquesta proposició i el primer punt que volem deixar ben clar és
que nosaltres pensam que és necessari extremar les mesures i
posar tots els mitjans que siguin possibles per tal que l’impacte
mediambiental d’aquest projecte d’ampliació del port d’Eivissa
sigui, a ser possible, nul i si no, minimitzar al màxim els seus
efectes, especialment les tasques de dragat i d’abocament de
materials. No parlaré de l’impacte que té en si aquest projecte
perquè això ja consideram que és un tema del passat. Parlam, i
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vostè ho ha assenyalat, Sra. Marí, d’una zona ecològicament
d’una vàlua incalculable efectivament per la presència de
praderies de posidònia i també per la rica biodiversitat que té
associada.

Volem fer de tota manera una sèrie de consideracions i fer
també un poc d’història d’algunes qüestions que han passat
aquests darrers mesos. Nosaltres pensam que des de l’aprovació
i el començament de l’execució de les obres del port -ja dic que
no parlarem del passat- hi ha hagut dos punts d’inflexió
fonamentals. Efectivament, el primer punt és l’informe de la
UNESCO, en concret la resolució del seu comitè de patrimoni
mundial de principis d’agost de l’any passat, sobre l’impacte de
les obres sobre els béns declarats patrimoni de la humanitat i
que, entre d’altres consideracions, es recollien dues qüestions:
d’una banda, que les mesures del seguiment del dragat i de
l’abocament de l’obra plantejada per l’Autoritat Portuària eren
suficients; però l’altra, molt rellevant, és que manava alhora un
informe de seguiment detallat de l’evolució de les obres, que
s’hauria de lliurar el mes de febrer de 2011, per tant, el mes
present, així com qualsevol informació que es pogués produir
sobre impactes inesperats al llarg d’aquest procés.

Conseqüència d’aquest informe va ser que Autoritat
Portuària va haver de posar en marxa el Pla especial de
vigilància ambiental, que havia de remetre a la UNESCO abans
del començament del dragat, i que incloïa la identificació de
riscs potencials durant l’obra, la descripció d’accions de
resposta, procediments i mitjans per afrontar possibles
emergències i, a més, incloïa la informació en temps real a
internet, on line, de l’evolució i els indicadors de les obres:
condicions meteorològiques, terbolesa de les aigües a les zones
d’abocaments, localització del vaixell de transport i abocament
dels materials de dragat. 

Com vostè assenyalava fa un moment nosaltres hem pogut
consultar les actuacions i el seguiment d’aquest pla de vigilància
ambiental a la pàgina corresponent i entenem, des del nostre
punt de vista que no som tècnics efectivament, que la
informació que està aquí recollida s’ajusta a allò prescrit per la
UNESCO, i per a nosaltres això és important. Hem pogut
observar que, efectivament, està assenyalada l’estació del
seguiment del pla, existeixen informes de seguiment ambiental
dels abocaments, jo crec que és la part més interessant, hi ha
fins a 59 seguiments fets des del 5 d’octubre al 28 de gener, que
és el darrer que apareix; s’estableixen, a més, tres objectius en
aquests informes de seguiment que estan a la zona d’abocament,
la zona de Ses Salines i la zona de posidònia oceànica a la zona
de S’Espardell, a cada una d’aquestes zones hi ha sis estacions
diferenciades. Efectivament, es recullen dades meteorològiques
i s’analitzen quatre indicadors que són transparència, irradiació,
terbolesa i sòlids en suspensió. 

Nosaltres -insistesc-, sense ser tècnics, sí que hem revisat
alguns d’aquest seguiments i hem observat, i per això pensam
que és un seguiment real, que s’han arribat a detectar en alguns
moments alarmes taronges i fins i tot en algun moment alarmes
vermelles, en concret n’hem detectat un, l’informe 58, que
implicava la suspensió dels abocaments. En aquest sentit deim
tot això perquè pensam que el compliment sembla que és
adequat. 

Aquí tenim, per tant, el primer punt d’inflexió. El segon punt
d’inflexió han estat les denúncies que es varen fer per part del
GEN i d’Ecologistes en Acció amb relació a les irregularitats i
els incompliments de les obres de dragat amb relació a la
utilització d’un vaixell inadequat per fer el dragat; amb relació
als punts dels abocaments dels residus i al sistema que es feia
servir. També s’afirmava en aquella ocasió, parlam d’octubre,
que no es feia el seguiment on line, això passava -dic- el 16
d’octubre, i el 20 d’octubre es disparen les alarmes perquè es
diu que es fan abocaments a la reserva marina del parc natural
de Ses Salines, acusació que és rebutjada per Autoritat
Portuària.

Arran d’això nosaltres entenem que per part del Partit
Popular es fa aquella pregunta al Ple del 2 de novembre i en
aquell moment coneixem també per part del Sr. Vicens,
conseller de Medi Ambient del Govern, que dia 21 d’octubre la
conselleria va fer un vol aeri per contrastar la denúncia
ecologista i informa que els agents de medi ambient fan, a més,
un seguiment continu a tot el parc i a la zona LIC. Així mateix
s’explica que ha demanat a Autoritat Portuària informació
urgent sobre el compliment del Pla de vigilància ambiental i les
possibles afeccions al parc natural. També el conseller -això és
important, cal dir-ho i vull que en quedi constància- els informa
que dia 28 d’octubre els paràmetres que s’han pogut mesurar en
aquest seguiment fet pels agents de la conselleria són
paràmetres regulars i, per tant, pot concloure, cosa que ens
tranquilAlitza, que no es produïa cap afecció sobre el parc.

Dit això, aquests dos punts d’inflexió, sí volem fer dos
matisos a l’exposició de motius que es fa per part de la Sra.
Marí. Vostè afirma en la seva exposició de motius que els
resultats de la xarxa de vigilància ambiental no han estat
remesos a la Conselleria de Medi Ambient, nosaltres
desconeixem, primer, si això és així i desconeixem una prèvia
i és si la conselleria els havia demanat i en cas contrari si és
obligació de l’Autoritat Portuària fer-ho. Ho dic perquè canvia
un poc el fet que no hi hagi constància que no s’hagin remès
aquests informes canvia en funció d’aquestes premisses que li
plantejam. Després també una segona observació, vostè a
l’exposició de motius diu que “la importància -cit textualment-
i la transcendència d’aquesta obra no exclouen la necessitat
d’executar-la implementant totes les mesures dites per la
UNESCO”. Permeti’m que d’alguna manera expressi un cert
desacord, jo diria que el compliment d’aquestes mesures han de
ser condició sine qua non per a l’execució de l’obra. És
simplement un matís probablement d’expressió, però pensam
que és important fer-ho. 

Dit tot això, reiteram que votarem a favor d’aquesta
iniciativa i ho feim bàsicament per dues raons -i ja acab, Sra.
Presidenta. Amb relació als punts 1 i 3 nosaltres entenem que el
Govern fa aquest seguiment de les obres, com va posar de
manifest el conseller de Medi Ambient el passat 2 de novembre,
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malgrat, i ho hem de dir, que no té competències, tot i així, que
no té competències o que no té diríem l’obligació legal, es fa
aquest seguiment i jo crec que això ha de quedar ben clar.
Després, amb relació al punt 2 també el votarem a favor si bé li
hem de dir simplement que trobam un poc ... -diríem-, no sé si
té molt de sentit aquesta proposta perquè instam el Govern a
demanar unes dades que d’altra banda són públiques, és a dir,
que nosaltres hem pogut accedir a aquestes dades, la conselleria
també ho pot fer, per tant, instar la conselleria que ho faci no sé
si realment té molt de sentit. En qualsevol cas, com que tota la
informació que arribi sobre aquesta qüestió és important i
nosaltres som conscients que la conselleria i el Govern de les
Illes Balears fan la feina que els pertoca, no tendrem cap
problema a donar suport a aquesta proposició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Ara per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds el Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, no és la primera
vegada que surt aquesta qüestió, ja ens hem referit un parell de
vegades a la pregunta que va fer la Sra. Marí al Sr. Vicens, però
també en aquesta comissió s’havia tractat aquesta qüestió i, si
no ho record malament, s’havia tractat fins i tot després de que
fos emès l’informe de la UNESCO i fins i tot després o per les
mateixes dates aproximadament que hi havia les denúncies
d’Ecologistes en Acció i del GEN-GOB que coincidia, si no ho
record malament. Ja en aquella ocasió vàrem dir que el projecte
en si o el que suposa el projecte de remodelació del port
d’Eivissa, la valoració que mereix sobre la configuració
d’Eivissa, ja no és la matèria d’aquesta proposició no de llei,
però sí que volíem deixar dit que segurament discreparíem s’hi
haguéssim de fer aquesta valoració global del projecte. És
important dir-ho perquè ara també ens trobam que un dels grups
que donaven suport a una ampliació fins i tot una ampliació més
gran i més impactant que la que finalment s’ha fet, sembla que
demana explicacions ambientals als grups o a alguns dels grups
polítics que ens ho miràvem amb més distancies i amb més
reserves i d’una manera més crítica. 

Efectivament, per a nosaltres una vegada que el projecte es
posa en marxa és molt important minimitzar els impactes; les
denúncies, aquestes denúncies fetes pel GOB i per Ecologistes
en Acció són molt preocupants, no només per allò que puguin
suposar que si és veritat que no es compleixen les
recomanacions de la UNESCO, això podria posar en perill la
declaració de patrimoni de la humanitat, sinó que són molt
preocupants per elles mateixes perquè qualsevol afectació a les
praderies de posidònia és preocupant per la fragilitat d’aquest
ecosistema i per la importància de l’ecosistema. Sigui dit de
passada que també estam contents que la valoració de la
importància de les praderies de posidònia sembla que es va
obrint camí i comencen a quedar enfora aquells temps que quan
els ecologistes em parlàvem i hi havia una espècie d’actitud de
dir aquesta gent que es preocupa de les algues, han titllat sempre
de les algues com si això de la posidònia fos un nom poètic que
li donàvem els ecologistes. 

Compartim allò que expressava la Sra. Suárez que a partir
d’aquests informes, d’aquesta recomanació de la UNESCO hi
ha hagut unes millores en el seguiment, en la informació i en la
transmissió de la informació i en la vigilància ambiental
d’aquest projecte i pensam que les distintes parts avancen en el
camí de minimitzar aquest impacte. En qualsevol cas si
m’agradaria assenyalar una cosa, que la proposició no de llei
que se’ns presenta en els tres punts tendeix sobretot a instar el
nostre govern, instar la conselleria i apuntar a la nostra
conselleria que assumeixi unes responsabilitats, diguem-ne, de
vigilància, d’exigència de compliment, de supervisió que es
facin les coses correctament des del punt de vista ambiental. 

A nosaltres això ens sembla correcte, des d’aquest punt de
vista li donarem suport, però també voldríem recordar allò que
ja li va contestar el Sr. Vicens a la Sra. Marí en ocasió d’aquella
pregunta, que l’òrgan substantiu, l’òrgan encarregat de dur a
terme el projecte és l’Autoritat Portuària i l’òrgan ambiental,
com que l’Autoritat Portuària està dins l’estructura del Ministeri
de Foment, és el Ministeri de Medi Ambient de Madrid. És a
dir, que en aquest cas les competències autonòmiques no hi són
ni en la part de l’execució, excepte en allò que participi
l’Autoritat Portuària, ni en la supervisió ambiental. Si,
efectivament, el port d’Eivissa fos competència autonòmica,
com hem demanat reiteradament i alguna vegada fa poc temps
aquí, la cosa seria diferent, però en aquest moment les
competències no són autonòmiques. Això no vol dir que no
s’hagi de tenir una actitud de vigilància per la importància de la
qüestió, i en aquest sentit donarem suport a aquesta proposició
no de llei, entenent, a més, tal com va recordar el conseller i tal
com s’ha tornat a recordar avui, que aquesta actitud de
vigilància i de supervisió i d’exigència d’informació l’ha
tenguda i la té la Conselleria de Medi Ambient. 

Per tant, nosaltres pensam que en una situació en què la
Conselleria de Medi Ambient no té competències, però així i tot
demostra aquesta actitud de voler garantir, de voler supervisar
que les coses es fan bé des del punt de vista ambiental, les
acusacions que, amb motiu d’aquella pregunta, feia la Sra. Marí
al conseller dient no fa la seva feina, no fa allò que li pertoca
eren fora de lloc. En qualsevol cas, compartim el text de la
proposició no de llei i, per tant, li donarem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vagi per endavant que el Grup
Socialista també donarà suport a la proposta que presenta el
Grup Popular, en els tres punts. Jo voldria començar fent
referència a una frase que ha dit la Sra. Marí en defensa de la
seva proposta, un moment donat ha dit que un dels objectius que
perseguia era assegurar-nos que tot es fa com s’ha de fer, jo crec
que coincideix perfectament perquè aquesta frase té dos
components molt clau: un (...) tot es fa, i ho dic perquè és aquest
un projecte que en el seu moment va tenir les seves
complicacions i el seu debat, i el Grup Socialista com a mínim
sempre ha defensat la necessitat que s’executi, però al mateix
temps també coincidim en el fet que l’execució d’aquest
projecte no ha de tenir repercussió negativa en cap cas, i molt
especialment en allò que es proposa en aqueixa..., això que es
defensa en aqueixa proposta, que s’ha d’assegurar el
manteniment i la preservació d’aqueixa praderia de posidònia
que forma part del Patrimoni de la Humanitat.

És cert que arribat el seu moment, i per aqueixes denúncies
que la mateixa Sra. Marí ha esmentat, es produeix per part de
diferents estaments, i entre ells també la UNESCO, un seguit de
recomanacions que tenen com a objectiu assegurar-se que
l’execució d’aquest projecte, de les obres d’aquest projecte, es
farà correctament i d’alguna manera ens permeten estar més
tranquils quant al fet que, si se segueixen al peu de lletra
aqueixes recomanacions no existirà afectació sobre aqueix bé
natural inclòs a la figura Patrimoni de la Humanitat.

Jo crec, per tant, que estarem d’acord que totes i cada una de
les administracions que tenguin o pugui tenir alguna cosa a dir
en referència a aqueixa garantia de la preservació d’aquest bé ho
han de fer. El que sí m’agradaria és fer constar que això s’ha de
fer des de diferents perspectives, que efectivament s’està fent,
també la Sra. Suárez, quan hi feia referència en la seva
intervenció, i la Sra. Marí, també ens ha contat com darrerament
ja existeix una pàgina web, fins i tot, en què les dades que deia
la Sra. Suárez que són públiques, efectivament, més clarament
que estiguin penjades a disposició de tot aquell que les necessiti
o tengui curiositat de consultar-les, allí són. 

Però no només això, aquest és un projecte que té o podria
tenir diferents afectacions, i també és que en la seva execució
s’ha d’assegurar que es faci un seguiment arqueològic, també,
i això s’està fent des del consell insular, que en aquest cas és el
que té aqueixa missió encomanada. No només això, sinó que
també l’indret on es fa, el port d’Eivissa, té una transcendència
fonamental a un altre element important per a l’illa i per a la
comunitat que és el turisme, i per tant també es va tenir en
compte l’inici de les obres fora de la temporada d’estiu perquè
efectivament i necessàriament, quasi quasi, l’execució i el
dragatge de l’àrea d’obres provoquen que el mirall d’aigües del
port perdi una certa claredat que podia tenir abans de l’inici
d’aqueixes obres.

Però tot això, repetesc, és un conjunt de consideracions, de
qüestions que s’han de tenir en compte perquè han de permetre
que l’execució d’aquestes obres es faci correctament. Jo crec
que coincidim amb la proposta del Partit Popular, estic content,
a més, que es faci, perquè he de dir que és cert que en alguns
moment no hem arribat a tenir molt clar quin era el
posicionament que el Partit Popular tenia respecte de la

necessitat o no d’aquest projecte i d’aquestes obres. Aqueixa
frase que he dit al principi, que tot es fa com s’ha de fer, ens
dóna a entendre que sí que entenen que existeix la necessitat, i
l’obligació també que aquestes obres s’executin en base a
aquests criteris de conservació i recomanats per la UNESCO,
repetesc, i per altres institucions.

Poc més a dir, més que, com he dit a l’inici de la
intervenció, donarem suport a la proposta en els tres punts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Vol fer ús de la paraula la proposant? Té
la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Molt breument. En primer lloc, per agrair el suport dels
altres grups parlamentaris, i només per aclarir les matisacions
fetes de forma molt breu.

En primer lloc, el tema constant quant a la competència. Jo
crec que no podem confondre el que és la competència quant a
l’execució de les obres amb el que és la competència quant a les
gestió directa de les praderies de posidònia i dels fons marins,
que és competència exclusiva de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i per tant, com a competent de garantir la bona
salut de les nostres praderies de posidònia, evidentment,
evidentment, no és gratuït ni és voluntari que Autoritat Portuària
hagi de donar compte dels efectes de les seves obres sobre
aquestes praderies. En segon lloc, a més, aquestes praderies
estan situades dins la reserva de Ses Salines, la gestió de les
quals també està encomanada a la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Per tant crec que no estam dins un marc de
competència exclusiva de l’Estat, que sí que ho és el port i
l’execució d’obres en el port, sinó d’una obra que té
conseqüències en una competència autonòmica i per tant
aquesta competència autonòmica ha de ser respectada, i a la
vegada la comunitat autònoma té l’obligació de vetllar perquè
una obra feta per l’Estat no entri en conflicte amb la seva gestió
directa d’una competència pròpia. Per això no entenc que sigui
voluntari, Sra. Suárez, que Autoritat Portuària enviï o no, jo
entenc que és obligatori, és obligatori que ho faci, i estic
convençuda que així deu haver estat reclamat pel Sr. Conseller.

En segon lloc, allò que deia que les dades avui són públiques
o no. Li don tota la raó. Clar, el tema és que avui és dia 16 de
febrer de l’any 2011 i aquesta proposició no de llei està
presentada el dia 2 de novembre de l’any 2010, on l’única
informació pública i privada, millor dit, a la conselleria, de què
teníem constància era, quant a la web, saber en cada moment el
vaixell on era, informació que tenim de qualsevol barca que va
a Formentera per una altra banda; per tant era una informació
absolutament insuficient i que per descomptat no respectava el
que se’ns havia demanat. I, en segon lloc, el mateix conseller va
reconèixer que se li havia enviat uns dies abans, a rel
precisament d’aquestes denúncies a què vostè feia referència del
dia 16 d’octubre, un informe, un informe ad hoc, específic,
concret per un dia, la qual cosa demostra que no s’estava fent,
com es fa ara, un seguiment diari o almenys no es tenia
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coneixement dels resultats d’aquest seguiment diari que s’estava
fent per part d’Autoritat Portuària.

Clar, la redacció del dia 2 de novembre probablement no és
la que un faria el dia 16 de febrer, segur que no, de cap manera,
però si ens posam al cap d’aquell dia evidentment crec que el
seu efecte ja l’hem aconseguit: que la immensa majoria de les
coses que demanam probablement ja s’estan fent. Per tant hem
aconseguit el que deia abans de la medicina preventiva.

I, Sr. Llauger, no m’ha de convèncer de la importància de
les praderies de posidònia. Vaig tenir l’honor de ser la regidora
de Medi Ambient que va instar l’expedient d’Eivissa Patrimoni
de la Humanitat amb aquest bé. Maldament no sigui lletrada en
la matèria, perquè no som del ram de la biologia ni de les
ciències naturals, sí que he tengut la voltant gent que em va
assessorar perfectament en aquest tema. Per tant crec que el
Partit és un absoluto convencido que la qualitat de les nostres
aigües, de les nostres platges i, al final, de la nostra economia ve
condicionada directament pel bon ús i la protecció que facem de
les nostres praderies de posidònia, de les quals Eivissa crec que
és un exponent mereixedor. Per tant no hem de demostrar ja res,
tenim la presumpció a favor nostre, que son tan importants que
han merescut la declaració de Patrimoni.

I no pretenia ofendre el conseller de Medi Ambient quan li
deia que no feia la seva feina. Ara segurament la fa, en aquell
moment només tenia un informe. Per tant estic molt contenta, i
si avui li fes la pregunta el felicitaria perquè estic convençuda
que ara ho fa molt bé.

Al Sr. Boned li agraesc el suport. El posicionament del Partit
Popular respecte d’aquest projectes sempre ha estat molt clar:
volíem que es minimitzàs l’impacte, que és el que ens ha dit la
UNESCO i el que s’ha acabat fent, i volem, que això encara no
s’ha fet, que l’oportunitat de remodelar el port sigui una
oportunitat per millorar la gestió de la nostra ciutat. No hem
perdut l’esperança que sigui així, i de fet aprovàrem una
proposició no de llei en aquest sentit per unanimitat també en
aquesta comissió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. 

Per tant, donat que tots els grups han manifestat el seu vot
a favor, queda aprovada per unanimitat la Proposició no de llei
RGE núm. 5512/10, relativa a obres d’ampliació del port
d’Eivissa.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5563/10, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a bosses de plàstic.

A continuació passam al debat del segon punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 5563/10,
presentada pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, relativa a les bosses de plàstic.

Té la paraula per defensar la proposició el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una proposició no de llei
diguem de caràcter general, perquè allò que pretén és instar el
conjunt de les institucions; cita ajuntaments, institucions
autonòmiques, també institucions estatals, perquè crec que totes
tenen la seva part de competència i totes tenen en les seves
mans possibilitats d’incidir en l’ús de les bosses de plàstic i
avançar cap aquest objectiu desitjat i moltes vegades proclamat,
però que com a mínim a l’Estat espanyol no s’hi està avançant
pràcticament gens, que és el de la reducció de les bosses de
plàstic. 

Sobre els efectes ambientals que té l’ús excessiu de les
bosses de plàstic no fa falta que m’hi estengui perquè crec que
els diputats i les diputades els coneixen sobradament. Només
molt telegràficament diré que suposa consum d’aigua, suposa
consum de petroli, consum energètic... Són uns elements, a més,
que tenen efectes directes negatius sobre la fauna, que tenen una
llarguíssima vida en el sentit que la seva descomposició..., hi ha
materials de descomposició més ràpida i de descomposició més
lenta, però molts d’ells tenen una vida de centenars d’anys fins
que estan plenament desfets, i per tant és un impacte molt
durador i és un impacte especialment greu en un territori amb
tant de litoral i en el qual el litoral és tan important com el
nostre, perquè com sap tothom la brutor del litoral en molt bona
part prové de les bosses de plàstic.

Les bosses de plàstic, a més, com també saben els diputats
i les diputades, com a plàstic que és, en teoria -per dir-ho així-
és reciclable, o sense teoria, és reciclable; el que passa és que
pel tipus de material que és i pel tipus d’ús que se’n fa és un
material que es recicla molt poc, és a dir, que el seu ús, que és
bàsicament domèstic, en un percentatge molt baix, que s’ha
xifrat en un 10%, va als contenidors gros de reciclatge de plàstic
i per tant entra, efectivament, en el circuit de reciclatge.

Succeeix també, i aquest és un element molt a tenir en
compte per marcar-nos l’objectiu que realment hi hagi una
reducció important i dràstica, que són un element molt
prescindible, molt prescindible en el sentit que efectivament
donen una comoditat però que és substituïble per bosses
reutilitzables, per bosses d’un altre material, sense una pèrdua
de qualitat de vida, simplement, i les coses en un moment
determinat poden ser menys..., sense aquella comoditat de l’usar
i tirar a la qual estam excessivament acostumats.

Totes les institucions, com deia, fan propòsits i es marquen
objectius de reducció de bosses de plàstic, i de fet al Pla
nacional integrat de residus, un pla estatal, un pla del Ministeri
de Medi Ambient espanyol que crec que estava fet el 2007 per
al termini 2007-2015, es fixava una reducció del 50% de les
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bosses de plàstic en el conjunt del territori de l’Estat per a l’any
2010, és a dir, per a l’any passat, i aquest objectiu òbviament no
s’ha complit; no només no s’ha arribat al 50% sinó que ha
quedat molt i molt i molt enfora, i la reducció ha estat
pràcticament insignificant.

De totes maneres aquesta situació contrasta amb el fet que
hi ha llocs -municipis, estats, regions- que han fet coses i en els
quals sí hi ha hagut reduccions significatives. Jo en voldria citar
només dos o tres. El cas de Catalunya; en el cas de Catalunya la
Generalitat anterior va fer un programa que es deia “Pacte per
la bossa”, un pacte en el qual participaven l’administració
autonòmica però també centres comercials, associacions, que
desplegava un ventall de mesures diferents sobretot en el terreny
comercial, i que va aconseguir un 30% de reducció en el termini
només de dos anys, 2007-2009. Mesures més dràstiques s’han
pres a determinades ciutats com Londres i altres ciutats
angleses, que és la prohibició que siguin donades gratuïtament
als comerços. A Irlanda hi ha una experiència molt interessant,
que és l’aplicació de la fiscalitat ecològica a les bosses de
plàstic: les bosses tenen una recàrrega de fiscalitat ambiental de
20 cèntims per bossa, i aquest mesura pot ser la més impopular
però ha demostrat ser la més efectiva, perquè hi ha hagut un
94% de disminució, que és una xifra molt important. I després
els casos de França i Itàlia, que s’ha anat directament a la
mesura més coercitiva, per dir-ho així, d’anar avançant cap a la
prohibició, sempre establint un calendari i sempre exceptuant
les més biodegradables o les que de menys impacte ambiental.

Jo crec que aquestes experiències ens haurien de fer
reflexionar sobre quin tipus de mesures haurien de ser
necessàries, perquè moltes vegades hi ha una tendència, en
aquest tipus de polítiques, a posar l’accent sobre els acords
voluntaris, sobre les campanyes de sensibilització, posar una
mica l’accés en la responsabilitat individual del que ha de fer
cada ciutadà per convenciment, i tot això hi ha de ser, tot això
és important, tot això s’ha de continuar treballant, però tot això
al final té un horitzó limitat, i aquest èmfasi en el comportament
individual jo crec que s’hauria d’anar substituint per la
consciència de la necessitat d’acció colAlectiva, és a dir, de
mesures polítiques, de mesures polítiques que moltes vegades
poden ser de suport a programes d’utilització de materials
alternatius, però també poden ser de tipus coercitiu o de tipus de
fiscalitat ecològica.

La proposició no de llei que nosaltres proposam no entra en
aquest detall, no entra en quin tipus de mesures, però sí que vol
ser una crida per posar el tema damunt la taula i perquè el tema
sigui..., que hi hagi consciència per part de les institucions que
es facin coses amb l’objectiu de reduccions efectives. Aquests
són els termes en què està la proposició i esperam que sigui una
petita aportació perquè, tal com a altres bandes s’està avançant
en aquest terreny, aquí també comencem a avançar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. El Grup Parlamentari Mixt no vol
intervenir, i per part del Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Garcías té la paraula.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per manifestar el nostre
suport a aquesta proposició no de llei i ratificar i reiterar els
arguments que ha donat el portaveu proposant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcías. I pel Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Soler té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com sempre una vegada més es
demostra la política del pacte d’esquerres que governa aquesta
comunitat, que avui duim una proposició no de llei tan genèrica
com és instar el Govern a reduir..., o els ajuntaments o els
consells, l’ús de les bosses de plàstic, i el mateix portaveu que
l’ha defensada se’ns presenta aquí amb una bossa de plàstic. 

(Algunes rialles)

Sense fer propaganda d’enlloc però amb una bossa de
plàstic. Per tant la incongruència de la política d’esquerres i
d’aquests partits.

(Remor de veus)

Per tant ho manifestam.

Estam davant una proposició no de llei tan genèrica que
sense aprovar-la avui aquí aconseguiríem els mateixos resultats
que aprovant-la. Instam el Govern de les Illes Balears, els
consells insulars i els ajuntaments a emprendre una política
efectiva de reducció del consum d’ús de bosses de plàstic d’un
sol ús. La veritat és que és tan genèrica que m’agradaria saber
quina competència tenen els ajuntaments sobre el tema de
bosses de plàstic. No instam ni cream cap línia de subvencions
cap als afectats, que són els comerços; hem deixat de banda
pràcticament els comerços, que són els grans, diríem..., els que
utilitzen les bosses de plàstic; no els hem fet cas per a res. No
sabem amb quina mesura instam el Govern. No sabem amb
quina mesura proposam al consell reduir i, molt manco, als
ajuntaments.

És cert que hi ha ajuntaments, perquè el Sr. Llauger m’ha
parlat de països, jo li parlaré de municipis, per exemple
Felanitx, que durant aquesta legislatura ha duit a terme una
campanya de promoció per reduir les bosses de plàstic i ha fet
unes bosses de plàstic de molts d’usos, fortes, amb un 30% de
subvenció de la Conselleria de Medi Ambient, i ho han fet via
Agenda Local 21, amb una foto del municipi, que és Felanitx;
però això ho ha fet amb una subvenció i ho ha fet com a
ajuntament. I després duen aquestes bosses als comerços i els
comerços, gratuïtament, les donaven als ciutadans. Això és una
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manera. Però aquí instam perquè es redueixin les bosses de
plàstic, un brindis al sol sense concretar absolutament res. Jo li
continuu manifestant el mateix: de no votar-la a votar-la demà,
de cara a la societat, s’aconseguiria el mateix.

Estarem d’acord, estam d’acord, no discutirem en cap cas
que les bosses de plàstic produeixen un greu problema
d’impacte ambiental, efectivament és així; són reciclables,
efectivament, però probablement és de les coses que se reciclin
manco. I li diré més: els ajuntaments que duen a terme la
recollida selectiva porta per porta, jo crec que aquests
ajuntaments ja fan un gran esforç perquè donen el seu poalet de
plàstic, el dia que passa la recollida de plàstics, el dia que passa
la de papers, el dia que passa la recollida d’orgànica, i ja fan un
gran esforç a solucionar aquest problema, i aquí no l’hem
manifestat absolutament enlloc. Fins i tot hi ha municipis, i
posaré un altre cas, governat per un altre ajuntament com és
Porreres, que ha posat en marxa que a cada zona de carrers hi ha
ciutadans voluntaris que es dediquen cada vespre a inspeccionar
el que ha tret el veïnat i si treu el que li correspon treure. I si no
treu el que li correspon treure l’avisen, li donen un paper i li
diuen avui “t’has equivocat, avui toca el plàstic”, “t’has
equivocat, avui toca l’orgànic”. Aquí hi ha la vertadera política.

Però mitjançant la proposició no de llei, li ho dic ben clar i
torn al principi, duim una proposició no de llei per agradar als
votants del BLOC, perquè durant quatre anys no han fet cap
política que pugui agradar als seus votants, però
incongruentment el mateix dia que la duim, el Sr. Llauger es
contradiu i ell es passeja dins una borsa de plàstic, que és una
anècdota. 

Per tant, Sr. Llauger, nosaltres votarem a favor. Així i tot li
dic, de votar-la a no votar-la i de debatre aquesta moció a no
debatre-la s’aconsegueix el mateix efecte. No parlam de
polítiques contundents, no parlam de mesures definitives i no
parlam de cap tema que es pugui dur endavant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Vol fer ús de la paraula el proposant de
la proposició? Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, jo ja ho he dit en la
meva intervenció, aquesta és una proposició molt genèrica que
-insistesc- ja hi havia l’advertència prèvia que no tenia altre
efecte que posar la qüestió damunt la taula, poder incidir en
aquest debat i poder contribuir, encara que sigui una petita
aportació, que aquest debat hi fos.

En qualsevol cas la Sra. Soler deia que era una proposició no
de llei que no aportava polítiques contundents, jo estic disposat
a polítiques contundents. De fet, a la meva exposició n’he
parlat, polítiques de fiscalitat ecològica, polítiques coercitives,
de polítiques de prohibició de segons quin tipus de repartiment
gratuït de segons quins tipus de material i estic segur que amb
això, amb aquestes polítiques contundents estaríem en
disposició d’anar més enfora del que el Partit Popular voldria
anar.

Respecte del que haguem fet o no haguem fet, nosaltres hem
tengut competències de medi ambient en un darrer tram de
legislatura molt complicat en moltes coses, i durant aquest
darrer tram jo crec que s’han fet coses importants. 

La meva borsa de plàstic, Sra. Soler, és una borsa de molts
d’usos, ja du molt d’usos, si això li serveix de consol, en
qualsevol cas aquesta contradicció posa de manifest allò que
deia, que l’accent no ha d’estar en els comportaments
individuals, sinó que l’accent ha d’estar en les mesures
polítiques que són les que al final ens podran dur a revertir el
comportament social.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. A la vista de les intervencions, puc
considerar aprovada per assentiment aquesta iniciativa? Idò
queda aprovada per assentiment la Proposició no de llei RGE
núm. 5563/10.

I havent esgotat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
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