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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Josep Maria Camps substitueix Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 23/12, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a descartar la creació d’un port esportiu a Sant Elm; i
RGE núm. 119/12, presenta pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a la
macroampliació del moll de Son Serra de Marina.

1) Proposició no de llei RGE núm. 23/12, presentada pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a descartar la creació d'un port esportiu
a Sant Elm.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 23/12, per
part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alorda per un
temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Serà una presentació breu, perquè
en realitat el marge..., les informacions noves que han aparegut
sobre aquest projecte són realment limitades. La veritat és que
ens vàrem sorprendre d’unes declaracions, sobretot
periodístiques, a les quals tant el Sr. Deudero i llavors en
posterioritat d’una manera més vaga, per ventura, el Sr.
Delgado, apuntaven el suport polític del Govern a una sèrie de
projectes de ports esportius a les Illes Balears, alguns històrics,
antics, em referesc, que tenien cada un la seva peripècia, per
descomptat, però que no eren realment en aquests moments
projectes que estiguessin tramitant-se a les Illes Balears i que
per tant tenien la seva sorpresa.

Un d’ells, que realment du ja molts d’anys de mobilitzacions
i molts d’anys de debats, és el port de Sant Elm, un port que es
feia simultàniament amb la urbanització de Sa Dragonera, se’n
recordaran quan la comprà PAMESA i totes les mobilitzacions
que en aquell moment es varen produir, duia associat aquest
port, que és un expedient de l’any 1975, i que, bé, havia anat
arrossegant el seu temps, que jo ni tan sols la veritat és que no
he anat a cercar, ja dic, la seva peripècia concreta, però sí que ja
havia demanat la devolució de l’aval dins l’anterior legislatura,
l’any 2009, i havien passat tots els avatars que fins i tot no
havien pogut acreditar la personalitat del promotor respecte de
qui solAlicitava la devolució.

La qüestió és que dins una iniciativa de resoldre expedients
que havien quedat pendents de nova aportació de documents per
fer net i poder arxivar, efectivament el Consell d’Administració
de Ports de les Illes Balears en sessió de dia 29 de març de 2011
desestima ja definitivament, una decisió probablement que

hauria d’haver fet anys que s’hagués pres, però, bé, en aquest
cas es confirma, d’alguna acaba aquest procediment de l’entitat
Mar de Sant Elm SL per a la construcció i l’explotació d’una
dàrsena esportiva al port de Sant Elm, al municipi d’Andratx. Ja
en aquell moment es justifica per l’afecció que té a la badia de
S’Algar, i d’una manera concreta, específica, al LIC del Serral
de’n Salat i al parc natural de Sa Dragonera. De fet també
apunta la proximitat que ja té el port esportiu del Port
d’Andratx, i per tant la seva innecessarietat.

La veritat és que d’ençà que s’havia posat en marxa aquest
projecte, ja dic, des dels anys setanta, no ha anat més que
colAleccionant mesures de protecció en aquella zona, i
especialment en tot el que està referit a la protecció de la
posidònia, però especialment, ja directament, els llocs d’interès
comunitaris, que faria jo pens que inviable en qualsevol cas una
promoció d’aquest estil.

En qualsevol cas estam en aquest punt, està arxivada ja
aquesta solAlicitud, però el renou que han representat aquestes
ganes com de recuperar-lo d’ofici per part del Govern de les
Illes Balears creim que recomana aquest pronunciament formal,
solemne per part d’aquest parlament, i així garantir la protecció
de l’Algar de Sant Elm i descartar definitivament construir un
port esportiu de nova planta en aquella zona. Aquesta és
senzillament la nostra proposició no de llei i en aquests termes
queda defensada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posició. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Carbonero per un temps de
deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Donarem suport a aquesta
proposició no de llei del PSM-Iniciativa perquè creim que
efectivament hi ha una espècie de rumor en relació amb el
projecte del port de Sant Elm i estaria bé que quedàs descartat
com, des d’un punt de vista administratiu, creim que hi està.

Jo conec bé aquest projecte des de fa molts d’anys, des de
finals dels anys setanta que vaig poder estudiar, i tal com diu la
proposició no de llei el Consell d’Administració de Ports que jo
presidia va acordar el seu arxiu el dia 29 de març de 2011, arxiu
del qual particularment estic molt satisfet.

Es diu que vàrem deixar tota una sèrie d’expedients de ports
dins els calaixos. No és vera, estan arxivats i per tant estan
denegats de manera definitiva, un d’ells el de Sant Elm, i altres
no només a Mallorca sinó també a Eivissa. Ara, això sí, els
vàrem trobar dins un calaix, i com ha dit el representant del
Partit Socialista de Mallorca feia molt de temps que aquest port
s’estava tramitant; no s’entén com no hi havia hagut cap acte
administratiu definitiu en relació amb la seva tramitació. 
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Per tant vàrem fer el que calia, el que calia des del punt de
vista administratiu, que és arxivar, denegar la petició pels
següents motius: es troba a la Serra de Tramuntana, declarada,
com tots sabem, per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat.
Confronta amb el parc natural de Sa Dragonera, la construcció
d’un port a la zona entraria en contradicció amb el mateix decret
de creació del parc natural de Sa Dragonera, Decret 7/1995, en
el qual es manifesta la necessitat d’establir les mesures de gestió
adequades per assegurar la millor conservació del conjunt
format per l’illa i el seu entorn; la construcció d’un port a la
zona confrontant amb l’entorn marí definit pel Pla rector d’ús i
gestió del parc natural de Sa Dragonera afectaria greument la
zona. 

Presència d’hàbitats prioritaris de la directiva Hàbitat, 92/43
Comunitat Europea, LIC al qual s’ha referit el representant del
Partit Socialista de Mallorca, que inclou les praderies de
posidònia oceànica entre els hàbitats naturals que s’han de
preservar de forma prioritària. El Govern de les Illes Balears,
gràcies al finançament d’un programa Life entre 2002 i 2006 va
comptar amb fons europeus per a la protecció d’aquests
ambients i per a l’elaboració de plans de gestió de les praderies;
la construcció d’un port a la zona proposada destruiria praderies
de posidònia i amb poblacions de nacre, Pina nobilis,
endemisme marí protegit expressament per la directiva Hàbitat.

Protecció del virot. La principal justificació de l’IBA -
Important Bird Area- marina de la Sa Dragonera és la seva
importància per l’endemisme del virot petit, pardela balear en
castellà o puffinus si volen el seu nom en llatí, una espècie
inclosa a l’annex 1 de la Directiva Aves a la categoria “Peligro
crítico de la lista roja UCN 2011", i a la categoria de “En
peligro de extinción” del Catálogo nacional de especies
amenazadas. Es troba a la categoria de probable extinció,
estimada per l’IMEDEA en uns 40 anys si no es reverteixen les
causes de mortalitat adulta. Un exemple, senyors diputats, ens
pot ajudar a entendre el que estic dient en aquests moments. Ens
podem imaginar construir un hotel enmig d’una zona vital per
al linx ibèric; si substituïm linx per virot petit i hotel per port
esportiu comprendran la desfeta. Les dues espècies, linx i virot,
comparteixen la mateixa categoria, en perill d’extinció, en el
Catàleg nacional d’espècies amenaçades. La diferència és que
el linx ibèric és més famós que el virot balear. A l’IBA de Sa
Dragonera nidifica el 10% de la població mundial del virot
balear. El port esportiu de S’Algar posaria en perill aquest 10%
de la població mundial d’aquesta espècie.

El nostre grup creia que després de l’aprovació de la Llei
d’espais naturals i totes les altres mesures proteccionistes hi
havia consens en relació amb la protecció de determinats espais:
Serra de Tramuntana, Sa Dragonera, Es Trenc, Cala Mondragó,
Sa Canova, etc. Ara resulta que no, tornam a començar els anys
vuitanta.

Jo no sé si en relació amb el que he explicat del virot, del
virot petit, els diputats presents coneixen la seva importància,
coneixen fins i tot aquesta au. He duit unes fotografies que els
passaré perquè la vegin, i tal volta si la veuen l’estimaran una
mica, i si l’estimen s’ho pensaran dues vegades a l’hora de fer
qualque tipus d’acció que la posi més en perill del que ja està.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Vallès per un temps de deu..., perdó, la Sra. Marí
per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. Presidenta. Realment la presentació d’aquesta
proposició no de llei no deixa de sorprendre, no deixa de
sorprendre per dos motius: primer, perquè -a més crec que en un
acte de sinceritat- el Sr. Alorda ha reconegut que les
informacions són limitades, i s’ha referit a unes declaracions de
dia 30 de novembre, crec entendre, tant del director general com
després del conseller, on deien..., això és perquè vegem d’on
venim i per què tot aquest rebombori, diu: “Todas se van a
tramitar si son proyectos sostenibles -no parla de cap en
concret, ni tan sols d’aquest-; con el beneplácito de la Comisión
Balear de Medio Ambiente, el consell y los ayuntamientos se
autorizarán”. Estam parlant en primer lloc o en únic lloc
d’expedients arxivats, primer tema important que fa que aquest
no hi entri, aquest no està arxivat, està desestimat, i fins allà on
jo sé no està recorregut. 

Per tant volíem parlar de Sant Elm, de medi ambient, i ens
hem inventat una situació, una realitat virtual que no es dóna
suport enlloc, ningú no ha parlat de construir res a Sant Elm, i
a més els demostraré que si algú ha aconseguit que no es faci
aquest port esport a Sant Elm és la normativa aprovada per
governs del Partit Popular. Molt breument intentaré fer un petit
recordatori dels fets.

Primer; efectivament l’any 75 es comença la tramitació i
acabam el 2011 amb una desestimació d’aquesta petició. Què
passava mentrestant? Passen diverses coses: l’any 82 ja el
ministeri ho denega, hi ha una sentència que li diu, no pels fons
sinó per la forma, que no és competent, que ho ha de tramitar la
comunitat autònoma, i comença el periple dins aquesta
comunitat. L’any 87 ja es produeix el primer informe negatiu
tant de la comunitat com de l’Ajuntament d’Andratx, informe
que es torna a produir el 1990. Mentrestant l’any 1989 s’aprova
el Pla director de ports i instalAlacions esportives que declara
que la platja de Sant Elm és de tipus 1, fonamentació que pren
precisament l’informe de la conselleria per denegar el port. Com
no pot ser d’una altra manera els promotors van alAlegant, això
és un dret i no hi tenim res a dir, i per tant aconsegueixen dilatar
moltíssim el procediment, però sempre és inequívoca la
resposta. 

I hem arribat a l’any 2000, quan entra el primer pacte de
progrés. Què el que fa durant tota aquella fase el pacte de
progrés? Un sol informe jurídic en el mateix sentit d’aquell de
què parlàvem del Partit Popular. L’any 2002, segons costum
molt arrelada, dicta una norma cautelar perquè quedi en
suspensió fins que es dicti un pla director. Torna a entrar el
Partit Popular i dicta una llei de ports que dóna lloc que l’any
2006 hi hagi l’informe que reprodueix la resolució de l’any
2011, i que no reiteraré el que ja ha dit el Sr. Carbonero que és
textual, tots el motius ambientals: LIC, parc de Sa Dragonera,
etc., que fan que es denegui aquest port. 
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L’any 2009, si bé és veritat que està denegat per silenci
administratiu i no amb una resolució expressa, el promotor,
supòs que amb consciència que ho tenia desestimat, demana la
devolució de la fiança, la mateixa resolució diu “entenent que
es tracta d’una desestimació implícita”, si tu demanes que
aquella fiança d’una concessió que havies demanat, en demanes
la devolució. I aquí la preocupació i la diligència del pacte de
progrés, que no resol fins al març del 2011 aquesta resolució. 

Això, els fets. Traguem conclusions. Primera conclusió i la
més important: a dia d’avui no hi ha cap projecte previst per a
aquest indret, ningú no ha parlat de cap projecte en aquest
indret, i aquest projecte no és dels arxivats, sinó dels
desestimats, per tant no d’aquells de dins un calaix, justament
aquest no hi és, mirin, deu ser dels pocs que es varen resoldre.
Punt número u.

Punt número dos: els reiterats rebuigs d’aquest projecte
s’han basat en normatives del Partit Popular i no hem de
demostrar res a ningú. Si estan tan preocupats avui, i ens ha fet
una mostra d’erudició el company diputat del PSOE, que he de
reconèixer que en sap molt més que jo, pel que es veu, dels béns
ambientals de les diferents espècies d’aquell indret, si són
conscients d’això vostès, que fa sis mesos que governaven,
varen dictar alguna norma entenent que hi hagués una amenaça?
Jo no l’he vista. No, la seva política era simplement,
efectivament, deixar els expedients dins el calaix sense resoldre.
I és a això que nosaltres no volem jugar; nosaltres volem que si
es presenta una solAlicitud de qui sigui i del que sigui es tramiti
conforme a dret, s’informi com toca pels tècnics i passi els
filtres que ha de passar, i resoldre de conformitat amb la
legalitat. I això és el que varen dir simplement el director
general i el conseller, i això no ha de crear cap alarma sinó tot
el contrari, és la plasmació del que ha de ser un estat de dret i
del que ha de ser una comunitat autònoma on la seguretat
jurídica sigui una senya d’identitat.

Per tant no puc més que dir-los que aquesta proposició com
a mínim és una mostra de demagògia, que no volen més que
crear un debat artificial en el qual per descomptat no ens
trobaran.

I perquè els quedi clar, mirin, per a nosaltres, per al Partit
Popular, creim que s’ha acabat la legislació a la carta i a cop de
titular de diari. Les PNL o qualsevol proposta que siguin
“arreglem aquest trosset de no sé on” s’han d’haver acabat. Si
vostès mateixos han esmenat i han corregit lleis que havien fet,
perquè allò que no funciona, ho faci qui ho faci, és anar a cop
d’impuls, perquè la solució concreta moltes vegades et crea
problemes a una altra banda, i per descomptat el que sí fa és
crear inseguretat. I això és el que vostès feren la legislatura
passada: normes generals de protecció, cap; moratòries, totes.
No és el nostre estil, no en volem, de decrets Sa Coma i
companyia, volem una altra manera de fer lleis. Jo els de
reconèixer que em va sorprendre molt aquesta moda;
extraordinàriament hi pot haver una causa que facis una
actuació puntual, en parlaríem si passàs, però com pretenen
avui, en una qüestió en què no hi ha cap perill i que hi ha una
legalitat vigent que ho ha protegit des de 1975 fins avui no ens
hi busquin perquè no ens hi trobaran.

Mirin, a nosaltres ens trobaran sempre aplicant el principi
bàsic de tot estat democràtic, seguretat jurídica, i això suposa
legislar per tothom i no per impuls, per rendibilitat política, com
vostès pretenen. Seguint aquest principi en el tema que ens
ocupa, si vostès volien fer una norma, haver-la feta, però per
descomptat ara entenem que no cal, i no cal per diversos motius.
Primer, perquè creim que les reiterades denegacions de l’únic
projecte que fins ara hi ha hagut fins ara evidencien que la
normativa actual és clara; si es presenten nous projectes, en
aquest com en qualsevol altre tema i lloc, es tramitaran
conforme a dret, com ja els he dit, i es resoldran, i no crec que
haguem de tenir por d’això, sinó tot el contrari. Segon, perquè
com els deia no volem tornar a la política legislativa del cas
concret; hem de fer normes que garanteixin la sostenibilitat del
nostre territori i del nostre litoral, però normes de caràcter
general, conegudes per tothom, que donin confiança i certesa als
ciutadans a la vegada que protegeixen el nostre territori. Li
record que totes, i n’hem citat algunes, totes les normes generals
protectores del territori que a dia d’avui estan vigents en aquesta
comunitat s’han aprovat en mandats del Partit Popular, la LEN,
les DOT, la LECO i d’altres; quan governen vostès només ens
deixen moratòries, suspensions sine die, que no ens diuen on
anam, sinó simplement que ens aturen, però ens aturen només
per aturar, però no amb un projecte clar que no sigui la política
del no.

I alguna cosa haurien d’haver après ja, perquè crec que això
no ens du a cap banda, millor dit, sí ens ha dut a alguna banda
que és a agreujar la situació econòmica en la qual estam.

Aquí no ens hi trobaran, els ho dic, i ara menys que mai
quan la nostra comunitat necessita generar confiança i seguretat
jurídica és una de les eines més importants per aconseguir-ho,
crear unes normes clares, estables i protectores, les tres coses.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant. Té un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, volem agrair al
Grup Socialista el suport, i també aquesta reivindicació del
virot, més que veure-ne algun també el Grup Serra crec que va
fer una bona feina quan va fer aquells elements d’aus protegides
de les Illes Balears en els quals hi figura la baldriga, i crec que
també ha estat un element de difusió important. Subscric els
comentaris que s’han fet i per tant corroboram en aquest sentit
aquest suport.
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Per part del Grup Popular, la veritat és que no arrib a saber
si he d’estar molt satisfet, hi ha hagut una cosa que reconec que
m’ha entusiasmat, l’he sentida prometre tantes vegades que
llavors sempre se m’ha desmentit, però sempre a un quan li
prometen doncs s’emociona i diu: aquest pic serà ver, que no hi
haurà urbanisme a la carta, que no compareixerà una disposició
addicional, una esmena al darrer minut d’una llei de pressuposts
per salvar una llicència ilAlegal, un topònim que s’ha
d’urbanitzar fort i no et moguis i s’ha d’excloure d’una
protecció de caràcter general; bé, justament, com que no ho
diuen mai com un hem canviat, sinó nosaltres sempre hem estat
així i vostès fan el contrari del que jo he vist fet tot el dia al
Partit Popular en aquest parlament, em costa creure-ho. Però és
que si va a repassar vostè l’urbanisme a la carta, Sra. Virtuts,
repararà la de coses que s’han arribat a fer a la carta, carta,
carta, carta, amb plànol aferrat addicional, i no eren
equipaments com el de Sa Coma, que li puc admetre que a mi
tampoc no m’agrada molt aquest esquema, però em posi Sa
Coma i em posi Cretu, per dir-ne un, per a no allargar-me.
Perquè, a més, com que particip d’aquesta idea, doncs hi vull
participar, extret que els topònims moltes vegades de protecció
es fan a indrets especials, no es pot declarar un parc natural o un
parc nacional per llei si no dius quin és el parc nacional, és
aquest, Ses Salines, Cabrera, i dius un plànol que delimita
aquella proposta.

La millor llei, probablement una de les millors, la que va
tocar més espais, naturalment és la Llei d’espais naturals, no
aprovada pel PP, aprovada amb el PP aquí, que votar uns espais
que sí i uns espais que no a un moment que no tenia majoria,
però és igual, amb un gran consens, tots tenen plànols.

La darrera ampliació d’aquesta LEN, la 4/2008, que un dia
resulta que va ser massa proteccionista, ridículament
proteccionista, aberrantment proteccionista, l’altre dia no
existeix, no s’ha fet res, no s’ha protegit res, ningú no ha fet res
mai. No els arrib a entendre aquest element bipolar que tenen
respecte dels excessos proteccionistes a la inexistència de
protecció.

Però bé, en tot cas, jo la felicit i li agraesc aquesta situació
d’ara. No he trobat, cercava, no l’he dut avui, les declaracions
del Sr. Deudero on deia Sant Elm; Sra. Marí, jo, Sant Elm, qued
estranyat de veure publicat Sant Elm a un diari, perquè jo tenia
claríssim que Sant Elm estava arxivat, denegat, irresolublement
denegat, perquè així com vostès poden tocar una ANEI, no
poden tocar un LIC. El gran avantatge del LIC és aquella
disposició addicional segona, apartat 2, del Partit Popular
habitual, que deia canviam allò, uep!, amb un LIC no es pot fer,
que és un gran avantatge del proteccionisme, que vostè i jo
compartim, perquè tots dos som proteccionistes. Bé, en aquest
cas no ho poden fer, per tant jo estava ben tranquil, i trec Sant
Elm perquè figura Sant Elm, si qualcú es va equivocar jo, estic
ben content eh!

I després, de resultes del Sant Elm surten les declaracions
del Sr. Delgado a favor de ports esportius; el Sr. Delgado jo no
he trobat en lloc que digués Sant Elm, ho vull dir per endavant.
Sí que va córrer damunt les declaracions que apuntaven que la
trentena de ports esportius existents eren insuficients.

Bé, nosaltres hem intentat dur una proposta, si és ver que el
Govern troba meravellosa una figura de declaracions puntuals
d’interès autonòmic a un projecte que té cara i ulls, que té
promotor, que té tot el que ha de tenir, que tothom sap qui hi ha
darrera, perquè, senzillament, és una promoció, no veig que hi
hagi cap inconvenient tampoc que aquest parlament, molt més
amb aquest consens i aquesta unanimitat que hi ha respecte
d’aquest espai, avui es pugui pronunciar, tancam aquest tema,
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, perdó, hauria d’anar acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS.

I acab, confiant i demanant que hi hagi unanimitat, com s’ha
pronunciat amb els valors de fons, perquè la veritat és que si no
s’aprova, doncs comprendran que hi hagi una ambigüitat
respecte del pronunciament d’aquest parlament. Jo crec que el
ciutadà el tendrà i nosaltres som responsables del que votam,
però també de la percepció social que provoquen les nostres
votacions. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 23/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 23/12, relativa a descartar la creació d’un port
esportiu a Sant Elm.

2) Proposició no de llei RGE núm. 119/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a macroampliació del moll de Son
Serra de Marina.

A continuació, passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei, RGE núm. 119/12, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a macroampliació del moll de Son Serra de Marina.

Per part del grup parlamentari proposant, té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en aquest cas, més que figurar
dins la relació dels ports esportius que globalment havia parlat
el Sr. Deudero, i que després el Sr. Delgado també va fer una
cobertura genèrica de la necessitat d’impulsar més ports
esportius a les Illes Balears, en aquest cas el que surt és d’una
iniciativa, aquesta sí, privada, del Club Nàutic de Serra Nova
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del municipi de Santa Margalida de Mallorca, on sí que treballa
ja dins un expedient d’una ampliació a un altre espai, també
molt delicat en el sentit ambiental.

Per una banda, parlam d’una ampliació substancial dins la
normativa existent, que parla de triplicar el port esportiu a Son
Serra de Marina, de 128 amarraments es parla d’uns 400.
Aleshores, basta conèixer l’indret i fins i tot fer-se una idea que
torna ser, és una actuació molt impactant que afectaria de ple el
LIC, que és veïnat, bàsicament el LIC va respectar únicament el
perímetre del port esportiu perquè era preexistent i que, per tant,
torna a ser un altre espai protegit pels seus hàbitats, per la
praderia de posidònia i integrat dins la Xarxa Natura 2000.

Bé, crec que precisament aquesta idea de la seguretat
jurídica i la idea de no transmetre als promotors que fan una
cursa d’obstacles per al final trobar-se amb una denegació que
els pot haver comportat molts doblers pel camí, és senzillament
ja transmetre que en aquesta mena d’indrets, jo fins i tot ho faria
més extensiu a tota l’oferta ja de les Illes Balears, però
comprenc que no sigui compartida per tota la cambra, i en
canvi, a indrets concrets amb condicions ambientals,
ecològiques, paisatgístiques concretes, com és la de Son Serra,
que podria tenir una afecció fins i tot damunt els arenals verjos
o els arenals importants com els de Son Serra de Marina i fins
i tot des de Sa Canova d’Artà, doncs hi hagi un pronunciament.

En aquest cas ja hi ha hagut dos pronunciaments per part
dels batles i per tant dels governs municipals, tant a Santa
Margalida com a Artà, i jo crec que seria positiu i seria jo crec
que clarificador que hi hagués avui un pronunciament per part
del Parlament de les Illes Balears respecte de denegar, de
descartar l’ampliació substancial d’aquest port esportiu. D’aquí
la proposta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha presentat una esmena, amb RGE núm. 851/12, per part
del Grup Parlamentari Socialista. Per a la defensa d’aquesta
esmena té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carbonero, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. L’esmena ve fonamentada
exclusivament per un adjectiu, que és la paraula substancial, és
a dir que nosaltres donam suport a la proposició no de llei del
Sr. Alorda, i, si accepta l’esmena creim que quedarà més
rodona. Si no l’accepta la votarem a favor igualment.

I per què creim que quedarà més rodona? Doncs, perquè,
mirin, passar de 128 amarraments a 400 creim que és
substancial. Però si s’agafassin a aquest adjectiu i envers de 400
fossin 300 o 200 què passaria, des d’un punt de vista de
posicionament del Parlament en relació en relació amb aquest
tema? Jo no hi jugaria massa amb aquest adjectiu ja que és molt
interpretable.

Mirin, en el planejament urbanístic hi ha, figura la paraula
substancial quan hi ha modificacions de planejament; hi ha
modificacions que no són substancials, derivades d’aprovacions
dels òrgans dels consells insulars corresponents, n’hi ha que són
substancials i n’hi ha que no ho són. Però aquesta paraula està
reglada, de qualque manera la mateix llei i els reglaments
determinen quan és substancial o no substancial una
modificació, entre d’altres coses perquè significa informacions
públiques, etcètera. Però en aquest cas, si passam de 128
amarraments a molts més amarraments, doncs encara que no
arribem a 400, des del nostre punt de vista, des del punt de vista
del Grup Socialista, seria una ampliació substancial. Nosaltres
creim que 128 amarraments, ho creu també l’ajuntament, el
batle, creim que són un nombre suficient, és una xifra prudent
i per tant en aquests moments, llevat dels clubs nàutics, sembla
que ningú, ni l’ajuntament, ni cap colAlectiu ha demanat de
forma justificada la seva ampliació.

Per tant, creim que podria tenir l’ampliació uns efectes
ambientals molt negatius i, en conseqüència, creim que estaria
molt bé que es descartàs de ple qualsevol tipus de modificació
de la situació actual.

No m’estendré sobre el LIC perquè ja ho ha fet el meu
company diputat, Sr. Alorda, però efectivament, les praderies de
posidònia són allà i és un element que és molt preocupant. Però
n’hi ha un altre que també és molt preocupant, i el Sr. Alorda
l’ha tocat de passada, però l’ha tocat, que és la interrupció dels
corrents naturals de la dinàmica del litoral per la construcció
d’un dic per abrigar les noves embarcacions. Les dinàmiques de
litoral a zones de platja són corrents de dos tipus: actiu, les ones,
i passiu, l’arrossegament de sorra, d’arena; si amb dic s’afecta
l’arrossegament de sorra passa que es produeix una forta erosió
a les platges confrontants amb el port i a la bocana del mateix
s’hi diposita l’arena que hauria d’anar a les platges, i que s’ha
d’anar a dragar contínuament. Aquest efecte s’ha repetit a tots
els ports situats a les zones de platja.

 En el nostre cas, a més, les zones confrontants amb el port
són, a la zona nord, Son Real, i a la zona sud, Sa Canova. Sa
Canova, Sra. Diputada, Sra. Marí, Sa Canova, per Llei 1/1984,
amb el vot en contra del Partit Popular, es va protegir, es va
protegir i hi havia una declaració de centre i zona d’interès
turístic, se’n recorda d’aquelles figures, centres i zones d’interès
turístic del Sr. Fraga Iribarne, que permetien urbanitzar a
qualsevol tipus d’indret, independentment de la normativa
urbanística?; doncs allà hi havia aprovat un centre i zona
d’interès turístic a Sa Canova i es va protegir amb la Llei
1/1984. Parlam, efectivament, de fa molts anys i jo comprenc
que no se’n recordin perquè jo, segurament, de tots els que som
aquí som el major, però me’n record perquè en aquella època
vaig participar en aquesta llei i aquesta llei va aconseguir la
protecció d’Es Trenc i tota una sèrie d’espais més, entre ells Sa
Canova.
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Sa Canova és una platja espectacular, verge, amb unes dunes
increïbles i per tant qualsevol tipus d’acció que permeti que la
dinàmica del litoral canviï la zona de sorra és tremendament
preocupant.

I què en direm de Son Real? Son Real, una zona de dunes,
justament al desembocament del torrent de Son Real que
realment és un espai natural, protegit, fins i tot públic, que
hauria de tenir una prevalença a l’hora de pensar que es pot
actuar en el litoral confrontant.

Per tant, el nostre grup donarà suport a la proposició no de
llei presentada, la votarà a favor, lògicament, i li demanaríem,
Sr. Alorda, que acceptàs la substitució de la paraula
“substancial”, l’eliminació, per tal que cap tipus d’ampliació, ni
substancial ni no substancial no es pogués fer en aquest espai.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posició del grup que no ha presentat
esmenes. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Vallés, per un temps de deu minuts.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors, en aquests
moments a la Conselleria de Turisme i Esport no hi ha cap
projecte presentat relatiu a l’ampliació del moll de Son Serra de
Marina. Em pareix que és avançar esdeveniments, és una
proposició preventiva, podríem descartar el projecte de
l’ampliació si n’hi hagués, però en aquest moment no n’hi ha
cap. Però, en cas de presentar-se qualque projecte al moll de
Son Serra de Marina, serà tramitat d’acord amb la legislació
vigent, haurà de passar els informes tècnics, informes
mediambientals i tots els que facin falta.

I el relatiu, el que ha dit d’estalviar despeses inútils als
promotors d’aquesta ampliació o els que volen fer aquesta
ampliació, crec que aquests promotors tenen accés a la
normativa a la qual s’han d’adaptar. Si, com diu que el
perímetre del port actual és lloc d’interès comunitari i està
protegit dins la Xarxa Natura 2000, sabran a què s’han d’atendre
i com estan les coses al dia d’avui. No crec que cap promotor,
si no pot dur endavant el projecte, no gastarà uns doblers
inútilment.

També els hem de dir que si arribàs, perquè tot són
suposicions, és una cosa que parlam d’una suposició que hi
hagués un projecte que en aquest moment no hi és, però, com
tot, com qualsevol projecte, s’estudiarà i passarà els informes
que ha de passar. Això sí, s’estudiarà i no deixarem nosaltres
dins el calaix cap projecte, s’estudiarà i si és preceptiu se li
donarà el bo i, si no, no se li donarà. Aquest govern s’ha
proposat donar resposta el més aviat que sigui possible a tots els
projectes que es presentin, no farem deixar els projectes dins el
calaix, perquè creim que els ciutadans mereixen obtenir una
resposta de part de l’administració.

Per tot això, i com que tot és una suposició, votarem en
contra de la proposició no de llei del PSM i de la interpelAlació
del Partit Socialista, no podem votar a favor d’una iniciativa,
d’un projecte que no existeix.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió, per un temps de deu
minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol una
suspensió de la sessió o si podem continuar.

Un cop recomençada la sessió, passam a la intervenció del
grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta
l’esmena, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, si hi hagués hagut la
chance de pactar que amb una esmena sí o amb una esmena no
s’aprovaria aquesta iniciativa, doncs sí que hagués acollit
aquesta suspensió de la sessió, però, vista la taxativitat, primer
es decideix el que s’ha de votar i després ja s’argumenta, vist
que el Partit Popular ha decidit votar en contra d’aquesta
iniciativa, la veritat, doncs em queda, bé, aprofitar per assumir
l’esmena del Grup Socialista i que quedi clar que allò que es
voti és descartar una ampliació del club nàutic de Son Serra, en
el benentès que nosaltres el que ens plantegem és una
modificació substancial, en el sentit que ho parametritza més o
menys la Llei de ports esportius, la qual distingeix entre les
ampliacions que suposen més del 20% del llit o del mirall i les
que no ho fan.

En qualsevol cas, el que nosaltres pretendríem és que
aquesta iniciativa no tiràs endavant. I així com el Govern envia
missatges contínuament, el Sr. Delgado transmet que li
encantaria que n’hi hagués més de projectes, tant si es tramiten
com si no, ell troba que sí, el Govern, per tant, opina que vol
més ports esportius; el Parlament no té aquests portaveus, jo
crec que el president fa molt bé de no intentar parlar en nom de
tot el Parlament, faltaria més; la manera d’expressar-se el
Parlament té uns altres reclams que no fer una roda de premsa
com fa el Sr. Delgado i l’hem duta aquí perquè també té
expressió. Quan volem fer normativa de caràcter general ho fem
amb lleis, quan volem fer pronunciaments particulars ho fem
amb proposicions no de llei instant el Govern a una determinada
cosa concreta. Creim que aquesta és així.

També ens sumam al cant per Sa Canova. Jo crec recordar
que era a la segona legislatura, Sa Canova, jo no en volia parlar
perquè hi ha vials, i sé que el Sr. Company està obsessionat, ara
ja és una ANEI, és una ANEI, però amb el criteri actual del
Partit Popular moltes coses que protegíem els anys 80, un passa
pena perquè escolta el Sr. Company i escolta el Partit Popular
del segle XXI i pensa quins excessos de proteccionisme
ecologista teníem en els anys 80 a les Illes Balears. Jo em
pensava que la modernitat ens duria a un afany proteccionista,
però hi ha partits que avancen en el temps cap al proteccionisme
i l’ecologisme, i hi ha partits que pareix que han quedat enrere,
perquè al final ni tan sols volen preservar el que hi havia els
anys 80. En qualsevol cas la preservació de Sa Canova, tots els
LIC i les iniciatives de protecció han de ser conseqüents amb les
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normes que es prenen després, les decisions, perquè hi pot haver
una ANEI, hi pot haver un LIC, si després les zones de l’entorn
perjudiquen els valors que varen justificar la seva declaració,
doncs la veritat és que nosaltres mateixos hauríem estat
incongruents i hauríem negat les nostres pròpies accions.

Per tant, crec que és imprescindible que aquest port no es
modifiqui, com a mínim que no sigui un canvi substancial del
que actualment té la seva fesomia. I ens sap greu que no ho vegi
així el Grup Popular i no s’aprovi avui aquesta proposició no de
llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, ha dit si acceptava l’esmena?

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 119/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 119/12, relativa a macroampliació del moll de Son
Serra de Marina.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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