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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui, en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, presidenta, Assumpció Pons substitueix Gabriel
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 255/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a dragat del port de Maó, i RGE
núm. 350/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport i adhesió al 27è aniversari de la declaració de Menorca
com a reserva de la biosfera.

1) Proposició no de llei RGE núm. 255/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a dragat del port de
Maó.

Per defensar la proposició no de llei RGE núm. 255/13 per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Sr. Martí,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, dragar el port de Maó és des del nostre punt de vista
necessari, fins i tot hauríem de dir que és urgent, però ni la
necessitat ni la urgència no expliquen ni eximeixen ni
justifiquen tan malament com s’han fet les coses. Dragar el port,
sí, però amb garanties tant per al medi ambient com per a la
salut de les persones com també per a l’economia, per al sector
nàutic, pesquer, turístic i també, com no, per al respecte al
compromís dels menorquins amb la Declaració de Reserva de
la Biosfera.

Amb l’actual procediment, mancat d’informes exhaustius i
complets, mancats de criteris ambientals, jo diria fins i tot de
menyspreu a l’opinió de les entitats ecologistes, als pescadors
i fins i tot també als empresaris del port de Maó, el dragat
previst és tot ell, en el seu conjunt, un despropòsit i un acte
negligent.

El 2009 diversos informes ja advertien de la important
càrrega contaminant en metalls pesants que es localitza a
diferents punts del port. L’Autoritat Portuària aquell mateix any,
el 2009, encarregà un estudi detallat que va permetre oferir un
primer panorama de les principals zones afectades, però la
presència d’errors posats de manifest per la Universitat de
Barcelona i també per l’organització ecologista GOB, va obligar
a retirar aquell estudi.

Posteriorment es va encarregar un nou informe l’any 2011
i en aquesta ocasió a la consultora CBBA, que el va entregar a
principis d’aquest mateix any 2011. Es dóna la circumstància,
que crec que val la pena posar-la de manifest, que aquesta
mateixa empresa és la que havia realitzat un estudi defectuós
dels valors ambientals de Cala Molí al projecte de la nova
depuradora d’Addaia, que va obligar a una posterior
modificació del projecte i del traçat.

El GOB i Oceana van demanar per escrit en dues ocasions
poder consultar l’expedient d’anàlisi dels fangs, però Autoritat
Portuària no va accedir a aquest dret legal fins al final del mes
de novembre. De resultes d’analitzar aquest estudi es va
descobrir que s’han deixat sense analitzar diverses zones, la
meitat de les zones les quals s’han de dragar, entre d’altres no
s’ha analitzat la zona que apareixia el 2009 com la més
contaminada per mercuri i plom a l’estudi esmentat. 

Basta veure si no un mapa comparatiu: les taques de colors
marquen el nivell de contaminació de mercuri i del conjunt de
metalls pesants, la zona on la contaminació és més elevada, a
l’estudi del 2011, no apareix cap mostra, no hi ha cap mostreig,
no hi ha cap extracció i per tant, s’elimina de l’estudi amb la
qual cosa els nivells de contaminació que apareixen lògicament
són més baixos.

Les deficiències detectades pel GOB i Oceana van ser
contestades per part d’Autoritat Portuària, que havia estat un
error tipogràfic, ja hi tornam a ser, com el 2009, un error rere un
altre. Però no s’han volgut fer tot i açò les analítiques
corresponents per resoldre aquestes deficiències.

Ara s’acaba de descobrir, a causa de les gestions fetes també
per l’entitat Oceana, que Autoritat Portuària comptava des del
mes de març del 2012 amb un informe de l’Institut Espanyol
d’Oceanografia que recomana que no s’aboquin els fangs a la
mar. Aquest informe no va figurar mai en la documentació
exposada al públic ni va ser mai exposat en les sessions
informatives que es van organitzar per mantenir informada la
societat menorquina, ni tampoc, d’aquestes dues, a la darrera
que es va produir durant el mes de gener, a petició i a demanda
del conjunt d’entitats i de la societat menorquina.

El nostre grup considera que el seguit de fets obliga que
aquesta institució insti a paralitzar aquest despropòsit i a agilitar
amb urgència un dragat, perquè -insistim- és necessari i fins i tot
urgent, però un dragat amb garanties que respecti el medi
ambient i que respecti també la salut de les persones. 

Si després de tantes advertències i amb un procés tant fosc
i tan plegat d’errors com el descrit els fangs contaminats
s’arriben a abocar, com per ara es preveu, vora la costa
menorquina, tant l’activitat pesquera com la producció de
marisc i també potser el bany a algunes platges es poden veure
seriosament afectats. No cal esmentar el dany que podria patir
la imatge turística de Menorca que ostenta el reconeixement de
Reserva de la Biosfera i seu mundial per al desenvolupament
sostenible.
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Val a dir també que la situació de foscor i de manca de
transparència no és nova, també el 2011 es posava de manifest
un estudi realitzat el 2003 per l’Institut Espanyol
d’Oceanografia en el qual s’advertia també dels alarmants
nivells de mercuri i altres metalls pesant en diverses espècies de
peix de valor comercial. 

Arran d’aquesta filtració el Ministeri de Sanitat es veié
obligat llavors a publicar una recomanació, que avui podríem
incorporar a la situació actual, en la qual recomanava que les
dones embarassades, aquelles que pensessin quedar
embarassades en els propers anys o els infants de menys de tres
anys, advertia -deia- la comunicació del Ministeri de Sanitat que
no consumissin aquell producte. El mercuri, val a recordar, és
un tòxic que afecta el desenvolupament neuronal i sense cap
dubte genera un perjudici clar, gravíssim a la salut de les
persones.

Per tot açò el nostre grup presenta aquesta proposició no de
llei en la qual instam l’Autoritat Portuària a paralitzar el
dragatge del port de Maó tal i com està actualment plantejat i
seguir les recomanacions que fa l’informe de l’Institut Espanyol
d’Oceanografia, que aconsella fer l’abocament enterra i de
forma supervisada, i amb un procés de descontaminació per tal
de no afectar negativament ni l’activitat pesquera ni la salut dels
ciutadans i lògicament, també, per donar exemple de
sostenibilitat entre activitats humanes i el medi ambient, cosa
que fonamenta allò que els menorquins tan pregonam i que és
la Reserva de la Biosfera que és Menorca.

Val a dir, en aquest sentit, que ja que estam en el context
commemoratiu del 20è aniversari que al 15è aniversari les
jornades en què valoraven aquests 15 anys de reserva de la
biosfera posaven damunt la taula aspectes d’evolució positiva,
però també posaven reptes a millorar, un dels reptes a millorar
bàsic per a la definició de Menorca com a reserva de la biosfera
era aquest, deia: “La insuficient protecció del medi marí en
conjunt que només compta amb instruments de protecció
nominals i no té una gestió activa” i acaba “Les masses d’aigua
dels ports de Maó i Fornells són especialment sensibles ateses
les pressions que pateixen en aquest moment”, es
commemorava el 15è aniversari de Menorca Reserva de la
Biosfera.

Esperem que cinc anys després prenguem nota d’aquelles
recomanacions que feia l’Institut Menorquí d’Estudis, el consell
científic, i ens apliquem allò que reclamam, que és que el dragat
es faci, però es faci amb garanties per a la salut i també per al
medi ambient.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions, per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Borràs, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Abans de res i també perquè quedi molt
clara la posició del nostre grup, vull manifestar que, coincidint
amb tothom que durant aquests darrers mesos ha opinat sobre el
dragat del port de Maó, vull deixar clar que el dragat és
necessari i urgent a més i cada dia que passa més urgent, però
evidentment la urgència no ho justifica tot ni pot justificar les
maneres, el mètode utilitzat per Autoritat Portuària per intentar
tirar endavant aquest dragat.

Ningú fins ara no s’oposa -i que quedi molt clar- al dragat
del port de Maó, perquè és necessari per a la garantia del trànsit
marítim i especialment de les embarcacions de més calat, que
puguin maniobrar amb seguretat dins el port i per tant tothom ho
considera necessari i hi està a favor.

En tot cas, però, dir que des del 2009 es parla d’aquest
dragat, el 2011 ja figurava aquest dragat als pressupostos
d’Autoritat Portuària de les Illes Balears, tornava a figurar al
2012 i al 2013 torna ser aquesta partida pressupostària
incorporada als pressuposts de l’Autoritat Portuària. Per tant,
tres anualitats seguides per poder fer una obra necessària i ara
resulta que hem d’obviar les garanties mediambientals
necessàries en nom d’una urgència després de tres anys de fer
les coses sistemàticament i reiteradament malament.

El portaveu del Grup MÉS ho ha explicat amb molta
precisió, tots els informes errats, tots els informes equivocats,
sospitosament molts informes equivocats, empreses que
reiteradament s’equivoquen fent informes per a administracions
públiques, però no només informes amagats, sinó el que encara
és molt més greu informes amagats, informes ocultats, informes
dels quals s’ha negat fins i tot l’existència, no només no s’han
fet públics quan era obligació de l’Administració pública de fer
públics aquests informes, sinó que fins i tot Autoritat Portuària
ha estat capaç de negar públicament l’existència d’alguns
d’aquests informes i després ha hagut de reconèixer que feia
mesos que el tenia al seu poder.

Autoritat Portuària té presa, molta presa i normalment una
administració com Autoritat Portuària que és com un cuirassat
que navega sempre a un ritme lent, però segur avançant i sense
que res el pugui aturar, com un trencaglaç podríem dir, com a
una nau trencaglaç, quan té presa ens hem de demanar molt
seriosament per què la té i té presa perquè sap que ha fet les
coses malament i necessita amb urgència resoldre aquest
problema, perquè des de la prepotència que la caracteritza
habitualment i des de la seva intransigència, amb molt poca base
tècnica i molt poca base científica, intenta fer creure que ha
complert tots els requisits quan evidentment no hi ha ni un sol
informe que hagi fet públic que demostri que ni el mètode que
ha utilitzat, que pretén utilitzar per dragar el port, ni el lloc on
pretén abocar els llocs que pretén dragar són els millors. 

En el cas dels fangs que pretén treure, evidentment, és
sorprenent que només hagi analitzat Autoritat Portuària aquelles
zones que per informes previs es coneixia que no estaven
contaminades. És a dir, la contaminació per mercuri o d’altres
minerals al port de Maó ve d’abocaments industrials bijuters de
fa molts d’anys, es mantenen i es coneixen quines són les zones
contaminades i casualment, curiosament Autoritat Portuària ha
examinat aquelles zones on sabien que no hi havia
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contaminació. No ho sé, és un mètode últimament molt habitual,
aquest sistema d’anàlisi, podríem dir el mètode Bárcenas
d’investigació, és a dir, només mires on saps que està bé, on
saps que no està bé no ho mires i per tant, després fas passar la
part correcta com el tot.

En aquest sentit, és necessari que s’analitzin totes les zones
del port de Maó, com es pensa dragar per poder justificar
clarament si hi ha o no hi ha contaminació, que evidentment les
anàlisis que es coneixen i que existeixen sí que demostren que
està contaminat i per tant, que no es poden dragar aquests llocs
i abocar-los a la zona de l’illa de l’Aire, perquè evidentment
estan contaminats i necessiten un tractament de
descontaminació abans de poder fer abocaments. 

Per altra banda també, com ha demostrat Oceana al qual
hem d’agrair, juntament amb el GOB, la feina que ha fet
constant i moltes vegades sorda i sacrificada, però efectiva,
perquè han aconseguit destapar els errors comesos,
intencionadament o no, però tot apunta que evidentment hi ha
hagut voluntat de tirar pel camí d’enmig per part d’Autoritat
Portuària, hem d’agrair-los la seva feina que ha permès
descobrir que ni els informes són correctes, com pretenia
Autoritat Portuària, ni els llocs on pretén abocar en aquests
moments Autoritat Portuària no és el millor lloc perquè
evidentment hi ha espècies protegides i que a més podrien posar
en perill, no només la salut d’aquestes espècies, la supervivència
d’aquestes espècies, sinó la salut dels ciutadans i les ciutadanes
a través dels peixos que evidentment es pesquen en aquestes
zones.

En aquest sentit per tant, la nostra comunitat autònoma, el
Govern de les Illes Balears és competent en matèria de
protecció del medi ambient i per tant, ha d’actuar, ha d’exigir a
Autoritat Portuària que justifiqui fil per randa que tots i
cadascun dels llocs on pretén treure del port de Maó no tenen
contaminació per mineral i, a més, ha de justificar d’una manera
rigorosa i científica que on pensa abocar Autoritat Portuària no
compleix cap tipus de protecció i per tant, és possible abocar-hi.

En tot cas, estam segurs que ni en un cas ni en l’altre es
compleixen, s’ha demostrat per totes les anàlisis que s’han fet
fins ara, científics, per la Universitat de Barcelona, per exemple,
per l’Institut Espanyol d’Oceanografia que sí estan contaminats
els llocs i també s’ha demostrat la importància de la zona
marítima de l’illa de l’Aire. Autoritat Portuària cada vegada que
ha aparegut un informe, cada vegada que ha aparegut una
autoritat científica que alertava sobre el perill d’aquest dragat ha
contestat, primer, amb ocultació, i després, amb arrogància, amb
afirmacions tan arrogants com considerar irrisori l’impacte de
l’abocament de metalls pesants del dragat a la mar, i com
afirmacions tan gratuïtes i tan forassenyades com dir que es pot
vendre peix amb tres vegades més mercuri que el que hi ha al
lloc del port de Maó, quan sabem tots de la contaminació.

Crec que el rigor científic s’hauria d’imposar i el Govern de
les Illes Balears, la Conselleria de Medi Ambient, que és la
responsable, hauria d’actuar d’ofici, no hauria d’haver esperat
que aquest parlament es pronunciés per exigir a Autoritat
Portuària que procedeixi quan sigui possible amb totes les
garanties científiques al dragat del port de Maó, però no abans,
i que, a més, el mètode de dragat sigui el que tècnicament i
científicament sigui correcte i que respongui al consens tècnic
i científic.

El conseller figura, senyera que ha de defensar els interessos
dels nostre medi ambient, ho ha dit, diu que les coses s’han de
fer des d’un punt de vista tècnic i no polític, i també ha dit que
s’ha de separar la demagògia barata que s’ha estat fent, parlava
d’un altre cas, però és aplicable a aquest cas, deia el conseller
que s’ha de separar la demagògia barata que s’ha estat fent de
la part tècnica, de la base científica. Immediatament després
d’açò també en aquestes declaracions que va fer l’altre dia,
també va dir però que algú li hauria d’explicar si construir un
camp de golf devora un parc natural si el perill per al medi
ambient no és que una bola de golf pugui ferir un au i fer-li mal,
si açò és rigor científic que ha de protegir el nostre medi
ambient que ha de protegir el nostre territori, estam arreglats!

Esperem que els tècnics de la conselleria tenguin més seny
i més rigor que el seu responsable últim, facin cas a Oceana,
facin cas al GOB, facin cas a l’Institut Espanyol
d’Oceanografia, facin cas a la Universitat i aturin el dragat del
port de Maó, no perquè no es faci el port de Maó, sinó per
protegir el medi ambient, la zona on es pensaven abocar els llots
i que una vegada... solucions n’hi ha, tècniques, estiguin
resoltes, perquè n’hi ha de solucions puguin procedir a dragar
amb seguretat per a les embarcacions, per al marisqueig, però
també per al medi ambient al port de Maó. Autoritat Portuària
és una administració pública que va tenir 14,8 milions de
beneficis l’any 2012. Aquesta obra és una obra que no arriba a
3 milions d’euros de despesa, evidentment si ha de tenir un cost
una mica superior del que tenia previst inicialment Autoritat
Portuària per fer aquesta obra ni l’austeritat ni la urgència no
justifiquen que no puguin parar i ràpidament procedir a les
anàlisis corresponents i canviar el mètode d’actuació per un no
contaminant.

L’urgència d’avui és més gran que de quan el 2009 es
començava a parlar i és molt més gran quan el 2011 es va posar
el dragat del port de Maó als pressupostos d’Autoritat Portuària.
S hagués fet les coses, Autoritat Portuària, correctament des del
primer dia el port faria molta estona que estaria dragat i estaria
dragat amb condicions de seguretat mediambientals i física. Ara
la urgència real que existeix no justifica fer les coses malament
perquè l’únic que ha fet malament ha estat l’organisme públic
responsable de fer-les bé, que és Autoritat Portuària. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sugrañes, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Calumnia que alguna cosa
queda. Jo la veritat és que sentint totes les manifestacions dels
que han intervingut em fa l’efecte que és impossible que vostès
hagin estat governant a Menorca durant 12 anys i hagin permès
que el port de Maó tengui aquesta contaminació, que Autoritat
Portuària no hagués fet les coses en el moment que tocava...
Han tingut prou anys i la necessitat del dragatge no sorgeix ara,
prou anys fa que hi ha la necessitat de dragar el port, i vostès on
eren? Allà, encalentint cadires?, perquè no feien res més,
llavors. Tots aquests anys de què ha servit tant Reserva de la
Biosfera si han estat incapaços de tenir el port en millors
condicions, evitar que es produeixen els abocaments que diuen
que tot això que han denunciat ara mateix? A mi em tenen
sorpresa.

Bé, a més a més que anirem per punts en el tema de la..., de
la moció, de la proposició no de llei, intentarem anar contestant
tot el que s’ha plantejat aquí. És evident que volem el dragatge
del port. Jo no sé si vostès el volen, perquè torno una altra
vegada al mateix, porten prou anys, i si efectivament en aquell
moment el Consell Insular de Menorca, que precisament tenien
representants seus del PSOE i del PSM que estaven al Consell
Insular de Menorca governant tots aquests anys, volien i tenien
interès de ver que el dragatge del port de Maó havia de ser un
fet, vaja, a mi em fa l’efecte que haguessin pressionat prou i
l’entitat, en aquest cas Autoritat Portuària, s’hagués posat les
piles per fer les coses, i vostès no van parlar de res, vostès
sempre és el sí pero no, el no pero sí, i d’aquí no em moc.

Mirin, evidentment és cert que el GOB, com posa en aquesta
proposició no de llei, pareix que va advertir que hi havia un
presumpte error per falta o per mancança d’una anàlisi química
en un dels punts de mostreig de l’estudi de caracterització dels
sediments del port de Maó. Això no va quedar allà arraconat,
sinó que es va estudiar i valorar, i va ser el Centre Balear de
Biologia Aplicada que va aclarir que efectivament s’havia
produït una errada tipogràfica de transcripció de dades des d’un
butlletí de resultats d’anàlisis de laboratori cap a una taula de
resum de la memòria de l’estudi, i que això no invalidava ni
alterava en absolut els resultats ni les conclusions dels estudis
recollits a l’informe. 

Per tant, i seguint les recomanacions per a la gestió del
material redactades per la CEDEX, Puertos del Estado i altres
entitats oficials competents en la matèria, la conclusió va
continuar essent la mateixa: que amb els resultats de la
granulometria que figuraven correctament al butlletí de
resultats, firmat pel director de l’estudi, no procedia realitzar
cap anàlisi addicional al citat estudi, i es va procedir a corregir
l’errada tipogràfica que s’havia produït en la seva transcripció.

D’això es va informar novament, d’aquesta errada es va
informar novament les administracions competents en matèria
de pesca i medi ambient, que fins i tot ha arribat un moment que
el diputat Sr. Martí ha dit que ni el sector pesquer ni ningú no
havia alAlegat res ni havia dit res, quan tothom ha fet els
informes pertinents i tothom ha estat consultat i tothom ha pogut
dir la seva, fins i tot la Confraria de Pescadors, que també ha
semblat que tampoc, la Confraria de Pescadors de Maó també
demanen urgent que es faci aquest dragatge. Bé, idò, aquestes
administracions que ja havien informat se’ls va tornar a posar en

coneixement l’errada aquesta tipogràfica, i una altra vegada van
manifestar que no hi havia cap problema i que s’informava
favorablement, i que tot això no tenia cap conseqüència
administrativa. 

A part d’aquesta citada errada tipogràfica no s’han detectat
errors ni més faltes que no hagin estat resoltes en els estudis
tècnics que apareixen a l’expedient, expedient que no és cert
tampoc, però l’expedient ha estat públic, perquè els documents
els han tingut, s’han fet jornades tècniques, que per cert no hi va
assistir cap representant ni del GOB ni d’Oceana, i tampoc de
vostès, perquè si tant d’interès tenien haguessin pogut assistir a
les jornades tècniques que es van fer, les del mes de gener, i no
hi van assistir. Bé, això per una banda.

Després, quant al sistema de gestió del material procedent
del dragatge, com a abocament marítim controlat en una zona
escollida a tal fi amb un estricte pla de seguiment ambiental, a
una zona que ja va ser utilitzada amb anterioritat i que el Centre
Balear de Biologia Aplicada ha realitzat moltes proves a la zona
i no hi ha trobat contraindicacions ni problemes perquè no es
pugui fer allà, perquè no és cert que es faci al voltant, sinó en un
punt concret que tenen assenyalat. 

També s’ha d’indicar que coincideix, també tot això que
s’ha fet, coincideix amb la recomanació de la documentació
tècnica de referència estatal en aquesta matèria, que són les
recomanacions elaborades pel CEDEX, l’Institut Espanyol
d’Oceanografia, que semblava aquí absent però també és aquí,
i altres entitats oficials competents en la matèria, i ha estat
informat favorablement per tots els distints organismes
ambientals competents que han intervingut en el procés de
tramitació i aprovació del projecte, incorporant-se totes les
condicions i prescripcions que han realitzat aquests organismes,
i els organismes que hi han intervingut són els següents:
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; Direcció
General de Recursos Pesquers i Aqüicultura; Direcció General
de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic,
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori; Direcció
General de Medi Rural i Marí, Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori; Direcció General d’Ordenació del Territori,
Servei de Costes i Litoral, conselleria..., bé, també pertany a la
mateixa, d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. Demarcació
de Costes i Capitania Marítima de Mallorca, districte marítim
de Maó, i Direcció General de la Marina Mercant.

Han analitzat l’escàs i nul efecte ambiental que té el fet que
els abocaments es realitzin en el medi marí, medi que en
l’actualitat, de fet, ja ho té, perquè aquest material presenta una
concentració moderada de contaminants que permet abocar-los
al mar de forma controlada. Es va avaluar i descartar l’opció
que els materials de dragatge fossin traslladats a contenidors
ubicats a terra perquè aquesta opció no oferia avantatges
ambientals sobre l’abocament en el medi marí pels motius
següents: el trasllat de substàncies d’un medi a l’altre, en aquest
cas de medi marí a medi terrestre, s’ha de justificar per unes
millores ambientals, i aquestes millores ambientals en aquest
cas no es produeixen perquè de forma controlada s’ha demostrat
no tenir repercussions l’abocament en el medi marí, i en canvi
l’abocament en medi terrestre requeriria la disposició d’una
zona en terra superior a 20 o 25 camps de futbol -estem parlant
d’uns 200 metres cúbics de fang- que actualment no existeixen
a Menorca, per la qual cosa aquest recinte hauria de ser
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construït expressament i executat de manera estanca perquè si
no..., bé, seria necessari de manera estanca per evitar la
contaminació de clorurs en els aqüífers de Menorca, la qual cosa
representa, a més a més, també la utilització de maquinària
pesada amb la consegüent utilització de combustible i emissions
d’anhídrid carbònic.

Una vegada tret del medi marí i traslladat al recinte en terra
per mitjà de camions, que en serien un sens fi, podria implicar
també impactes addicionals per la pèrdua de material en el seu
trasllat i la consegüent necessitat de neteja d’aquests
abocaments i, bé, que tornem al mateix, que parlem de llot salat
que evidentment això provocaria contaminació dels aqüífers de
Menorca.

Però és que tots els informes, tots els informes que hi ha
allà, que per descomptat són públics, que s’han estat a l’abast de
tothom, tots aquests informes que s’han consultat a tots els
organismes que s’havien de consultar, que són molts, es pot
afirmar que diuen que és totalment recomanable realitzar
l’abocament controlat de materials en el punt del medi marí tal
com recomanen les referències tècniques estatals i tal com han
informat les administracions competents en matèria de medi
ambient i pesca. També, en el tema de les categories dels
residus, que no és possible considerar que tot el material a
dragar tingui categoria 3, ja que el procés de caracterització
química establerta té establert clarament que..., el CEDEX té
establert clarament quin és el procés tècnic per calcular la
caracterització dels materials a dragar. En el cas del port de
Maó, i després de les analítiques realitzades, s’ha conclòs que
els materials pertanyen a la categoria segona. Considerar el total
del material a dragar com a categoria tercera seria falsejar els
resultats que realment s’han obtingut.

Per un altre costat, l’abocament dels materials en terra
descartant l’opció d’abocar-los al mar podria ser considerat
tècnicament com un acte de mala pràctica ambiental, ja que
l’abocament en terra generaria molts més impactes ambientals
que el del mar, i s’estarien ignorant les recomanacions tècniques
i els informes que han emès totes les administracions. 

En definitiva, manifestam que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sugrañes, se li ha acabat el temps.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Acabo ja, acabo. Manifestam que aquí està confirmat per
innumerables informes tècnics que avalen aquesta manera de
procedir, i és incongruent pensar que tots, que tots estan
equivocats i que el GOB i únicament vostès estan en possessió
de la veritat.

I si em permeten una maldat, idò, bé, jo el que els diria és
que ja coneixem sempre el que passa aquí; vostès sempre és el
no per bandera. Canviïn el nom; han canviat a MÉS, canviïn i
posin definitivament el que els correspon, que és un no. Però a
més a més tornem al mateix: vostès, vostès en el seu moment
havien de tenir ja -acabo- en el seu moment havien de tenir clar
que el Pla de residus, que el van elaborar vostès, Partit
Socialista i PSM, que el van elaborar el 2006, no es van
preocupar. Totes les polítiques mediambientals es fixen..., totes
les seves polítiques mediambientals es fixen també unes
prioritats, i les seves prioritats les van oblidar completament
quan van elaborar el Pla de residus, i no l’han modificat. 

I ja per acabar he de manifestar-los que sembla -és molt
seriós- que el Centre Balear de Biologia Aplicada, que si vostès
entren a la seva pàgina veuran que és el que defineix el Centre
de Biologia Aplicada, veuran com vostès, amb tot el que acaben
de dir aquí el que han fet és qüestionar totes les valoracions i
tots els informes de tots -i valgui la redundància- de tots els
professionals i tècnics que han emès tots aquests informes, que
n’hi ha de moltes i moltes administracions...

LA SRA PRESIDENTA:

Sra. Sugrañes, si us plau...

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

...i molts organismes. Em fa l’efecte que no pot ser que tothom
tingui..., solament uns tinguin la veritat i que els altres es
qüestionin tot el que facin. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Sr. Martí, té un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. He de dir a la diputada del Partit Popular
que em sap greu dir-li que sí que hi érem, a la jornada tècnica
organitzada per Autoritat Portuària, i tal vegada per açò podem
dir que vostè ens acaba de repetir exactament el mateix guió que
allà es va pronunciar.

Li he de dir, en qualsevol cas, que vostè em dirà si és lògic
que a l’estudi del 2009 una zona, la de l’estació marítima,
s’avalua com la més contaminada, i en el segon estudi no es fa
cap prospecció, cap extracció dels sediments d’aquesta zona.
Açò ho troben normal? Troben normal que la categoria que se
li atorgui sigui la número 2 perquè es fa una dilució, una mescla
del conjunt de sediments? És clar, però amb prospeccions on els
nivells de contaminació són més baixos, oblidant que el 30% de
les mostres són de la categoria 3. Açò és el normal?
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Posar en dubte els tècnics del Centre Balear de Biologia
Aplicada; bé, el Centre Balear de Biologia Aplicada què és?, és
que és un centre públic? No, no, perdoni, és una empresa. Idò jo
li dic de forma clara i contundent que l’empresa ha fet un estudi
a mida de les necessitats d’allò que li ha demanat Autoritat
Portuària, i què li ha demanat?, li ha demanat que els sediments
siguin de categoria 2 per poder fer un determinat tipus de
dragatge. I si no digui’m quina independència és la del Centre
Balear de Biologia, que el 2011, mentre feia l’estudi, alhora se
li adjudicava un contracte per fer el servei de transport marítim
a Llatzeret; 100.000 euros, quasi 100.000 euros, és a dir, era
beneficiari, era partícip de l’activitat empresarial dins el port de
Maó. Aquesta empresa és la mateixa que fa l’informe que li
encomana Autoritat Portuària i que determina que els sediments
són de categoria 2 i, per tant, el dragatge, els sediments es poden
tirar directament a la mar sense cap tractament ni cap
consideració prèvia.

I que es fa en contra de tothom? Miri, qui és si no l’Institut
Espanyol d’Oceanografia?, qui és? Vostès han llegit l’informe,
realment el que diu? I el que diu la Universitat de Barcelona
també?, no és important? Són uns científics, sí, són uns
esbojarrats, no és ver?, com tots ells; el GOB també, Oceana
també. I els empresaris? Perdoni, vostès no han llegit un
editorial d’un diari menorquí on diu que els empresaris demanen
que el dragatge es faci urgentment, però amb garanties?, amb
garanties. I els pescadors? Perdoni, no, és clar que van informar
els pescadors; sap de què van informar la Confraria de
Pescadors de Maó relatiu al projecte de dragatge?, en aquest
informe el pescadors mostren la seva preocupació pel fet que 7
de les 23 mostres analitzades a la zona a dragar en el port de
Maó presentin nivells alts de mercuri, i recomanen que aquest
material no s’aboqui a la mar. És clar que informen, però vostès
diguin exactament què informen.

Miri, dins el món..., alguns empresaris del port de Maó
diuen una cosa i m’estic convencent que aquesta és l’estratègia
i l’objectiu: aquest tema acabarà en els tribunals, el projecte
acabarà paralitzat, i el dragatge no es farà, i el dragatge no es
farà, i no es farà perquè si es continua amb aquest procediment
és un procediment que serà lògicament denunciat, en perjudici
dels mateixos empresaris, del mateix sector, del mateix port de
Maó, de Maó i de Menorca. I què aconsegueix amb açò
Autoritat Portuària?, doncs no tirar endavant aquest projecte.
Açò diuen alguns empresaris del port de Maó, i jo m’arrib a
creure que aquesta és l’estratègia, perquè tan malament, tant
malament i tants d’errors, és difícil pensar que una cosa es
pugui fer.

I lògicament després s’hauran de demanar responsabilitats,
i jo he dit que no només polítiques, i ho he de dit de forma clara,
no només polítiques, sinó també administratives i, si cal, penals,
perquè els informes que justifiquen tota la tramitació, jo vull
recordar que en aquest moment està en un procés d’adjudicació
quasi final per iniciar el dragatge, responsabilitats, no només
polítiques sinó penals de qui ha fet uns informes manipulats,
absolutament manipulats, perquè el sistema de dragatge sigui el
que està previst en l’adjudicació, i per tant els sediments es
puguin abocar sense cap mirament.

Aquests dies hi havia el debat entre Oceana i Autoritat
Portuària a través dels mitjans de comunicació de si aquells
sediments tindrien un impacte o no, i el curiós és que avui la
notícia que el vídeo que penjava Autoritat Portuària per
demostrar que no afectaria cap espècie protegida i no tindria
gran impacte, era immediatament contestat dient que en el
mateix vídeo que penja Autoritat Portuària es mostren noves
espècies protegides a les quals efectivament afectarà.

Jo no crec que es pugui ser més clar, i diguin-me si aquesta
empresa -és que em fa gràcia-, el Centre Balear de Biologia
Aplicada, no era també implicada en aquest procés i afectada.
Pot actuar amb independència un centre al qual s’encomana un
informe i alhora ella té una activitat empresarial dins el port?
Pot actuar amb independència? I Autoritat Portuària es regirà
per un informe d’algú que no pot avalar aquesta independència,
i a més a més és incapaç de corregir els errors que ha comès?
Perquè, escoltin, els errors, els errors que s’han posat de
manifest...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, se li ha acabat el temps.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...no són insignificants, són fonamentals.

Però hem de dir simplement sí al dragatge del port de Maó,
és necessari, és urgent, però reclamam que es faci amb
garanties, i si al final és que aquest dragatge no es fa la veritat
és que les exigències de responsabilitat política seran les
mínimes, perquè més enllà d’açò hi ha responsabilitats d’haver
actuat amb mala fe i, sense cap dubte, amb poc rigor tècnic i
científic per avalar unes qüestions que el conjunt de la societat
científica, de la comunitat científica ha dit i ha manifestat que
no es corresponen amb al realitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 255/13. 

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 255/13, relativa a dragatge del port de Maó.

2) Proposició no de llei RGE núm. 350/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport i adhesió
al 20è aniversari de la declaració de Menorca com a reserva
de la biosfera.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei, RGE núm. 350/13, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport i adhesió al 20è
aniversari de la declaració de Menorca com a reserva de la
biosfera.
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Per part del grup parlamentari proposant té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Pons, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
enguany, efectivament, commemoram el vintè aniversari de la
declaració de l’illa de Menorca com a reserva de la biosfera per
la UNESCO. Aquest reconeixement institucional, amb la
incorporació de Menorca dins la xarxa mundial de zones i
regions reserva de la biosfera, ha valorat l’equilibri entre les
activitats econòmiques i la conservació dels valors naturals i
patrimonials.

Des del nostre grup parlamentari afirmam que la declaració
de Menorca reserva de la biosfera ha de constituir un estímul
per fomentar el progrés i impulsar el benestar social i econòmic
de tots els menorquins. Per tant no pot frenar totes aquelles
iniciatives, projectes i actuacions que afavoreixen la reactivació
econòmica de Menorca, en el marc d’un model de creixement
sostenible.

Atès que el Partit Popular i aquesta diputada, com a autora
de la proposició no de llei, han rebut peticions dels altres grups
parlamentaris per transformar-la en una declaració institucional
del Ple de Parlament, volem anunciar que hem decidit retirar-la.
Per tant, Sra. Presidenta, queda retirada aquesta proposició no
de llei, i s’obriria ara el procés per consensuar entre tots els
grups la redacció d’aquesta declaració.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, doncs queda retirada la Proposició no de llei RGE núm.
350/13, relativa a suport i adhesió al 20è aniversari de la
declaració de Menorca com a reserva de la biosfera.

Per tant queda esgotat l’ordre del dia d’avui. I no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Bona tarda i moltes gràcies.
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