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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Damià Borràs.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens substitueix Antònia Vallès.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 415/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a protecció i ampliació del Parc
Nacional de Cabrera, i RGE núm. 416/13, presentada al Grup
Parlamentari MÉS, relativa al Club Nàutic de S’Arenal.

1) Proposició no de llei RGE núm. 415/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a protecció i
ampliació del Parc Nacional de Cabrera.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 415/13 per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Jo crec que podem estar satisfets d’un dels acords
importants i dels més feliços que va adoptar aquest Parlament
fa 25 anys, que va ser promoure precisament una proposició de
llei, de declarar el Parc Nacional de Cabrera, l’arxipèlag de
Cabrera. Una proposició de llei nascuda en aquest Parlament,
m’honora que fos a partir d’una iniciativa del nostre grup, en
aquell moment Grup, en aquell moment del PSM, del Grup
Nacionalista i Progressista d’Esquerres, que va culminar a
Madrid l’any 1991. L’acord unànime que hi va haver
m’estalviarà, crec, d’haver-los de convèncer del valor ecològic
d’aquell arxipèlag, de les 19 illes i illots, les 10.000 hectàrees,
un 90% marines, que són hàbitats protegits de molt d’interès i
que segur que tots ho tenim present, hàbitats de posidònia, de
corall, de maërl, anfosos, tortugues, dofins, cargoles, cavallets
de mar. Quan un estava avesat fa molts d’anys, quan anaves al
Pinaret a Alcúdia, podies nedar i trobar-te cavallets de mar i
estrelles de mar a qualsevol indret d’Alcúdia, doncs era
realment una experiència molt important, molt difícil avui de
tenir a Mallorca pràcticament arreu, però n’hi ha, en trobaran a
Cabrera, com sap molt bé, per exemple, el conseller d’Educació,
que n’és un coneixedor excels de la zona. Per tant, crec que tots
sabem que..., per no parlar dels taurons i d’altres visitants
ilAlustres que té l’arxipèlag, que Cabrera té un interès realment
important.

Per tant, la iniciativa avui té dos objectius que es resumeixen
en un, que és garantir la preservació dels hàbitats de Cabrera. El
doble objectiu és un que és el més explícit, el més immediat que
ha citat la Presidenta, ampliar el parc nacional, tal i com va
aprovar el Patronat de Cabrera, també per unanimitat, a finals de
l’anterior legislatura. Dins la legislatura es comença

encomanant a Oceana l’any 2007 que faci uns estudis sobre el
parc nacional, i una de les conclusions que fa, a partir dels
estudis que tramet, és que, per garantir realment la preservació,
s’hauria d’ampliar aquell espai. Dóna les pautes, dóna els
indrets, justifica i documenta aquesta proposta i és adoptada el
juny de 2011 per part del Patronat. La continuïtat en els temes
ambientals doncs hauria de recollir-se aquella proposta i, més
enllà de qüestionar-la, un matís o una proposta, culminar,
perquè entenc que són iniciatives que haurien de ser
compartides pel conjunt de forces polítiques i sobretot per la
comunitat científica i per la inquietud ecologista.

L’altre objectiu tanmateix és més peremptori, fins i tot ens
fa dubtar de si el primer tendrà suport, perquè el primer objectiu
és no desmantellar els serveis que fins ara ha tengut el parc
nacional, perquè és el que fa avui el Govern. Els
acomiadaments, els quals no tenim cap mena d’emperò a tractar
de salvatges, que s’han duit a terme a Espais de Natura, però
també a l’IBANAT i també a TRAGSA que al final era la
subcontractista que duia molts de serveis del parc, no donen
abast la gent actual per gestionar amb uns mínims per a un parc
nacional els milers i milers de visitants i la pressió dels fondeigs
i de la pesca ilAlegal. A parer d’Oceana s’ha dit que posen en
risc el bon estat dels ecosistemes marins que s’havia aconseguit
gràcies a la tasca dels darrers 30 anys.

Per cert que el PP, i a posta també vull apelAlar als seus
compromisos recents, havia dit tot el contrari en aquell moment.
Avui encara trobaran a la xarxa si el cerquen, els compromisos
d’un candidat, José Ramón Bauzá, a una visita a Cabrera, en
aquell moment amb autoritats locals, amb el Sr. Pastor, -avui és
a una altra òrbita- però on denunciaven les retallades de
l’anterior Govern, trobaven que el Govern escatimava doblers
a Cabrera i que se n’hi havien de posar molts més. Idò bé, les
aportacions d’Espais Naturals han baixat a una tercera part del
que es gastava l’any 2010. Aquell 2010 que va ser objecte d’una
irada denúncia per part del Sr. Bauzá, ha baixat un 66%
l’aportació que s’hi destina avui. Un entenia que era tot el
contrari al que apostava, prometia i impulsava el Govern del
Partit Popular i era el que un havia d'esperar.

Fins i tot apuntava un dubte, que era si es dedicava o, millor
dit, ho denunciava, que no s’aplicaven tots els doblers al parc
nacional del que es rebia de l’aportació finalista del Govern de
l’Estat. Bé, nosaltres estam convençuts què això no es fa ara,
perquè la davallada d’aportació és palmària. Per tant, ho hem
demanat a la conselleria per tenir-ne una constància documental,
explícita i oficial; no ens ha contestat, però és evident que la
part de l’aportació de l’Estat anual, mentre no hi hagi la revisió
del sistema de finançament i per tant, per despesa efectiva, no
es gasta a Cabrera.

En tot cas la PNL no té per objecte, no li interessa en aquest
moment o no és el tema fort denunciar el frau del Partit Popular
sobre el que havia dit i no havia dit sobre Cabrera, sinó que, més
enllà de la crítica, l’honestedat de les propostes polítiques, és
que ens preocupa, perquè és realment preocupant, que les
retallades pressupostàries, els acomiadaments que es
produeixen, posen en perill l’eficàcia de la declaració d’espai
protegit. El parc està avui sota mínims, no està en condicions de
donar una resposta òptima, com dic, a la pressió dels milers de
visitants i sobretot amb la complexitat addicional que aporta els
desplaçaments marítims. Pensin que l’exigència de cada viatge,
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en cada tripulació, pensin que hi ha d’haver un mínim de
tripulació, que hi ha d’haver unes titulacions dels patrons que
van a Cabrera, sobretot si surten del parc nacional, i que, per
tant, això és una dificultat afegida que en aquest moment té el
parc assetjat. Per tant, és una preocupació compartida amb
organitzacions ecologistes, que afecta la vigilància dels fondeigs
i la pesca ilAlegal.

Per tant, demanam uns mínims, que el servei de
manteniment, interpretació i vigilància que hi havia es
mantenguin, i que pugui garantir que no s’hi dugui a terme
pesca d’arrossegament. En aquest sentit hi ha una precisió amb
una esmena, en parlarem, i ens pareixerà perfecte.

I demanam també prioritzar. Nosaltres no oblidam que el
PP, aquest PP de l’austeritat, que ens dóna lliçons de grans
gestors, va promoure aquell centre d’interpretació fastuós d’uns
22 milions d’euros, 22 milions d’euros, que ara el Govern treu
a explotació per 1,35 milions d’euros cada any, 1,35 milions que
posarà el Govern perquè algú privat exploti el centre, i que el
Govern trobava que s’escatimaven recursos, el PP, perdonin,
deia en campanya electoral, que l’obriria tot l’any, que
esdevindria un autèntic centre neuràlgic de tota aquella zona,
que donaria tants de llocs de feina, que seria un element
dinamitzador. Vagin a veure’l, hi vagin avui, en sortir o demà,
peguin un bot a veure el centre d’interpretació i el comparin
amb totes aquestes promeses.

Per últim, tot i que no volem que sigui l’estrella de la PNL,
tampoc no voldria deixar de fer-hi un esment, són les
polèmiques per l’ús privat per part d’autoritats i personalitats
convidades a Cabrera. Per preparar aquesta proposició no de llei
també vàrem fer una pregunta al conseller, demanant-li qui hi
havia anat, quines autoritats hi havien accedit, en concret el Sr.
Kovacs, que havia estat d’alguna manera aclarit que havia estat
convidat i que havia tengut recursos públics al seu abast per
visitar l’illa. I la resposta del conseller, és que ja el retrata, és
l’habitual ja de la casa, és: “feim el mateix que es feia a
l’anterior legislatura”. Cap dada, cap precisió, cap resposta
explícita d’allò que un li demanava, i queda amb aquesta cosa,
que si és un improperi duit des de l’oposició, o des d’un grup
que dóna suport dins una rèplica retòrica, allò que és com a
resposta a un grup parlamentari que s’adreça a un executiu
perquè li doni informació, és insultant. Però, en fi, és que és tan
habitual que només deman al Senyor que em mantengui la
capacitat d’indignació, com a mínim per notar que encara som
vius!

Però bé, aquí som i nosaltres sí que trobam és que, després
dels episodis del Sr. Company i del Sr. Bosch, és
imprescindible, més enllà de les responsabilitats que se’ls
demanin, promoure una regulació clara, una regulació
transparent, una regulació que quedi penjada a la web; que un
sàpiga quan és que qualcú podrà utilitzar, podrà fer busseig
oficial i quan no; quan és que li posaran un jeep i quan no,
perquè les visites tenen tota la pinta de visites privades. Per tant,
si hi ha d’haver excepcions, haurien de ser taxativament
regulades, garantir que són per a l’interès general, per a
actuacions d’indubtable interès general i no per a esbarjo privat,
tant si són d’autoritats com si són d’autoritats autonòmiques del
Govern, com si són de personalitats de reconegut o no reconegut
prestigi, el que sigui, però que quedi clar i que tothom ho pugui

saber, perquè d’allò que no importa estar empegueïts no importa
amagar-se’n.

En definitiva, del que es tracta és de protegir Cabrera i
voldríem recuperar aquella unanimitat que hi va haver. I que si
nominalment aquesta comissió també ha tengut acords en
defensa per exemple de la posidònia, doncs que també tinguem
en compte com pot quedar millorada la seva protecció amb
l’ampliació del parc i del LIC. I confirmar-lo per tant, com el
parc terrestre marítim més important de la Mediterrània.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, se li ha acabat el temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab Sra. Presidenta.

És per complir normativa europea, la Directiva d’hàbitats,
la Directiva marc d’estratègia marina; també per motius
ecològics. Però jo també voldria insistir per acabar en els
avantatges per a la pesca i per al turisme. Crec que el turisme
necessita una imatge positiva de compromís amb la
biodiversitat, tot el contrari de la imatge que transmetem
contínuament amb polèmiques bordes sobre l’ús de Cabrera i
d’altres matèries que posen les Illes Balears a l’ordre del dia
mediàtic, una altra vegada, i ens agradaria que fos pel lideratge
en la matèria de preservació mediambiental que tornàssim sortir
en els mitjans de comunicació.

Per tant, crec que avui un missatge de què s’ampliï el Parc
Nacional de Cabrera seria un gran missatge ecologista i un gran
missatge per al turisme a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha presentat una esmena, amb RGE núm. 1347/13, per
part del Grup Parlamentari Socialista. Per a la defensa d’aquesta
esmena té la paraula l’Hble. Sr. Carbonero, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé Sr. Alorda, 25 anys és
quasi una vida, jo ja no me’n recordava i efectivament, fa molt
de temps. Només perquè consti en acta, matisar una qüestió, no
va ser tan plàcida com vostè ha suposat la tramitació de la
declaració del Parc Nacional de Cabrera, hi va haver moltes
pressions, va ser un tema molt complicat. Però efectivament, es
va resoldre i jo crec que tots ens n’hem de sentir molt
orgullosos.
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Donarem suport a la proposició no de llei que ha presentat
el Sr. Alorda, del Grup MÉS. Només recordar que en relació a
la possibilitat d’ampliació de Cabrera, el nostre grup va
presentar unes resolucions en el debat sobre l’estat de la
comunitat, vàrem presentar unes resolucions que varen ser
rebutjades i per tant, ja em supòs quin destí té aquesta
proposició no de llei, però, en qualsevol cas, m’agradaria afegir
un una sèrie de qüestions a les que ja ha esmentat el Sr. Alorda.

Nosaltres creim que el perill en aquests moments, el perill
sobre el manteniment de la biodiversitat del parc nacional, és la
pesca incontrolada de rosec, es pesca amb barques de bou de
més de 1.000 cavalls i es pesca sobre fons que són coralAlígens
o que tenen corall i que tenen maërl -magrana, en mallorquí, i
per tant així ens entendrem millor. Per dades oficials de les
caixes blaves (VMS), obtingudes de manera formal per Oceana,
fent ús de la Llei de llibertat d’accés a la informació
mediambiental, hi ha evidències de l’activitat d’alguns
rosegadors en aquestes zones. Diríem que és un màxim de 10
barques. La legislació que existeix, l’ha esmentada el Sr.
Alorda, és un decret de prohibició de rosec sobre aquests fons,
aquests fons que tenen maërl i són coralAlígens.

Hi ha cartografia feta científicament feta per Oceana i feta
per encàrrec del Govern balear, Govern balear del Partit
Popular, el Sr. Font. I també hi ha cartografia de l’Institut
Espanyol d’Oceanografia que es pot aportar i que assenyala de
manera precisa on són aquests fons i per què aquests fons no
s’haurien de trastocar, com s’està fent fins ara. Oceana disposa
a més de filmacions georeferenciades en alta definició d’aquests
fons marins, del Fort de Moreu i de la reserva del Migjorn, on
hi ha evidències objectives de la forta presència de maërl i de
fons coralAlígens.

Algú retarda, conscient o intencionadament, que aquestes
cartografies científiques siguin convertides en una notificació
oficial de la Secretaria de Pesca i/o el Govern balear a les
confraries de pescadors, fent efectiva la prohibició i permetent,
a partir de què es faci efectiva la prohibició, l’actuació de la
Guàrdia Civil i altres autoritats per aturar aquestes pesques
incontrolades. Mentrestant, l’activitat de les barques va
destruint cada dia aquests valuosos ecosistemes, deixant sense
efecte ni sentit la intenció conservacionista de la normativa
europea i del decret del Govern de l’Estat que la transposa.

Per això, nosaltres hem proposat afegir a la proposició no de
llei de MÉS, dos punts com esmena, la qual el Sr. Alorda ja ha
esmentat i esperam que la reculli: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears i la Secretaria de
Pesca del ministeri que converteixin en notificació oficial les
cartografies científiques existents sobre la presència de maërl en
el Fort de Moreu i a la reserva marina de Migjorn, a fi d’aplicar
el decret de prohibició de rosec sobre el maërl”, -magrana. “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, mentre es produeixi aquesta notificació oficial i per
evitar que aquesta arribi quan el grau de deteriorament sigui
irreversible, estableixi una moratòria, una aturada de pesca de
rosec a les zones en què hi ha evidència de presència d’hàbitats
vulnerables, aplicant el principi de precaució definit a la
legislació europea.”

Res més. 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. Prohens, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes senyores i senyors
diputats. Crec que, i em reafirm després d’escoltar les
intervencions que m’han precedit, tots coincidirem en què el
Parc Nacional de Cabrera és una de les joies naturals que tenim
a Mallorca, punt d’indubtable interès paisatgístic, natural i
turístic i lloc emblemàtic també per als mallorquins i
mallorquines, si em permeten, especialment per als del sud de
Mallorca que la sentim un poquet més nostra.

La seva protecció i cura és un tema sobre el qual tots
n’estam plenament conscienciats. I avui, com ahir i com demà,
aquest manteniment es troba perfectament garantit. I es troba
perfectament garantit, presenti el Grup MÉS aquesta proposició
no de llei o no la presenti. Aquest Govern, com no podia ser
d’altra manera, gestiona, protegeix i compleix la normativa
vigent, optimitzant al màxim els recursos públics. Això és tot,
no hi ha més.

I jo entenc que tal vegada l’esquerra ha de presentar aquestes
proposicions no de llei, però el que no és de rebut és que,
mitjançant aquestes iniciatives, intentin confondre els ciutadans,
posant en entredit la tasca del Govern o instar coses que no es
van fer quan tenien la responsabilitat de governar. Per això, tot
i que l’exposició de motius que presenten està plena de
premisses incertes, o directament falses, centraré la meva
intervenció en els tres punts que proposen a la seva proposició
no de llei i a l’esmena que ha presentat el Grup Socialista, no
sense abans tornar recordar que els ajustaments que s’han fet
tant a IBANAT, com a Espais de Natura, a què també ha fet
referència el Sr. Alorda, en cap moment afecten el manteniment
ni la protecció dels espais naturals, és totalment fals. De fet, a
l’IBANAT corresponen a uns ajustaments de personal per fer
front a la realitat pressupostària actual i es tracta de persones
que feien tasques administratives i d’oficina, que poden ser
assumides per altre personal existent. 

En el cas d’Espais de Natura es tracta senzillament d’una
nova manera de gestionar i prioritzar els serveis públics, sense
afectar la qualitat dels mateixos. S’han creat senzillament uns
serveis comuns, perquè la ràtio que ens vam trobar era
insostenible per al nombre d’hectàrees existents. Jo no els vull
parlar ni d’herència, ni del passat, però evidentment quan es
deixa tot en escacs i perilla la sostenibilitat d’un sistema a causa
d’una mala gestió, l’única sortida a aquests i a altres serveis és
prioritzar, i en aquest cas mitjançant l’optimització de personal
tècnic i investigador. A més, seguint amb aquesta mateixa
filosofia que aplica aquest govern a altres àrees, amb resultats
extraordinaris, per tal d’implicar altres administracions i capital
privat per aconseguir una millor gestió d’aquests espais naturals.
Una proposta que va sortir del Grup Popular, en la qual, per
cert, si no ho record malament, l’oposició s’hi va abstenir, i que
el Govern hi treballa.
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I ja per entrar de ple en els punts que proposa la seva
proposició no de llei, els he de dir que, en el primer punt, des de
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori es
garanteix que el Parc Nacional de Cabrera durà a terme les
tasques i du a terme les tasques necessàries per a la seva
conservació i manteniment, amb l’organització i la distribució
dels efectius disponibles a la mateixa conselleria i als seus ens
instrumentals. Els serveis de manteniment i vigilància es
realitzen amb personal propi. D’altra banda la interpretació i
l’ús públic es duen a terme, com sempre, amb el personal guia
del parc.

Durant aquest exercici s’aprovaran els projectes d’inversió
i d’investigació que permetin les dotacions pressupostàries
existents, és a dir, farem tot el que es pugui fer amb el
pressupost que tenim, resultat de ja saben què. Aquesta és la
realitat que tenim, no una altra de millor o pitjor, aquesta, i amb
aquesta actuarem amb la responsabilitat i el màxim rigor per
assegurar la conservació i el manteniment de Cabrera, perquè,
creguin-me, tot i que molts cops en el seu discurs ho posen en
dubte, vostès no estimen més Cabrera que nosaltres, perquè
gastar i gastar recursos sense una bona coordinació o una bona
gestió darrere no vol dir gestionar ni protegir bé ni millor. 

Pel que fa a la pesca ilAlegal, que també anomena en el seu
punt 1, com no podia ser d’altra manera la conselleria
continuarà actuant d’acord amb la normativa i els protocols
vigents, assegurant el compliment i la penalització quan
correspongui talment feien vostès, ni més ni menys.

Al segon punt els he de dir que dins l’organisme autònom de
Parcs Nacionals es va estudiar aquesta possibilitat d’ampliació
dels límits del parc de Cabrera, qüestió que també ha estat
objecte de debat dins el mateix patronat de Cabrera. El
procediment a seguir per aquestes ampliacions és molt complex
i afecta diverses administracions, per al qual cosa es descarta en
un moment immediat que es puguin iniciar aquests tràmits, ja
que a la darrera reunió del Consell de la Xarxa de Parcs
Nacionals del passat mes de juny es va descartar l’ampliació o
la creació de nous parcs nacionals a tot l’Estat, a excepció del
parc nacional de las Cumbres de las Sierras del Guadarrama,
que ja estava en un estat molt avançat de tramitació, cosa que
difereix en gran manera de l’estat en què es trobava l’expedient
de Cabrera. El ministre va dir que donada la situació econòmica
actual no es podia realitzar cap més ampliació a causa de
l’elevat cost tant de personal com de manteniment que suposaria
aquesta ampliació. És a dir, no es tracta de creure o no en els
beneficis de l’ampliació del parc, no es tracta de protegir més o
menys, es tracta que en aquests moments aquesta ampliació ara
no és factible. Jo entenc que vostès han de fer el seu paper
d’oposició, i com deim en mallorquí demanar no fa preu, però
el grup que dóna suport al Govern ha de ser suficientment
responsable per actuar d’acord amb una situació general al
nostre país i a la nostra comunitat que no és aliena a ningú.

En el tercer punt senzillament no hi pens entrar. Crec que ja
es van donar les explicacions que s’havien de donar en el
moment oportú, i no pens tornar a entrar en un nivell de debat
demagògic i que cerca el titular fàcil. Aquí no estam per això.
Senzillament he de remarcar una vegada més que les actuacions
duites a terme a Cabrera no han suposat ni suposen un tracte de
favor, sinó que sempre s’ha tengut en compte el caràcter
d’interès general de parc nacional.

Pel que fa als punts de l’esmena que presenta el Grup
Socialista he de dir que també es veu la seva clara intenció de
sembrar confusió. En el punt número 4 ens parlen d’una
cartografia que va fer l’entitat Oceana, com a ha recordat el Sr.
Carbonero, per encàrrec d’un govern del Partit Popular, una
cartografia, però, que com vostès saben no té ni pot tenir
caràcter d’oficial, i aquí hem de ser rigorosos, ja que l’única
entitat que pot elaborar cartografia oficial és l’Institut
Oceanogràfic Espanyol. El Govern balear no té ni ha tengut mai
cap competència sobre cartografia, per tant amb les úniques
dades amb què comptam en aquests moments sobre la presència
o no de maërl a les aigües de Cabrera són dades extraoficials,
que per tant no poden constituir la base per constatar al cent per
cent i de manera rigorosa aquesta presència. Parlen també
vostès del Fort de Moreu, i coneixen perfectament que no es
tracta d’unes aigües competència del Govern balear sinó que
entram ja dins les competències estatals.

En el punt número 5 de la seva esmena parlen d’una
moratòria en la pesca d’arrossegament. A les reserves a què
vostè es refereix ja és aplicable aquest principi de precaució que
ens marca el reglament europeu; ho era abans i ho és ara. Però
és que a més hi ha una regulació especial per a barques
d’arrossegament que va aprovar dia 10 d’agost del 2006 la
consellera Moner, també d’un govern del Partit Popular, una
regulació especial que contempla que, pel que fa a la reserva de
Migjorn, només hi podran pescar cinc barques de la Confraria
de Pescadors de Santanyí, a més d’un mes de veda que sol
correspondre al mes d’agost, i tres mesos més on només
aquestes cinc barques hi poden pescar durant tres hores al dia.
El mes de febrer del 2009, ja amb el govern del pacte, la
consellera Amer modifica, que no rectifica ni deroga, aquesta
normativa especial, i fa només dues modificacions puntuals: es
passa d’un mes de veda a dos mesos i, en canvi, redueix aquesta
limitació del temps de pesca passant dels tres mesos que hi
havia abans a només dos mesos. Això és tot. Si no els agradava,
si creien vostès que no es complia amb el principi de precaució,
per què la van mantenir? Era una normativa aprovada pel Partit
Popular que va mantenir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Prohens, se li ha acabat el temps.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

... que va mantenir el govern del pacte. Així que aquí a cada un
el que li toqui i, lliçons, les justes.

I ja per acabar només he de dir que sembla mentida que el
Partit Socialista faci una proposta d’aquesta envergadura pel
que fa a les pesca d’arrossegament, perquè amb aquests fets i
aquestes paraules el que demostra és una voluntat per acabar
amb la pesca d’arrossegament, que a dia d’avui suposa el 70%
del volum de captures a totes les Balears, aquesta és la realitat.
Si vostè té la irresponsabilitat de presentar aquestes propostes
que acabarien amb la pesca d’arrossegament, acabaria vostè
amb tot el sector primari i pesquer, del qual viuen 676 persones,
persones, Sr. Carbonero, persones i famílies. Si és així tengui la
valentia i que això no quedi aquí, baixi al carrer i expliqui-ho a
les confraries i a les persones.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

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.

Doncs 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. Sí que acceptam l’esmena i
acceptam el repte d’anar a explicar allà on calgui que hi ha
d’haver aquesta protecció en els espais que apunta l’esmena del
Grup Socialista. Ho direm allà on sigui. A més no he acabat
d’entendre que se’ns apunti que en aquests espais ja està
prohibit i, al mateix temps, que si es prohibís en aquests espais
desapareixeria la pesca d’arrossegament a les Illes Balears. Hi
ha hagut una mena de confusió terminològica, perquè sempre hi
ha aquesta idea del PP que quan va d’ecologista ha de poder dir
que fa tot el mateix que tu i una miqueta més, i al cap de dos
minuts ha de poder dir que tot el contrari. Cap problema, cap
problema; però llavors ha de votar i llavors sempre quan vota és
claríssim, no?, claríssim: si està en minoria se suma a les
propostes proteccionistes dels proteccionistes, quasi sempre;
quan està en majoria rebutja qualsevol propostes proteccionista.
Això és un leitmotiv històric. En el 88 estava en minoria en
aquest parlament, vàrem poder treure una proposició de llei;
avui està en majoria i no podrem treure l’ampliació d’aquesta
proposta. 

Jo crec que es perd una oportunitat magnífica, realment,
avui, amb totes les polèmiques que estan jo diria que embolicant
les Illes Balears i la seva percepció internacional, de poder sortir
amb una proposta positiva, amb una proposta d’afirmació del
seu propi patrimoni paisatgístic, ecològic, del seu atractiu i que
el valora i el posa en valor, aleshores jo crec que això hagués
estat una gran cosa, una gran cosa que seria molt favorable
sobretot per al Grup Popular, per al país en general però per al
Grup Popular especialment. Però resulta que està com a
segrestat d’aquesta necessitat d’estar en contra de l’ampliació
dels espais naturals quan està en majoria, insistesc, si no està en

majoria a vegades dóna suport a ampliacions, i a nosaltres ens
sap molt de greu.

Aquest amor del sud per Cabrera és que a nosaltres ens
agradaria no només saludar-lo, aplaudir-lo i agafar-lo i abraçar-
lo, que hi hagi moltes làmines de Caffaro que el dibuixin, però
ens volen fer un abocador a Ses Covetes, un abocador
d’enderrocs a Ses Covetes!, una de les joies de la corona, una de
les arribades, que trobaràs qualsevol estampa a l’aeroport, serà
una foto de Ses Covetes i vostès hi volen dur enderrocs! És que
hi volen dur enderrocs d’obra. Jo a vegades és que, francament,
costa, costa entendre la sensibilitat del Partit Popular; és molt
peculiar, si li agrada realment aquest tipus de paisatges tant (...),
no sé què he de dir, desolats...; ara, nosaltres realment no podem
entendre que sigui aquesta la seva aposta.

Com em pot dir que treure 23 persones que estan en els
espais naturals sigui personal d’oficina i d’una recolAlocació que
no té importància? Totes les organitzacions ecologistes
científiques d’arreu i personalitats internacionals, a les quals
com a mínim haurien de respectar, els han enviat cartes des
d’una vintena d’universitats dient-los que estan posant en perill
els espais naturals de les Illes Balears. Això com a mínim, com
a mínim, els hauria de fer reflexionar i parlar amb respecte, dic
amb respecte, de la gent que hi havia i el que han fet a Cabrera.
Han llevat molt de personal de manteniment i de continuïtat dels
serveis que es duien el parc nacional, Sra. Prohens. Com a
mínim no em negui la realitat, que aquí ja acabarem xerrant
cadascú dient la seva veritat i que ningú no vulgui gratar què hi
ha darrere cada cosa. Miri-ho perquè això és massa clar, que ho
estan desmantellant.

Que em digui que no vol dur a terme el parc nacional perquè
s’han de començar tràmits i no sap qui els ha de començar...
Quan es va fer el Parc Nacional de Cabrera tot era competència
de Madrid, és evident, ho havia d’aprovar Madrid. Bé, vàrem
fer aquí els treballs; es varen collir treballs de l’ICONA, perquè
també eren treballs que existien, com a la Llei d’espais naturals
es varen utilitzar els treballs de qui ho havia treballat, i es va fer
una proposta de llei perquè fos Madrid que aprovàs, el Congrés
de Diputats, una llei. Per tant la iniciativa, l’empenta, la
inquietud va més enllà de la competència. Si ara a més a més
tenim moltes més competències que les que teníem en aquell
moment, amb més motiu som els que hem de promoure aquestes
iniciatives.

Em deceb molt que em digui això de parc nacional. No en ve
de nou, en vista de la sensibilitat que expressa, perquè la
directiva marc sobre estratègia marina obliga l’Estat espanyol
a tenir més reserves i més espais protegits, l’hi obliga, i la Llei
del medi marí de l’any 2010 transposa la directiva i l’obligarà
en una sèrie d’anys a ampliar; no ho faran a Cabrera?, ho hauran
de fer a una altra banda, però hauran d’ampliar els espais
protegits especialment en zones marines, perquè si no estarem
fora de la Unió Europea com hi estam amb tota la directiva
d’espais de la Xarxa Natura 2000, perquè no s’arriben a aplicar
tots els paràmetres de protecció que està demanant la Unió
Europea, i és ben trist que una potència turística mundial s’hagi
de posar a l’ordre del dia en matèria ecològica i ambiental
perquè li estiren les orelles des de la comunitat europea, que són
a més a més els nostres clients...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, ha esgotat el temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...que ens agraeixen -acab, Sra. Presidenta-, un determinat
client ens agraeix que tenguem sensibilitat ambiental; n’hi ha un
altre, evidentment, que entre una copa i l’altra no s’arriba, per
ventura, a tèmer de si ho hem fet o no, però n’hi ha una sèrie
que sí, i molt, i molt. Per tant jo crec que avui és una
irresponsabilitat no protegir.

I amb el to que he emprat, Sra. Prohens, i permeti’m acabar,
Sra. Presidenta, sense parlar ni de llagostes, ni de Moët
Chandon, sense parlar de les fotos, de l’espectacle!, de
l’espectacle que vàrem tenir, vostè em digui que amb el to amb
què ho hem dit, que hi hagués una regulació, que hi hagués una
formulació objectiva, que li sortia fer-ho d’una manera elegant,
d’una manera nova, d’una manera amb propostes creatives, que
em surti vostè a la defensiva i en contra de tot el que hem dit la
veritat és que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

..és per plegar. Sí que hi ha hagut tracte de favor, el mateix
conseller ha demanat disculpes perquè va utilitzar com a busseig
que no tenia utilitat pública, i francament que ara el Partit
Popular ho vulgui amagar sota set flassades creu que diu molt
poc a favor de la transparència en el Parlament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 415/13, amb
l'esmena RGE 1347/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 415/13 amb les esmenes RGE 1346/13, relativa a
protecció i ampliació del Parc Nacional de Cabrera.

2) Proposició no de llei RGE núm. 416/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Club Nàutic
S'Arenal.

A continuació passam al debat de la segona proposició no de
llei, RGE núm. 416/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS,
relativa al Club Nàutic S’Arenal. 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, bona part dels arguments i dels
motius d’aquesta proposició no de llei els tractàrem ahir a una
moció subsegüent a un debat d’interpelAlació també sobre ports
esportius. De totes maneres, per la rellevància del tema, no hem
volgut retirar aquesta proposta i volíem tenir una segona
oportunitat; al final nosaltres sempre mantenim l’optimisme i
que un dia o l’altre les nostres propostes que molts d’anys han
guanyat espai tot i l’oposició que hi han mantengut, doncs
també aquesta vagi guanyant batalles.

No de bades les dues darreres propostes que hem duit sobre
ports esportius en aquesta comissió han estat rebutjades i les
hem guanyades, és a dir, la primera -se’n recordaran- la de Sant
Elm, que dèiem que no es podia fer damunt aquells espais, no
es va voler fer una proposta, cap pronunciament per part
d’aquesta comissió, però el mateix conseller ens ha confirmat
que tot i les paraules del Sr. Deudero és un tema que està
definitivament arxivat. Ben arxivat està. 

Com el tema de Son Serra de Marina, que també apuntàvem
que valia la pena que hi hagués un pronunciament públic al
respecte perquè també afectava espais protegits, i tot i la
negativa d’aquesta comissió també ha estat un tema que sembla
que ha quedat fora..., s’ha esvaït des del moment en què s’ha
abandonat aquesta iniciativa. En qualsevol cas hi serem.

Una altra d’aquestes propostes que nosaltres pensam
inviables però que van avançant, i que per economia processal
a nosaltres ens agradaria que ja se’ls digués als promotors que
no gastin pus, que hi ha un posicionament públic clar en contra
d’una ampliació mastodòntica a la badia de Palma i que per tant,
gairebé per honestedat respecte de les seves despeses privades,
ja els indicam que no importa malavegin pus, és la iniciativa
que du a terme el Club Nàutic de S’Arenal.

Desgraciadament pareix que al PP qualsevol actuació
artificial a la costa li agrada més que el seu estat natural, i el que
no hem pogut aclarir amb la interpelAlació, amb la moció d’ahir
mateix, era fins on, fins quan. Tenim més de 20.000
amarraments, que són molt més d’estats d’àmplia tradició
marina i turística, el Sr. Carbonero citava Grècia ahir, i en canvi
pareix que volem encara continuar amb una mena de bogeria
creixent en l’ocupació de litoral i més i més amarratges de iots
de lleure, que després tanmateix troben els espais saturats.

Com diguérem ahir la badia de Palma és una
macroampliació que amb un 25% de superfície ocupada
augmenta més un 75%, millor dit, un 25% augmenten els
amarratges, mentre que aquest s’augmenta un 75% l’ocupació.
Són moltes hectàrees per mor que sobretot s’impulsen grans
eslores. Si avui sabem que el vol d’una papallona a Amèrica pot
provocar un tsunami al Japó, què no hem de saber que pot
provocar augmentar un 75% el port esportiu de S’Arenal?
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Ja hem citat diverses vegades l’informe Avance estudio
morfodinámica de la Playa de Palma que va fer l’IMEDEA a
instàncies del Consorci Platja de Palma, i jo no puc entendre
com el menystenen tan alegrement. No ho puc entendre si no
fos perquè hem vist històricament que la immensa majoria dels
desastres ecològics han estat advertits per la ciència però
ignorats pels polítics, ignorats pels polítics que s’han deixat
seduir per beneficis gairebé sempre a curt termini, perquè parlar
de desestabilització de la platja de Palma, parlar de desaparició
d’arena a la part central, parlar d’afectar la posidònia, no ja la
posidònia com a hàbitat protegit sinó els processos que du a
terme sobre la qualitat de l’arena i la qualitat de l’aigua, és
realment una irresponsabilitat.

En aquesta comissió hem aprovat per unanimitat
declaracions que no pretenien ser retòriques a favor de la
posidònia, i ara sembla que cada vegada que ve una iniciativa
concreta que toca aquest espai i tota la rellevància i les funcions
que du a terme, doncs ens n’oblidam. És l’estudi d’impacte
ambiental mateix de l’ampliació que parla d’afectacions directes
sobre praderies de posidònia, però sobretot hem d’atendre que
els canvis de dinàmiques marines que provocaria una
macroampliació d’aquestes característiques afectarien les
reserves naturals de Cap Enderrocat i de Regana. Feim reserves
naturals per molts de motius, però un dels motius importants és
la protecció de les praderies de posidònia, és un dels motius
centrals que estan darrere, que justifiquen aquestes declaracions.

Com a mínim supòs que cap dels membres de la comissió no
dubta que l’aigua de la zona tindrà més contaminació. Crec que
això..., si amplies un port en un 75% el seu espai, crec que això,
fins aquí hi arribam tots sense grans coneixements científics ni
en la matèria, crec que això és evident.

I com deia ahir en la política ambiental, i ha sortit també en
el tema de Cabrera, el principi fonamental és el principi de
precaució, d’evitar danys que puguin ser irreparables pel medi
ambient, no hi ha dubte que fer un port esportiu, ampliar-lo en
tot el que representa és irreversible. Ara s’ha posat de moda fer-
ho a través, fins i tot, de materials... o amb instalAlacions
desmuntables, convertint-les pràcticament fins i tot en vials
sencers desmuntables, per intentar evitar precisament aquesta
prohibició de desprotecció ambiental, però crec que en aquest
cas ni tan sols aquest element seria argumentable.

Com deia ahir, els interessos... el PP ens diu sovint que els
interessos econòmics i els naturals han de poder conviure i jo
voldria aprofundir en aquest punt d’encontre. Nosaltres trenam
que això és el que hem d’aconseguir, però ho hem d’aconseguir,
això no ha de ser una frase coartada, una frase cortina que
vulgui dir que podem sacrificar els valors naturals als valors
econòmics -insistesc-, els valors econòmics a curt termini,
perquè els valors econòmics de llarga durada a les Illes Balears
i en concret a la Badia de Palma és el seu paisatge, la qualitat de
les aigües, la qualitat de la platja i que no quedi malmesa, que
no quedi ni tan sols tocat el seu principal atractiu a partir
d’ampliacions dels ports esportius, que per cert, torna haver-hi
damunt la taula, insistia, el d’Es Molinar. 

Per tant, tornam a parlar d’Es Molinar, de Can Pastilla i del
Club Nàutic, tornam a parlar per tant d’una empenta important
de nous amarratges dins la badia de Platja de Palma quan la
reflexió que feia el consorci dins el pla d’embelliment era tot el
contrari, tot el que havia de fer el pla d’embelliment ho hem
posat en stand by i en canvi allò a què posava prevencions és
l’únic que sembla que està avançant. Realment sembla que feim
el món a l’inrevés.

Per tant, a risc de no repetir exageradament els arguments
que fèiem ahir mateix i confiant que hi hagi hagut un procés de
reflexió que pugui dur a un canvi de vot del Partit Popular, no
demanam ni tan sols el vot a favor, ens conformam amb
l’abstenció, donam per defensada aquesta iniciativa. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions, 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. He de dir per començar que
com va passar ahir el nostre grup donarà suport a la iniciativa de
MÉS a la proposició no de llei que ha explicat el Sr. Alorda.

Ja ha explicat una mica l’abast d’aquesta actuació,
m’agradaria donar unes dades més per veure si som conscients
del que suposa. Aquest port esportiu en aquests moments, el de
S’Arenal, que va tramitar en la legislatura passada una
renovació del títol concessional té 667 amarraments i la
proposta és no arribar a 800, menys de 800, d’altra manera, per
altra part, ja ho ha explicat el Sr. Alorda, passa d’una ocupació
de 12,3 hectàrees a 21,7 hectàrees, és a dir, pràcticament dobla
la seva superfície. Per què això? Doncs perquè la proposta
d’ampliació és per iots, per vaixells d’entre 20 i 30 metres de
llargària.

Aquesta ocupació, aquest tipus d’oferta per a aquests
vaixells és una oferta que en aquests moments crec que no té
solvència econòmica de cap tipus. Hi ha una baixada, fa
pràcticament dos anys es va produir un trencament, hi ha una
baixada fortíssima de demanda de llocs base per a aquests tipus
de vaixells, se n’han anat a una altra banda i molts dels clubs
nàutics que en aquests moments tenen aquesta oferta pateixen
aquestes conseqüències, tenen les obres fetes, els martells, els
dics, els aiguamolls damunt la mar i no hi ha vaixells en base,
és clar, en temporada sí, però en base que en definitiva és el que
justifica aquestes actuacions se’n van o se n’han anat des de fa
dos anys a altres llocs.

La Platja de Palma, mirin, a llevant té el Club Nàutic de
S’Arenal, a ponent té el Club Nàutic de Can Pastilla, Sant
Antoni em sembla que es diu, record quan es va fer el Club
Nàutic de Can Pastilla, allà hi havia la Platja de Palma, la Platja
de Palma verge completament natural i a Can Pastilla hi havia
una platgeta a la qual tothom deia la platja artificial perquè hi
havien abocat arena, una cosa que ara es fa normalment per tot,
també a la Platja de Palma, però allà li deien la platja artificial
i no hi anava gairebé gent perquè ja es veia que era una cosa...
bé, hi varen fer el club nàutic. Quan varen fer el club nàutic, les
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dinàmiques del litoral són absolutament diabòliques i allà va
passar el que passa molt sovint, l’arena aquella, artificial, va
entrar dins el port i allà on hi havia arena es va quedar sense cap
tipus de gra d’arena, va quedar completament sense sorra.

Aquí perfectament pot passar el mateix, no hi ha cap estudi
que garanteixi que una ampliació dels martells o dels dics del
port de S’Arenal no afecti la potència, la fondària d’arena de la
Platja de Palma. Platja de Palma que a més de ser un recurs
natural de primera magnitud és també un recurs turístic el més
important de les nostres illes.

Per tant, crec que una política que anàs adreçada a mantenir
el recurs turístic, a mantenir les actuacions lligades a un
determinat tipus d’oferta seria més bé al contrari, intentar reduir
aquelles ocupacions marítimes que s’han produït fa uns anys i
que han duit a una oferta brutal, més del 12% de tota l’oferta
d’amarraments del Mediterrani està a les nostres illes. Per tant,
reduir això, pel principi -ja l’ha citat el Sr. Alorda, nosaltres
l’havíem posat a l’esmena anterior, del punt anterior- pel
principi de precaució. 

En positiu la precaució no és una tutela, sinó una garantia,
el context filosòfic de la idea de precaució cal cercar-lo en la
teoria de l’ètica de la responsabilitat que incorpora la qüestió de
la valoració de les conseqüències i dels drets de les generacions
futures. La precaució parteix del principi segons el qual la
responsabilitat no correspon exercir-la tan sols sobre les
conseqüències de fet irreparables dels actes, sinó que demanen
una actitud activa a l’anticipació i una concepció del progrés
com allò que no tan sols importa a la tecnologia, sinó al conjunt
de les relacions humanes. 

El principi de precaució ha estat objecte de debat en les
teories de sostenibilitat tan volgudes pel Govern des de mitjans
de la dècada dels noranta i a Espanya la seva eclosió es va
produir a partir del 98. Bé, abans del 98, en aquestes illes ja
havíem pogut apreciar el que podria suposar el principi de
precaució en una sèrie de qüestions, llavors no sabíem què era
el principi de precaució, però, se’n recorden vostès a la mateixa
badia de Palma, a la Platja de Palma, afectant la Platja de
Palma, se’n recorden de la proposta que va fer Autoritat
Portuària de (...), el (...) era un martell que permetia dur vaixells
de càrrega i petrolífers fora del port i suposava un impacte
terrorífic. En aquells moments -estic parlant de l’any 79, 80, per
tant estic parlant de fa molt de temps-, en aquell moment la
pressió popular va aconseguir que no es fes el (...) i jo deman,
si s’hagués fet, què passaria ara?, què diríem nosaltres dels
responsables, polítics, tècnics, etc., que varen proposar allò?,
què diríem?, quin desastre, com no se n’adonaren? 

Per tant, els demanaria que efectivament donassin una
segona oportunitat, no al Sr. Alorda, no al Grup Parlamentari
MÉS ni al Grup Parlamentari Socialista, que ens donàssim tots
una segona oportunitat, diferent al que va passar ahir, i
intentàssim aplicar el principi de precaució a aquesta obra tan
innecessària per un cantó i tan perillosa per un altre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, com molt bé
deia el Sr. Alorda aquest debat el tenguérem ahir, probablement
una comissió permet entrar en més detall perquè avui és un únic
punt i ahir eren dos distints. 

En primer lloc, Sr. Alorda, és realment vostè hàbil volent
capitalitzar determinades qüestions, que qualifiqui que no es
faci Son Telm a Son Serra de Marina o com a batalles que han
guanyat, com a mínim, em sembla d’una supèrbia important
perquè ja li dèiem el 15 de febrer de l’any passat quan això, fa
un any i pocs dies, es va discutir que no existien els projectes.

Per tant, no és que vostès donassin una batalla i la
guanyassin, és que no hi havia guerra i com que no hi havia
guerra ni l’han guanyada ni l’han perduda, simplement no hi
havia projectes, però en fi, és que així s’escriu la història, tanta
sort és que existeix una cosa que es diu Diari de Sessions i...
casualment, perquè ja ens començam a conèixer, havia tingut la
precaució d’imprimir el debat d’aquell dia, però bé, sortint al
pas de la seva gran..., de tant content com està vostès de
conèixer-se i que troba que això és mèrit seu, bé, d’acord, en fi,
està bé.

Entrem al tema d’avui de S’Arenal, començaré com vaig
acabar ahir. Mirin, aquest projecte no sé si és bo o si és dolent
des del punt de vista ambiental, perquè no som tècnic i encara
que ho fos aquí no estaria com a tal. La legislació
mediambiental estableix uns mecanismes de control sobre
qualsevol projecte que es vulgui fer, màxim un programa
d’aquesta envergadura que evidentment crec que a tots ens
preocupa, l’envergadura d’aquest tipus de projecte, existeixen
uns mecanismes que, Sr. Carbonero, l’any 79 no existien, l’any
79 era acabada de néixer la Constitució i alguns encara anàvem
a escola, per tant, el cas concret no el recordam, però sens dubte
la legislació espanyola de 1979, la legislació europea de 1979,
la sensibilitat social de 1979 i l’any 2013, a part de tots tenir
més cabells blancs, han canviat molt les coses.

Per tant, crec que com a comparança, estam en un altre món,
afortunadament estam en un altre món i crec que per tant, no...
li agrairia, senyor..., ho ha fet tota l’estona que ha parlat la Sra.
Prohens i jo no tenc tanta paciència com ella...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si us plau, silenci.
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LA SRA. MARÍ I FERRER:

...si vostè no parlàs por lo bajini li ho agrairia molt, gràcies, Sra.
Presidenta.

Tornant a allò que anàvem, per tant, el plantejament de
veure l’any 79, crec que afortunadament en aquest país i en
aquesta societat estamos a otras cosas i per tant, no és necessari
contestar-li.

Torn a allò que sí m’importa, crec en el principi de
precaució, però igualment crec en el principi de confiança i el
Partit Popular, els ho deia ahir i els ho repeteix avui, confia que
els tècnics de la Comissió Balear de Medi Ambient faran els
informes que hagin de fer i si realment estudiat el cas concret
que no ho feia IMEDEA, IMEDEA analitza, com no podia ser
d’altra manera, perquè era un informe de tipus global de la
Platja de Palma i diu “ens preocupen aquestes qüestions” i em
sembla molt bé que ho digui i tenen tota la solvència del món,
s’ha d’estudiar en profundidat el projecte que es vulgui fer, ho
diuen textualment i el remet al tom, ahir li ho deia, fins i tot la
pàgina, passem a fer això, aquesta feina s’ha fet, hi ha un estudi
d’impacte ambiental fet, hi ha uns tràmits ambientals en curs i
hi ha uns tècnics i una ponència tècnica i un plenari de la
Comissió Balear de Medi Ambient que hauran de resoldre. 

Per tant, Sr. Alorda, el que li deman és que retiri aquesta
PNL, quan s’hagi pronunciat la Comissió Balear de Medi
Ambient, si vostè considera que no ho ha fet conforme a dret, en
tornam parlar, però crec que si vostè ara fes això avui,
demostraria que el que no li interessa és donar batalles de
guerres que encara no existeixen, sinó que el que li interessa és
el titular del demà i no portaria el lloc concret perquè crec que
hi ha... i a més, és el que el Partit Popular vol, no vol una altra
cosa. 

El Partit Popular el que vol amb aquest projecte, com amb
qualsevol altre projecte que es pugui presentar a les Illes Balears
és que es compleixi la legalitat i en un estat de dret la legalitat
vol dir seguir els procediments i els procediments acaben
atorgant o denegant, llavors tenim un estat que té un tercer
poder, que és el poder judicial i que el que no està d’acord amb
la resolució de les administracions anirà als tribunals, però el
que no es pot fer -el que no es pot fer i vostès hi eren molt
aficionats- és deixar les coses dins els calaixos, això no es pot
fer, això no és... hem de resoldre les qüestions i els hem de
resoldre d’acord a dret i els hem de resoldre d’acord a la
legislació ambiental i tenc la tranquilAlitat que aquest projecte,
com molts d’altres, com tots els altres, es resoldran per part dels
tècnics competents conforme a dret.

Per tant, Sr. Alorda, retiri la proposició; quan s’hagi
pronunciat la Comissió Balear de Medi Ambient si no hi està
d’acord, en parlarem, però de moment, deixa’m-los fer feina.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, per desfer un
equívoc, per res del món em pensaria que ha estat mèrit meu,
personal molt menys i tota la supèrbia que m’atribueixen seria
justificadíssima si fos així, aquest és un portaveu més aviat
mediocre i modest, ara això sí, d’una de les visions més sana,
més noble, més viva i més atractiva, més punyent d’aquest país
que és l’ecologisme social que ha duit a terme batalles realment
de les millors que podem tenir mai al país, crec que és el més sa
que ha tengut mai i hem duit a aquestes institucions propostes
que d’allà sortien i ho haurem defensat amb més encert o amb
menys.

El Sr. Deudero deia que s’havia de fer Sant Elm, que
s’estava revisant Sant Telm. El Sr. Deudero deia que s’havia de
revisar Sant Elm. No sé què va passar i al final no es fa Sant
Telm. Per tant, els que estàvem en contra que es fes Sant Telm
hem guanyat, si entre ells hi ha el Partit Popular sumin-se a la
victòria, si no hi són perquè no ho sabem perquè depèn de si la
llei, si la llei diu, no ho sabem, nosaltres no tenim una posició,
en realitat és igual si es fa o no es fa, no estan a la victòria, estan
a... les voreres de la cosa i n’hi ha uns que tenim una victòria i
que ho vivim amb entusiasme i amb alegria, entre ells qui els
parla, però com a una gota dins l’oceà de tots aquells que se
n’alegren.

Respecte de la intervenció del grup socialista, els vull agrair
el suport i efectivament confirmar que m’agradaria, i li ho vaig
demanar al Sr. Delgado en concret, què ha passat amb el Toro,
amb aquella macro operació, on són les grans eslores, quantes
de places vacants hi ha, no m’ha contestat, ho demanarem una
per una perquè realment les grans operacions d’aquest estil han
quedat afectades per la crisi com hi ha quedat pràcticament tot.
Per tant també valorem-ho en aquest sentit, 15 quarterades
guanyades a la mar, avui a la Badia de la Platja de Palma ens
sembla una salvatjada, una salvatjada. Per tant, crec que el
principi de prudència, l’hauríem de tenir molt més a dins.

Aquestes prevencions ambientals que s’apunta que ja hi són,
bé, són de mínims, són de garanties mínimes i el gruix de la
protecció ambiental i legislativa la marquen els parlaments, la
marquen les democràcies, si nosaltres trobam que ja tenim un
nivell d’amarraments prou suficients, doncs nosaltres ho
regulam i ja està, és a dir, perquè la reflexió sobre el que
necessita el país la fa en bona mesura aquest parlament i aposta
duim el debat aquí.

Si vostès només volen protegir quatre espais que quedin com
a mostra d’hàbitats, quatre platges i tots els ports esportius que
es puguin fer legalment, com si ocupen tot l’espai que vulguin,
mentre deixin quatre... llocs de mostra, perquè això és el que
vostè em ve a dir amb l’aplicació estricta només de la
normativa. No, no, nosaltres parlam d’una visió holística de tot
plegat i ara ja arriba un moment en què ho hem de valorar tot,
és evident que podríem convertir tota la badia de Palma per
ventura en un macro port com hi hem convertit tota la façana
marítima de Palma, amb un port enorme de primer ordre, no?
Ara hi volem convertir també la part de la Platja de Palma?, a
més a més?, seria un greu error, podríem anar trepitjant els
límits que marquen les prohibicions, anar apostant cap aquí, la
nostra reflexió va molt més enllà d’això, aposta també
evidentment té elements polítics i en té de jurídics o en té de
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mediambientals, avesats en espais protegits com els que feia
l’IMEDEA.

En aquest sentit, li faig una transacció, Sra. Marí, vostè
respecte del parer de l’IMEDEA, parer científic com no pot ser
d’altra manera, em diu “es va fer en un altre moment, en un altre
context”, el mateix IMEDEA diu que ell mateix s’expressa que
podria haver-hi alguna contra... podria haver-hi alguna cosa a
corregir a les seves prevencions i jo li deman que encomanem
o que diguem un arbitratge de l’IMEDEA, que sigui l’IMEDEA
el que es pronunciï sobre el projecte concret, sobre l’estudi
d’impacte ambiental i ens digui si troba o no que s’ha de fer
aquesta ampliació de la badia de Platja de Palma i amb quines
condicions seria negatiu, si continua pensant que és negatiu,
com apuntava a aquell informe quan encara no hi havia la
concreció, doncs, l’atendrem.

Sí, sí, transaccionam en el sentit que sigui l’IMEDEA, que
el Parlament insta el Govern de les Illes Balears a demanar a
l’IMEDEA un informe sobre l’estudi d’impacte ambiental i les
conseqüències que tendria sobre la badia de la Platja de Palma,
jo retiraré que sigui una prevenció en contra, no li llevaré que
nosaltres estiguem en contra per molts de motius que ja li he
apuntat que no tenen a veure estrictament amb els que diu
l’IMEDEA. Però bé, tendrem molt present que s’hi hagi
pronunciat. Demanem-li des del Parlament aquest informe sobre
l’estudi estricte, el que ha presentat d’ampliació el club nàutic
i després l’atenem tots. Però el Parlament d’alguna manera
expressa que vol saber el parer de l’IMEDEA sobre el projecte
concret perquè el respecta. No fos cosa que diguem, és que
l’IMEDEA deia una cosa abans quan no ho veia i no volem
saber què diu després. Nosaltres volem saber què diu després,
perquè no tendrà tràmit l’IMEDEA, l’IMEDEA ja no es
pronunciarà pus en principi. No, no, nosaltres volem que es
pronunciï. 

Si vostè ho troba, nosaltres retirarem els altres punts i avui
no retirarem la nostra exposició, però que avui la proposta
d’acord pugui ser només que instam el Govern que demani a
l’IMEDEA estrictament què pensa d’aquest projecte abans de
resoldre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, com és una transacció in situ, hi haurien d’estar d’acord
tots els grups.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Vegem, IMEDEA treballava per al Consorci de la Platja de
Palma, el Consorci de la Platja de Palma ha d’informar, per tant,
el Consorci de la Platja de Palma que té contractat IMEDEA per
a les qüestions científiques, m’imagín, que demanarà, però
evidentment el Govern a qui demanarà els seus informes serà
als tècnics de la Comissió Balear de Medi Ambient. Crec que
fer qualsevol altra cosa obriria una porta perquè cada dia
demanéssim l’informe a qui ens anés bé. Jo entenc el que vostè
diu, tal vegada si n’haguéssim parlat abans, hauríem pogut
veure com ho fèiem, però jo crec que el Consorci de la Platja de
Palma que és qui ha contractat IMEDEA per a l’estudi científic
de la morfodinàmica de la costa, serà qui informarà a la llum del

que ha dit IMEDEA el projecte, com no pot ser d’una altra
manera.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 416/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 416/13, relativa al Club Nàutic S’Arenal.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Bones tardes i moltes
gràcies.
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