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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.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta, Assumpció Pons substitueix
Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Jaume Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al primer punt...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Perdó. Gràcies, Sra. Presidenta, Miquel Jerez substitueix
María José Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 595/13,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a terres
autovies aeroport Eivissa; i RGE núm. 688/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a garanties ambientals del
dragatge del port de Maó.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 595/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a terres de les
autovies a l'aeroport d'Eivissa.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 595/13 per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Hem de tornar a parlar d’un
tema que ja és antic, del qual s’ha parlat durant molt de temps,
polèmic també en la major part d’aquest temps, però que ha
estat recuperat necessàriament en aquests moments pels jutjats,
per dir-ho d’alguna manera. I dic recuperat pels jutjats perquè
hi ha una sentència recent, relativament recent, de fet és del 15
de novembre de 2012, que fa referència al tema del dipòsit de
les terres i que aquest govern tan aficionat a acusar l’anterior
govern, els grups de l’oposició ara, que amagaven sentències i
que feien coses rares amb aqueixes sentències, bé, idò la
coneixem ara perquè l’hem fet pública nosaltres, no perquè el
Govern hagi parlat. El Govern tampoc no tenia, es veu, gaire
interès que es parlàs d’aqueixa sentència.

Bé, però anant al tema concret de les terres, jo voldria fer un
recordatori perquè és un tema aquest polèmic des del primer
moment, polèmic per diferents motius: perquè aqueixes terres
eren fruit d’unes obres, obres que venien després d’unes
polèmiques expropiacions; aqueixes obres executades donaven
com a resultat unes terres que varen ser dipositades a un lloc
determinat, a una finca concreta de Sant Jordi, Platja d’en

Bossa. Aquest dipòsit es va fer..., la polèmica va venir perquè
hi havia molta més terra de la que estava prevista dipositar a
determinats indrets que així ho recollia el contracte de
concessió, el contracte també establia que el dipòsit era
temporal perquè deia clarament que s’havien de traslladar totes
aqueixes terres a un abocador autoritzat, i ens vàrem trobar que
no es va fer ni una cosa ni l’altra: es va fer molt més dipòsit del
que estava previst, a més punts dels que estaven prevists, i per
tant no es va respectar..., i es varen deixar allí les terres i no es
varen respectar les condicions i les prescripcions del contracte
de concessió en el seu moment.

Vull recordar que això, com he dit, va portar la seva
polèmica, hi va haver diferents tipus de discussió i de debat una
vegada que es començaren a denunciar els fets, els fets de
l’apropiació indeguda d’unes terres, els fets de l’aprofitament
irregular d’unes terres públiques. Va començar la polèmica,
com dic, a diferents nivells, fins i tot entre aquells que
inicialment s’havien posat d’acord en l’ús d’aqueixes terres,
perquè sembla ser que així havia estat, i que entre l’empresa
concessionària i els titulars dels terrenys on es dipositaven
aqueixes terres hi havia un acord per no tan sols dipositar-les
sinó estendre-les degudament per ser aprofitades posteriorment
per a l’execució d’un camp de golf que hi havia previst en
aquell mateix indret, casualment.

Tot això va ser, com he dit, polèmic, hi va haver la seva
discussió; al final fins i tot hi va haver denúncies per part del
propietari dels terrenys on es varen dipositar en què alAlegava
que no hi havia un acord previ. La realitat és que en
manifestacions recollides en altres contenciosos i en altres
sentències es reconeix que sí hi havia hagut un acord entre
l’empresa concessionària de l’obra i l’empresa titular dels
terrenys on es dipositaren, i que per tant tots dos coneixien
perfectament això. No tan sols ho coneixien aquestes dues parts,
sinó que també per part del responsable en el seu moment es
reconeix que la mateixa administració autonòmica, responsable
d’aqueixa obra, en aquest cas també n’estava assabentada i per
tant sabia molt bé què estava passant.

Idò bé, el resultat és que després d’aquest estira-i-arronsa no
s’arribaven a retirar les terres, les terres quedaren allí
dipositades; com he dit s’estengueren, a més a més, per adaptar-
les a la previsió d’un futur i hipotètic camp de golf, i així varen
estar durant un temps fins que hi va haver una decisió que va ser
determinant en el seu moment per part d’un nou conseller en el
Govern i que va decidir que no es podia continuar esperant que
dins el debat i la discussió sobre a qui correspon retirar les terres
aqueixes quedassin allí on eren i a més a més fossin aprofitades
per a projectes i per a negocis particulars. Per tant en el seu
moment es va determinar per part de la conselleria que això no
podia ser així, que s’havia de fer un projecte, així es va fer, i que
corresponia a l’empresa, en aplicació del contracte de concessió,
procedir a la retirada d’aqueixes terres i al trasllat on estava
recollit, com dic, en aquest contracte, i fins i tot que si
s’incomplia per part de l’empresa aqueixa obligació podia
l’administració executar-ho fent valer la fiança que l’empresa
tenia dipositada com a aval de l’obra que s’estava executant.
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Aqueixa decisió va ser recorreguda en el seu moment per
l’empresa concessionària, i s’aportaven diferents arguments per
intentar tombar aqueixa decisió. Es deia que no existia a Eivissa
un abocador condicionat per a tal efecte i que per tant no es
podia fer el trasllat d’aqueixes terres, i es va dir en el seu
moment que hi havia autorització també per fer aquest dipòsit.
Però llavors també queda demostrat, segons recull la mateixa
sentència, que no és cert i que hi ha alguna pedrera a l’illa
d’Eivissa adaptada o apta per rebre aqueixes terres, i que no
havent-hi autorització expressa del director d’obra per fer aquest
dipòsit i per canviar les condicions que fixava el contracte de
concessió, per tant corresponia -i així ho determina la sentència-
correspon la retirada d’aqueixes terres immediatament.

Aqueixa retirada, com dic, s’ha de fer i s’ha de fer ja, perquè
vull recordar que casualment després de la decisió presa pel
conseller del govern progressista, el diputat avui Sr. Carbonero,
aquí present, i els recursos presentats per part de l’empresa
concessionària, és cert que finalment es va prendre la decisió
per part de l’empresa d’iniciar aqueixa retirada, va venir que sí
s’anaven a retirar aqueixes terres, i així es va començar a fer en
el mes de març de 2011, però casualment aqueixa retirada va
quedar aturada en el mes de juny del mateix any 2011,
coincidint també casualment amb el resultat de les eleccions,
amb el canvi de govern, i per tant amb expectatives noves
diferents de futur que feren que uns i altres es plantejassin
seguir endavant amb el que s’havien compromès i amb el que
estaven obligats a fer.

A pesar de tot això, com dic, hi ha aqueixa sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Balears, que és de 15 de
novembre de 2012, que deixa molt clar que la decisió presa pel
conseller Carbonero en el seu moment és correcta i que per tant
l’empresa concessionària està obligada a executar aquest
projecte de retirada de terres i que si no ho fa evidentment és el
Govern que té l’obligació de fer-ho, i considerant que la
sentència també reconeix com a correcta l’opció de fer-ho a
compte de la fiança dipositada, i sempre hem defensat que si el
cost d’aqueixa retirada fos superior a aqueixa fiança no hi ha
d’haver gaire problema, perquè el Govern vull recordar que en
aquests moments està pagant de cànon anual per la concessió
d’aqueixa autovia al voltant de 20 milions d’euros; per tant no
ha de tenir gaire problema per poder fer que l’empresa es faci
càrrec del cost que pugui tenir una obra o una part de l’obra que
tenia l’obligació d’executar i que de manera irregular va decidir
modificar pel seu compte i risc, d’acord, en principi, amb altres
empreses d’Eivissa, i amb el consentiment explícit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha acabat el temps.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab. ...del Govern balear. Per tant reclamam, com diu la
proposició no de llei que presentam, que s’executi el projecte de
retirada de terra redactat per la Direcció General d’Obres
Públiques en el seu moment i que es faci, si n’és el cas, amb
càrrec a la fiança dipositada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. 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. Crec que els elements ja han estat
exposats per part del Sr. Boned. Nosaltres els donarem suport.
Crec que no és normal, no ho hauria de ser, que haguem de
traslladar proposicions no de llei per a compliment de
sentències, crec que les sentències s’han d’executar i qui s’ha de
cuidar de la seva execució és evidentment el responsable de
jutjar i executar allò jutjat, que són els tribunals, però sempre
evidentment a instància normalment de qui ha guanyat el plet.
Qui ha guanyat el plet és la comunitat autònoma, el Govern de
la comunitat autònoma, que se li ha donat per bona l’ordre
d’execució que tenia recorreguda.

I jo vull també recordar un element, que és que mai no ha
estat suspesa, senzillament, per molt que fos recorreguda; si va
ser demanada la suspensió ni em consta, però en qualsevol cas
mai no ha estat acordada o no estava prevista, i en aquesta
situació s’ha d’actuar. Si estam parlant que els fets són ja de fa
un bon grapat d’anys crec que no queda més remei que executar
el que deia el contracte de l’any 2005. Si el contracte
d’adjudicació diu que el que s’ha de fer amb la terra resultat és
abocar-la amb un sistema controlat a un abocador que
s’establirà per part de l’administració, aquesta feina s’ha fet,
s’ha dissenyat, hi ha un pla, doncs l’únic que s’escau és
complir-ho.

Com que és cert que ja ha passat també temps suficient com
perquè es dugui a terme, la responsable evidentment és la
concessionària, la que tenia la concessió d’obra pública; si no ho
fa, ho ha de fer el Govern amb els seus propis mitjans i passar-li
factura, una factura que, com s’ha dit, així com a vegades és
complicat rescabalar-te, aquí no hi ha res més fàcil: hi ha una
fiança dipositada i si la fiança no fos suficient hi ha mecanismes
a l’abast de l’administració, concretament en aquest cas molt
condrets, molt fàcils d’executar.

Jo no he arribat a aclarir, reconec que sense conèixer prou la
polèmica i per tant no hi entraré, tota la picabaralla entre si
realment Fiesta Hotels volia o no la terra; pareix que els jutges
insisteixen en el fet que sí, que la volia, però realment hi ha un
requeriment perquè li retirin la terra.  Més a favor de tots, si
tothom està d’acord que la terra s’ha de retirar i l’ha de retirar
qui l’hi ha posada i s’ha de dur a l’indret correcte establert ab
initio de tota la polèmica d’on havia d’acabar, doncs fiat. 
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Jo crec que això avui s’ha d’aprovar per unanimitat però
sobretot s’ha de posar les piles el mateix govern, i l’únic que
discutim és que si demà al matí hi va l’empresa i es compromet
a fer-ho amb recursos propis, doncs massa bé, però si no
realment no es pot continuar esperant ad kalendas graecas un
compliment d’aquestes característiques sinó que s’ha
d’executar, ara amb una insistència addicional que estam en
compliment de sentència, i amb aquestes circumstàncies no s’hi
hauria de badar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que en primer lloc
hem de fixar clarament quin és el contingut de la proposta
d’acord que avui se sotmet, i la proposta d’acord no diu altra
cosa que el Parlament insti el Govern a executar el projecte de
retirada de terra redactat per la Direcció General d’Obres
Públiques amb càrrec a la fiança dipositada.

El primer que hauríem d’aclarir és quin projecte, perquè hi
ha dos esborranys de projectes, que realment cap del dos no és
possible complir-los, un perquè calcula la taxa d’eliminació de
residus a 2,1 euros el metre cúbic, i un altre que la calcula a 6
euros el metre cúbic. Per què aquesta diferència? Idò perquè
s’havien de fer quadrar els metres cúbics amb la fiança que es
tenia i per això es va reduir de 6 euros metre cúbic als 2,1 euros
el metre cúbic. Clar, el problema és que l’abocador d’Eivissa
cobra a 14 euros metre cúbic. Per tant..., el que avui es demana
és de compliment impossible, perquè el projecte realment no
respon en absolut a la realitat. 

Això és una qüestió d’índole formal, si volem, però que
evidencia la falta de rigor i de seriositat d’aquesta proposició no
de llei, que no és més que d’un oportunisme tremendament
descarat. Descarat sobretot si estam parlant de qui va tenir la
responsabilitat de governar durant quatre anys i poca cosa va fer
sinó res, i eren els seus propis socis de govern que li
reprotxaven -el Sr. Alorda em pot corregir, no sé com es diu-,
li tiraven en cara d’alguna manera que el començament l’any
2011 de la retirada de terres era una espècie de presa de pèl, i
vaig tirar d’hemeroteca per arribar a aquesta conclusió.

El Partit Popular té molt clares tres coses. Primera qüestió:
les sentències dels tribunals s’han de complir i es compliran; el
que avui està sota estudi del Govern és com s’ha de complir, i
en primer lloc per una qüestió molt important, una qüestió que
ja coneixia en el seu moment el govern del Sr. Antich, que és
que aquesta retirada de residus no es pot fer de qualsevol
manera. La resolució que obté sentència favorable del conseller
en aquell moment, Sr. Carbonero, al cap de dos dies la
Conselleria de Medi Ambient, en concret la direcció general que
es deia de Qualitat Ambiental, Canvi Climàtic, que era
responsable en residus, envia un informe al director general
d’Obres Públiques, responsable d’aquesta matèria, i li diu sense
cap dubte, com no podia ser d’altra manera: “La retirada dels
residus s’ha de subjectar a la normativa vigent segons recull

l’informe que forma part de la instrucció del procediment
esmentat”. Es referia a un procediment penal que va ser arxivat,
i hi havia un informe del mateix govern de l’any 2009 que deia
que el que s’havia de fer era una sèrie d’anàlisis per determinar
quins residus es consideraven inerts, quins es consideraven no
perillosos, si n’hi havia algun que tengués consideració de
perillós... Per què?, per una cosa tan evident com que els residus
d’aquesta obra, com de qualsevol altra obra, a dia d’avui amb la
normativa actual no poden ser tractats de qualsevol manera, sinó
que en primer lloc s’ha de determinar de quin tipus de residus
estam parlant en cada cas i per tant decidir si es consideren
residus inerts i per tant poden anar a una pedrera, o no poden
anar a una pedrera i han d’anar a un abocador autoritzat
expressament per a residus no perillosos, o si n’hi ha algun
d’algun tipus que hagi de dut a un abocador autoritzat de residus
perillosos.

I aquesta és la qüestió. És que són molt importants les dates
perquè els mateixos funcionaris del Govern, de la Conselleria de
Medi Ambient, se n’adonen que l’ordre que va dictar en el seu
moment el conseller competent, que des del punt de vista de
contractació no hi ha res a dir, pacta sunt servanda, els
contractes s’han de complir en els seus termes; no és possible un
aprofitament ilAlegítim si es demostra o que no es compleixin les
condicions d’un contracte, des d’aquest punt de vista crec que
la sentència és claríssima, però això no té res a veure amb les
autoritzacions necessàries per complir aquesta resolució, que és
la Llei de residus, i crec que és francament aclaridor d’aquesta
qüestió l’informe de la mateixa conselleria de Medi Ambient
d’aquella època, de l’any 2009, és a dir, un any anterior fins i tot
a la resolució del conseller.

Davant aquesta realitat el que toca ara és fer aquestes
anàlisis acurades per veure com es pot executar i de quina
manera s’ha d’executar aquesta sentència. Això és exactament,
com molt bé ha manifestat el Sr. Conseller, el que es fa en
aquests moments, es veu com s’ha de complir. El que no es pot
fer és demanar-nos avui que executem un projecte que és tan
poc seriós que canvia en dos projectes consecutius la taxa
d’eliminació i dóna per suposat, a més, que tot ha d’anar a un
abocador. Jo crec que probablement, vull pensar, que s’utilitza
de forma impròpia el que és un abocador, una pedrera no és un
abocador, crec que amb això podem convenir-hi tots, un
abocador és en el cas d’Eivissa Ca Na Putxa, que és un
abocador controlat, i una pedrera doncs té un règim distint i
també els tipus de residus que han d’anar-hi són distints. A més,
parlam d’un volum francament important.

Per tant, el mateix informe de la Conselleria de Medi
Ambient diu que el Consell Insular d’Eivissa, com a competent
en el tractament de residus, haurà d’avaluar, dins la seva política
d’eliminació de residus, cosa que tampoc no va fer en el seu
moment el consell insular l’any 2009, quan així es deia, com
afecta això la vida útil de l’únic abocador que hi ha a l’illa
d’Eivissa i de quina manera es pot gestionar tot això.
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Per tant, el tema no és tan senzill com fer una PNL de tres
línies amb tan poca serietat com dir-nos que complim un
projecte, que no és un sinó que són dos, i que, a més, s’inventa
el preu del metre cúbic d’eliminació de dur a l’abocador. Per
tant, el Govern fa feina, com no pot ser d’una altra manera, i
així el Grup Parlamentari ho entén i per tant dóna suport a la
feina que fa, per complir aquesta sentència i per complir-la
conforme dret, és a dir, complint la Llei de residus i complint tot
el que és obligació de qualsevol govern, complir, això és el que
fa un govern seriós, altres govern es dediquen a cada conselleria
a fer una cosa diferent sense parlar l’un amb l’altre, conclusió
final ordres inexecutables i els problemes damunt la taula. Aquí
no ens hi trobaran. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Marí, excuses de mal pagador. És cert que porta ordres
no executables, però vostè és advocada, supòs que sap que el
que no és executable són les sentències. Les sentències s’han
d’executar, les sentències s’han d’executar i si hi ha una
sentència del Tribunal Superior de Justícia que diu clarament
que revoca o que no accepta el recurs de l’empresa
concessionària, en contra de l’ordre de la conselleria en el seu
moment, vol dir que aquesta sentència s’ha de complir, i vostè
cerca, hi pot fer les voltes que li doni la gana, pot manipular i
fer la demagògia que cregui oportuna, però la sentència és la
que és i diu el que diu i vostè ni a mi ni a ningú altre em dirà
que no s’ha de complir una sentència.

Em diu vostè que el Govern estudia com executar aquesta
sentència, jo li pregunt: està estudiant com executar o com
aprofitar? És molt diferent, és molt diferent, i sap per què li dic
perfectament? Perquè la conseqüència final, i a més així ho han
declarat fins i tot responsables del seu partit, el màxim
responsable en aquesta matèria de Territori en el Consell
d’Eivissa, el Sr. Mariano Juan, diu que entén que és raonable
que les terres quedin on són, pels motius que siguin, però que és
raonable que quedin on són. Què vol dir? Que el compliment,
no només de la sentència sinó del contracte de concessió, vol dir
que les terres poden quedar allí? Vol dir que on hi ha previst un
camp de golf és un abocador apte per dipositar les terres?

Perquè si el que em diu és que les terres, han de complicar-
ho tant i han de cercar la fórmula per no dur-les on han d’anar
i l’excusa, perquè no les volen dur allà, és que ja estan bé allà
on són, tots sabem per què hi són. Hi havia un acord, sí, sí,
vostès mateixos ja varen reconèixer que hi havia un acord entre
l’empresa concessionària i l’empresa titular perquè hi havia un
projecte de golf allí que havien d’estendre, de fet, no hi havia
segons quins munts, en algun moment sí, però en altres
moments vostè sap perfectament que es varen estendre
degudament, aquestes terres i es varen estendre, casualment,
casualment, que ja tenia una certa aparença a un camp de golf
en algun moment. Sí, vostè sap que això és així. 

I miri quina casualitat, ja li he dit, el 2011 s’atura la retirada
de les terres que havia començat el mes de març s’atura el juny,
canvia el Govern, poc després surten expectatives de negoci en

aquell indret, surten expectatives de nous projectes, nous
projectes que avui estan damunt la taula, tenen cara i ulls i tots
sabem què és el que s’hi vol fer, entre ells efectivament un camp
de golf. Home, jo crec que hi podem fer les voltes que vulguem,
però buscar arguments que justifiquin que unes terres,
polèmicament expropiades en els seus legítims propietaris per
executar la barrabassada d’obra de les autovies d’Eivissa, que
puguin ser aprofitades per un tercer a cost zero per a un benefici
privat, qualsevol que defensi això és vergonyosa aquesta
actitud, vergonyosa.

I vostè sap perfectament que el que fa ara el Govern és
marejar la perdiu, el que ha de fer és complir una sentència,
obligar l’empresa que compleixi un contracte, que sí va fer
aquest govern que vostè diu que abans feia les coses de
qualsevol manera i que ara és (...), no, ara simplement no es fan.
I llavors es va obligar a l’empresa a fer una cosa, qualque cosa
que no li agradava, que va presentar un recurs i que l’ha perdut
i que, per tant, està obligada a fer-ho, seguint el que diu el
contracte de concessió, repetesc. I li diré una altra cosa, si
aquest contracte de concessió aprovat estava aprovat per a no
complir-lo, perquè vostè em diu que clar que això s’ha de fer,
però que s’ha de fer ben fet i que la previsió que està feta
difícilment es pot complir perquè era un abocador, tot això són
coses que havia de preveure el contracte, el contracte no pot dir,
vostè haurà de retirar les terres a un abocador sense saber si hi
haurà un abocador o no, i vostè sap tan bé com jo que s’havia
parlat no tant de l’abocador sinó de les pedreres d’Eivissa a
regenerar, i així s’havia dit en el Consell d’Eivissa en algun
moment. I vostè ho sap perfectament.

I com que això és així no maregem la perdiu, el responsable
d’aquest contracte digui el que diu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, se li ha acabat el temps.

EL SR. BONED I ROIG:

...vaig acabant, Sra. Presidenta, vaig acabant ..., digui el que diu
i de no complir-lo resulta que són els mateixos, és a dir, un
govern del Partit Popular i les coses estan així, jo em tem que
acabarà com he anunciat, unes terres públiques expropiades als
seus legítims propietaris, acabaran en mans d’un tercer per a un
aprofitament privatiu a cost zero. I a això hi pot fer les voltes
que vulgui, però no és de rebut, Sra. Marí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 595/13. 

Vots a favor? 5. 

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 595/13, relativa a terres autovies aeroport Eivissa. 
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I.2) Proposició no de llei RGE núm. 688/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a garanties
ambientals del dragat del port de Maó.

A continuació passam al debat de la segona Proposició no de
llei RGE núm. 688/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a garanties ambientals del dragat del Port de
Maó.

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Avui tercer debat sobre el dragat que
pensa dur a terme l’Autoritat Portuària en el Port de Maó, tercer
debat en molts pocs dies; dia 20 de febrer, una proposició no de
llei del Grup MÉS que va ser rebutjada pel Grup Popular, dia 6
de març dues preguntes al conseller Sr. Company també del
Grup MÉS, i avui tercer debat, tercer debat avui i els que
tendrem si algú no hi posa remei, perquè segur que si algú no hi
posa remei tendrem més debats sobre aquest tema en aquesta
legislatura i en legislatures futures s’hauran de tenir debats
sobre el (...) dragat del Port de Maó.

Una denúncia per part d’Oceana davant la UNESCO, que
veurem com acaba. Menorca és Reserva de la Biosfera i
evidentment segons quines actuacions en contra del medi
ambient poden perjudicar aquest nomenament, una zona
previsiblement afectada on hi ha una important concentració
d’activitat turística i a més d’activitat turística diguéssim d’alt
valor ambiental com és la zona dels voltants de l’illa de l’Aire,
a més declarada LIC.

Una qüestió prèvia, com ja vàrem dir en els anteriors debats,
com hem dit i reiterat mil vegades al nostre grup, com també ho
ha dit el Grup MÉS, com també ho han dit tots aquells grups
que s’oposen a com vol fer el dragat l’Autoritat Portuària, estam
d’acord -que quedi molt clar- amb el dragat del Port de Maó. És
necessari i s’ha de fer, però no estam tan d’acord en com ho
pretén fer Autoritat Portuària, sense presentar, al nostre parer,
el mínim de garanties ambiental. Fins i tot el GOB, fins i tot
Oceana han qüestionat d’una manera important i han destapat
les vergonyes de l’Autoritat Portuària en aquest tema, fins i tot
Autoritat Portuària i el GOB s’han manifestat favorables a
aquest dragat. Per tant, vàrem ser acusats en el debat de dia 20
de febrer d’estar en contra d’aquest dragat, no és cert, estam
clarament, i així ho hem manifestat reiteradament, a favor del
dragat del Port de Maó.

Però clar, només hi ha dos problemes, què es draga, és a dir,
el material a dragar i on es llança aquest material que es pretén
dragar. Dos problemes que es resumeixen en un només, que és
el sistema del dragat que ha elegit Autoritat Portuària per fer-ho,
que ha elegit Autoritat Portuària amb la connivència dels
ajuntaments de Maó i de Sant Lluís, amb la connivència del
Consell Insular de Menorca, amb la connivència del Grup
Popular d’aquest parlament i amb la connivència del Govern de
les Illes Balears que té la competència de protecció de Medi
Ambient del mateix govern. Bé, realment la té el conseller de
Medi Ambient, segons l’Estatut, perquè el president no la té,
perquè ja sabem que el president no té facultats i si no té
facultats no té competències. Segons ells està facultat per tenir

una farmàcia, però no té facultats executives del Govern, per
tant, la responsabilitat és del conseller, el president no pinta res,
igual és per això que té tanta tírria a Miquel Barceló, que sí que
pinta i molt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Parlam de l’aeroport d’Eivissa, si us plau.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, Sra. Presidenta, en parlam. Estam d’acord amb el dragat
-de totes maneres jo he repetit declaracions del mateix
president, no m’he inventat res. Estam d’acord amb el dragat, és
necessari i és urgent el dragat, que quedi una vegada més
reflectit en el Diari de Sessions, però si ja no està fet és només
per la cadena d’errors d’Autoritat Portuària i de les empreses
que Autoritat contracta perquè l’auxiliïn. La cadena d’errors per
ella mateixa faria pensar que la cosa no funciona d’ençà que
l’any 2009 va fer el primer informe equivocat, el primer d’una
cadena d’informes inculcats, qualque cosa els va treure els
colors i ara els ha tornat fer treure amb un altre informe
equivocat. La Universitat de Barcelona no diguem, i no em
discutirà ningú o sí, esperem que no, l’autoritat acadèmica i el
prestigi de la Universitat de Barcelona en qüestions ambientals.
I va fer treure també els colors l’Institut Oceanogràfic amb un
informe que primer Autoritat Portuària va amagar i negar que
tenien fins que, evidentment, les evidències li ho varen fer
revelar a l’opinió pública. 

La transparència d’Autoritat Portuària és proverbial i els
seus errors contra el medi ambient també són proverbials. Una
llarga cadena d’errors només en aquest cas, però en aquest cas
molt flagrants. Per què va amagar Autoritat l’informe?, per què
no va voler parlar en les jornades de dia 22 de gener que va fer
a Maó de cara a explicar el dragat a l’opinió pública on un
informe tan transcendent com aquest va ser ocultat als
assistents? Per cert, entre els quals hi havia representants del
Grup Socialista, representants del Partit Socialista, tot i que el
Grup Popular en el debat de dia 20 va dir que no hi havia anat
ningú, hi havia anat, ni més ni manco, el secretari general del
PSOE de Menorca i portaveu a l’Ajuntament de Maó on és el
port, hi va anar la responsable de Medi Ambient, la consellera
Petrus, hi varen anar més representants i també del Grup MÉS,
del PSM-MÉS per Menorca també hi eren. Qui igual qui no era
és el Grup Popular, però en tot cas sí que va rebre el power
point dels arguments que es varen presentar, perquè els
arguments que ha plantejat el Grup Popular en aquest parlament
són -diguéssim- simplement el seguiment del power point que
va utilitzar Autoritat Portuària en aquell moment per presentar
el dragat. Es veu que la sintonia d’Autoritat Portuària amb el
Grup Popular va bé. Evidentment no tenc res a dir que sigui
Autoritat Portuària qui faci els guions parlamentaris al Grup
Popular. Cada un té les seves responsabilitats. No sé si avui
tendrem una segona entrega d’aquest power point, en tot cas
entenc que serà amb un afegit, la carta que el director de
l’Institut Espanyol d’Oceanografia, el Sr. Eduardo Balguerías,
va enviar a Autoritat Portuària de les Illes Balears, i que el Sr.
Company es va treure de la màniga a l’anterior debat de dia 6 de
març, una carta amb registre de sortida de l’Institut
Oceanogràfic dia 4 de març i registre d’entrada a Autoritat
Portuària, a qui va dirigida la carta, dia 6 de març, el dia que el
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conseller Company, precisament, havia de respondre les
preguntes sobre el dragat. 

La comissió aquell dia va ser com avui, a les sis i mitja, i la
carta va entrar a Autoritat Portuària, segons el registre
d’entrada, a les catorze hores vint-i-quatre minuts i divuit
segons, i a les sis i mitja el conseller Company ja la tenia.
Magnífica coordinació entre el responsable de controlar i el
controlat. Així deu donar gust controlar i sobretot deu donar
gust ser controlat si hi ha tanta sintonia que els papers flueixen
amb tanta agilitat. I qui firma la carta és el director de l’Institut
Oceanogràfic, no és un informe tècnic, el Govern sembla ser
que en va demanar un, sinó que és el director de l’Institut
Oceanogràfic, una carta que el conseller Company sembla
relativitzar segons el mateix Diari de Sessions d’aquell dia 6,
diu el Sr. Company: “he fet una solAlicitud formal d’aquest
informe i estam a l’espera que ens diguin, des de l’Institut
Oceanogràfic, a veure què hi ha d’haver o no en tot el que es...
que hi ha d’haver, o (...), en tot el que és manifesta en el Diari
de Sessions de dia 20, es refereix, per tant, estam a
l’expectativa”. Això ho diu quan ja coneix la carta, i diu que
està a l’espera de l’informe. 

I també diu en aquest mateix Diari de Sessions: “nosaltres
ara, com li he dit, vàrem demanar també a l’Institut Espanyol
d’Oceanografia que ens digués la seva opinió, però amb aquesta
carta que hem vist avui ens imaginam que anirà en aquesta
línia”, “ens imaginam que anirà en aquesta línia”, per tant,
estam a l’espera d’aquest informe. Esperem que aquest informe
no arribi quan el dragat ja estigui fet perquè evidentment la
responsabilitat del conseller de Medi Ambient, responsable de
la protecció del medi ambient de les Illes Balears, quedaria molt
en entredit.

La carta, a més, en què el director de l’Institut Oceanogràfic
corregeix informes tècnics amb una carta i segons només les
correccions en els informes anteriors que li porta l’empresa
contractada per Autoritat Portuària, és a dir, segons ell mateix
diu, no ha comprovat res de la certesa o no, després de la llarga
cadena d’errors comesa per Autoritat Portuària a les empreses
contractades, no ha comprovat res de les correccions d’errades
que diu l’empresa que ha fet. I passa olímpicament el director
de l’Institut Oceanogràfic, passa olímpicament del Centre
Oceanogràfic de Balears, que depèn del mateix institut i que té
setanta professionals i molt prestigi.

No seria lògic, pens jo, que fossin ells que diguessin la seva
perquè segons la web de l’Institut Espanyol d’Oceanografia la
funció primera que té el Centre Oceanogràfic de Balears és la
següent: “conocimiento de los procesos oceanográficos que
tienen lugar en el Mediterráneo Occidental y particularmente
en el mar que rodea las Islas Baleares, su variabilidad y sus
causas, con especial atención a los factores que influyen en la
producción biológica y que pueden alterar el ecosistema”.
Evidentment, tirar llots contaminants a la mar pot alterar
evidentment l’ecosistema que té la responsabilitat de vetllar i
d’estudiar el Centre Oceanogràfic i no ha estat consultat ni tan
sols pel seu superior, el Sr. Eduardo Balguerías, que ell en
persona assumeix la responsabilitat de donar el vistiplau a tirar
llots contaminats a la mar, uns llots que evidentment poden
crear greus problemes no només a l’ecosistema sinó també a les
persones que mengin el peix que allà es pesca i la gent que es
vol banyar o fer submarinisme allà.

Massa errors d’Autoritat Portuària, fins i tot en el vídeo que
es va difondre per demostrar que no pensaven llançar llots hi ha
errors, i el Govern, crec jo, que podria comprovar perfectament
si realment té raó Oceana o té...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, se li ha acabat el temps.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant, Sra. Presidenta.

, ... o bé el Govern o bé Oceana té raó o bé la té Autoritat
Portuària, ho té molt fàcil, ho pot encarregar als seus tècnics, si
encara n’hi queden després de tots els que ha deixat al carrer, o
bé si no el Sr. Company podria posar la barca i el Sr. Bosch fer
la immersió i comprovar si evidentment allà baix hi ha coses
realment importants a protegir o no. Si hi són, podrien agafar
mostres també dels materials contaminats que es pensen llançar
des del Port de Maó i que tenen alta concentració de mercuri i
que en totes les anàlisis que ha fet fins ara Autoritat Portuària no
han analitzat on fins ara el 2009 varen dir que hi havia més
altament contaminants i com ha quedat demostrat i no ha estat
capaç de refutar Autoritat Portuària en les seves correccions dels
primers informes, on es va abocar a l’any setanta mercuri...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, ha acabat el temps.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... i no s’ha examinat -estic acabant, Sra. Presidenta- no s’ha
examinat en cap moment per Autoritat Portuària en aquests
moments i si realment es confirmen els informes de 2009 es
tirarà contaminació de grau tres a una zona molt propera a un
LIC i que pot ser un drama ecològic i també per a la imatge
turística i de Menorca com a Reserva de la Biosfera.

He acabat, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions, per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alorda, per un temps de
deu minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. També per anunciar el nostre vot
favorable a aquesta iniciativa. Podrem aportar ja pocs arguments
respecte dels que ha fet el Sr. Borràs i sobretot remetre’ns a tots
els que ja havia aportat el Sr. Martí dins les distintes iniciatives,
com ja s’ha recordat, s’han tractat en aquesta comissió i on s’ha
aprofundit en els mateixos arguments que crec que ens haurien
de fer reflexionar molt seriosament a tots. 

Estam parlant d’una qüestió delicada, evidentment sempre
es pot tractar amb un puntet de gràcia, però siguem seriosos en
el tema que el Sr. Bosch i el Sr. Company no ens facin una
escena de Palomares, perquè els mals hi són, independentment
dels missatges i les escenes que un vulgui transmetre. Hi ha
coses que són plàstiques, però que no resolen el problema de
fons. Per tant, aclarim-ho. S’ha posat un dubte per part
d’autoritats ambientals de primer ordre, com s’ha recordat, la
Universitat de Barcelona, l’Institut Oceanogràfic, sobre les
bondats o les repercussions negatives que podria tenir abocar
llots contaminats. 

S’han fet tot un seguit de denúncies respecte de les mostres
que es varen extreure i de les conclusions que ha tret l’Autoritat
Portuària, fins i tot s’ha demostrat que aquelles zones que en
primera instància tenien més concentració de mercuri han estat
obviades de la segona anàlisi. En el primer debat parlàvem de
casualitats, ara en aquest parlam de seqüència d’errors, són tot
matèries on no hi hauria d’haver tantes suspicàcies, ni dubtes,
facem-ho i facem-ho bé, amb tots els punts damunt la taula, la
tranquilAlitat que tothom vol el dragat del port de Maó, és un
tema en què hi ha un consens, fins i tot els que han posat
aquesta alarma respecte de com es farà, deuen ser dels més
favorables que es faci l’actuació. Per tant, no hi ha cap
inconvenient en la mesura en si, però tots hem de tenir la
preocupació que es faci correctament.

Ara mateix a Tarragona ja s’ha establert que a un port, com
és sabut un port industrial, que ha tengut activitat durant uns
certs anys d’activitat industrial, doncs els llots seran
descontaminats. Tots els llots dragats seran descontaminats.
Quin problema té? Que és car, això no s’amaga a ningú,
descontaminar llots no és barat i és una qüestió delicada que
l’hem de fer amb seny, perquè és necessària, però sempre hi
plana dins aquestes decisions que prenem, el principi de
precaució davant el dubte, no tenir ben controlat quines
conseqüències pot tenir per allargar-ho, per abocar dins la mar
aquests llots, per tant s’ha de fer amb la màxima cautela. A
Tarragona, 200 milions d’euros, 200 milions d’euros, però
tractaran tots els llots. No és Maó, però Déu n’hi do la
consciència i la seguretat que té l’Estat espanyol, amb fons
europeus també, amb un compromís de tothom, però que té molt
present que un port com el de Tarragona, no es pot dragar sense
descontaminar els fons per llançar-los a una altra banda. 

Jo crec que a Maó ha quedat prou documentat, demostrat
sense que ningú no ho hagi desmentit amb la mateixa claredat
i contundència, tots els materials contaminants que hi ha dins els
llots, i jo crec que a l’hora de voler llevar qualsevol dubte, el
més net seria primer la transparència, com s’ha dit, no amagar
informació, no anar d’amagat amb les coses; i segona un poc el
que va dir el conseller, però després ens va deixar dubtes en les
preguntes sobre quina serà la seva actuació efectiva, que és

encomanar a una autoritat independent que no hi tengui res a
guanyar ni a perdre respecte del que aquí es jutja, senzillament
dir-nos exactament què s'ha de fer i després el Govern veurà què
costa i què pot fer amb aquell informe, però no donar-lo de part.

Tots confiam que l’administració de per si tendrà els seus
propis controls, tendrà un punt de seny i un punt de prudència,
però precisament perquè dubtam del seu propi autocontrol,
establim talls de caràcter d’informes mediambientals, externs,
per poder-ho tenir present. L’Autoritat Portuària en aquest sentit
està sotmesa a la Conselleria de Medi Ambient, però
evidentment una fiscalització real. Si la conselleria té els medis
suficients com per tenir-ho present, que ho faci, però jo crec que
davant dels dubtes suscitats i per claredat de tothom i perquè no
hi hagi cap dubte que plani sobre la Reserva de la Biosfera de
Menorca, que ho demani a una autoritat en aquestes matèries,
com pot ser la Universitat de Barcelona, a la qual, ja dic, per
part del nostre grup, no aixecarà una cella. És a dir, si la
Universitat de Barcelona dóna per bona la proposta que ens fa
l’Autoritat Portuària, doncs bona és. Però crec que a aquestes
alçades i amb els dubtes suscitats, és bo que hi hagi autoritats al
respecte, no que ho digui Oceana només, no que ho digui
l’Autoritat Portuària només, cerquem una autoritat científica
que sigui la que ho validi. 

No aquesta actitud que s’ha portat, de què també en parlava
el Sr. Borràs, de què l’autoritat ambiental sigui el promotor,
encara que sigui un promotor públic. Creim que això no és
raonable, no és correcte, no és suficient, a més amb els elements
que avui s’han posat damunt la taula i, per tant, cal aprovar
aquesta proposició no de llei i ser molt i molt prudents amb les
actuacions que es duran a terme en el port de Maó. I fer-ho
aviat, fer-ho aviat, les obres estan jo crec que imprudentment
adjudicades en aquests termes, però, en qualsevol cas -insistesc-
pel principi de precaució, si s’ha de fer un téntol, si s’ha de fer
una suspensió de l’adjudicació hi som a temps, aquest govern ha
suspès adjudicacions i fins i tot les ha tornat enrere sense cap
mena de mirament i com que en aquest cas no es tracta tant de
tornar enrera com de posar els temes clars, doncs que se
suspengui aquesta actuació, que s’estudiï. Si queda, nosaltres en
dubtam moltíssim, però si és que queda que és bona l’actuació
que presenta l’Autoritat Portuària, que es faci, no hi haurà cap
pega més enllà de la suspensió. Si tots arribam a la conclusió
que no, que cal descontaminar els llots, doncs és un altre
element que s’haurà de posar dins el concurs o que s’haurà de
posar com un cost afegit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, Sra. Presidenta. És curiós, em permetrà, Sr. Borràs,
que li digui que ara els preocupa tant el tipus de residus i a la
proposició no de llei que hem vist abans no els preocupàs. I ja
no en parlem de com els preocupava aquesta qüestió durant tots
els anys que vostès han governat.

Sr. Borràs, vostè se’n va d’un cap a l’altre, cosa ja habitual
en vostè i en les seves intervencions. Se’n va d’una banda a
l’altra, res a veure amb el que demana. Jo em cenyiré, li llegiré
i li recordaré allò que vostè escrivia a la seva proposició no de
llei: “El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient i Ordenació del Territori, en ús de les
competències que li corresponen, que prengui totes les mesures
oportunes per tal de garantir que el dragat del port de Maó es
faci amb totes les garanties ambientals exigibles”.

El que no pot ser és continuar dient que vostès volen que es
faci el dragat i continuar posant ombres de dubte al que fa
referència a tota la tramitació que és preceptiva per dur
endavant un projecte com aquest. Aquest és un projecte molt
beneficiós per a Maó, també per a l’illa de Menorca, i vostè ho
sap perfectament. És un projecte que també incrementa la
seguretat marítima, hi ha acord de tots els implicats,
l’Ajuntament de Maó, el Consell Insular de Menorca, pescadors,
empresaris, tots som conscients que cal respectar el nostre
entorn, protegir el medi ambient, tots ens estimam la mar, jo açò
no ho pos en dubte. Són massa els organismes i les
administracions que hi tenen a veure, començant per la mateixa
Autoritat Portuària, que és la competent i promotora d’aquest
projecte, continuant pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Ordenació del Territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, Capitania Marítima, Ministeri de Foment, Demarcació
de Costes, Institut Espanyol d’Oceanografia, un grapat de
direccions generals i d’altres. 

Com li deia, són massa els organismes i administracions que
hi tenen a veure com per voler donar entendre que el dragat no
es farà amb totes les garanties ambientals i prescripcions que li
pertoquen. Vostè, Sr. Borràs, realment creu que es pot fer un
projecte d’aquesta magnitud sense complir amb totes les
normatives? Sense fer complir les prescripcions del Pla de
vigilància? Vostè, Sr. Borràs, amb l’objecte d’aquesta PNL, vol
donar a entendre que la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori no està fent ús de les competències que li
corresponen. Vostè sap que no és cert i no li podem acceptar de
cap manera que faci aquesta tergiversació de la veritat.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori està
obligada a complir amb la legislació ambiental, seguint les
directrius i procediments indicats i recomanats per la normativa
d’aplicació en el marc de les seves competències, sempre sense
perdre de vista que l’Autoritat Portuària Balears, òrgan
depenent del Ministeri de Foment té competències d’actuació en
el projecte del dragat del port de Maó. Té raó vostè quan diu
que n’hem parlat molt i n’haurem de parlar. Jo no sé si
n’haurem de parlar o no, però que n’hem rallat molt, ben segur.
La setmana passada mateix, el conseller Company en resposta
a una pregunta del Sr. Martí, li deia clarament en aquesta
mateixa comissió: “hem de ser molt escrupolosos amb el Pla de
vigilància i amb el fet que les coses es facin bé”. I afegia: “tot

el que són riscos estan controlats, tots sabem que risc zero no
existeix i cap científic del món no li dirà que pugui fer les coses
amb risc zero, però sí amb un risc molt minimitzat, i açò és el
que nosaltres voldríem que quedés i per part nostra en les coses
que siguin de la nostra competència, sense cap dubte hi estarem
a l’aguait”. Li ho repetiré: “en les coses que siguin de la nostra
competència -Conselleria de Medi Ambient- sense cap dubte hi
estarem a l’aguait”. Més clar no es pot dir. Les coses com són.

Per tant, queda clar que en referència al que vostè deia -
“instar la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del
Territori, en ús de les competències que li corresponen, que
prengui totes les mesures oportunes per tal de garantir que el
dragat del port de Maó es faci amb totes les garanties ambientals
exigibles”- el nostre vot només pot ser en contra, perquè resulta
que la conselleria ja està fent tot el que li pertoca. Per tant, jo ja
no sé què més dir-li. Si ens cenyim al que vostè demana, si
després vostè se’n va d’un cap a l’altre, açò, Sr. Borràs, ja és
una qüestió plenament seva.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. També per les contradiccions del Grup
Popular, sembla que a Eivissa sí que l’importa molt com es fan
les coses i en canvi, quan parlam de Menorca no és tan
important.

Miri, jo li he dit i repetit trenta vegades a la meva primera
intervenció, (...), li ho ha dit tothom. Tothom està d’acord amb
el dragat, ningú no el qüestiona i tothom està d’acord que és un
projecte beneficiós. Ara, els pescadors que vostè ha citat i els
empresaris que vostè ha citat, han dit que estan d’acord amb el
dragat, però que es faci amb les condicions ambientals i com
toca. Hi ha sistemes.

Vostès van parlar l’altre dia, la Sra. Sugrañes, de no sé
quants de camps de futbol, de terres que s’haurien d’abocar, ja
han trobat arguments, però miri, a l’adjudicació a Sacyr -per
cert, el president de Sacyr és una de les persones que surten en
el cas Bárcenas- 600.000 euros d’estalvi davant l’adjudicació de
2.600.000 euros de sortida, 600.000 euros d’estalvi. Igual
aquests 600.000 euros poden servir per donar les garanties
ambientals i tractar els llots i fer-ho bé; perquè, clar, complir la
normativa després de la cadena d’errors que ha comès
l’Autoritat Portuària i les zones que ha deixat d’analitzar
Autoritat Portuària dins el port de Maó, perquè l’any 2009 que
un estudi rigorós detecti alts nivells de contaminació per
mercuri i altres materials pesants en el port i curiosament les
anàlisis posteriors que serveixen per justificar el dragat no
s’estudiïn en aquestes zones que seran dragades, no s’estudiïn
perquè evidentment açò faria que el nivell mitjà de
contaminació de les terres dragades passés a nivell 3 i per tant,
ja no es podria fer el dragat amb el sistema de dragat que pretén
l’Autoritat Portuària, si açò és complir la normativa és complir-
la d’una manera absolutament tramposa, per rallar d’una manera
fina.
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Evidentment és cert que el risc zero no existeix, però sí que
hem de minimitzar els riscs i igual abans d’arriscar-nos als
perjudicis econòmics també i ambientals que provocaria els
abocaments dels llots allà on pretén abocar-los l’Autoritat
Portuària, S’Algar, Rafalet, Punta Prima, Alcaufar, Cala de Sant
Esteve, tota una zona important a nivell turístic, una zona de
busseig turístic, ambiental, busseig no de pescar, busseig per
gaudir del fons marí de Menorca, importantíssim i que està a la
vora, tot açò se’n pot anar en orris per no voler gastar l’Autoritat
Portuària uns recursos. L’Autoritat Portuària ha tengut 14,6
milions d’euros de benefici l’any passat, s’han estalviat 600.000
euros en l’adjudicació que s’ha fet a Sacyr, crec que pot posar
alguns recursos, Autoritat Portuària sembla que tracta el port de
Maó massa vegades amb una actitud colonial, és a dir, de
treure’n el màxim benefici amb la mínima inversió i Autoritat
Portuària té capacitat, si vol, per fer les coses bé. I el Govern de
les Illes Balears és competent en la protecció del medi ambient,
per tant, si vol, pot aturar, pot demanar nous informes, pot
demanar noves anàlisis dels llots i pot demanar anàlisis d’allà
on no s’ha analitzat fins ara, on l’Autoritat Portuària s’ha negat
sistemàticament a analitzar fins ara, pot fer-ho, té competències,
o pot procedir d’ofici i fer-ho ell mateix, per tal que el dragat es
faci amb garanties; perquè ens hi jugam massa ambientalment
i també econòmicament. 

No m’agradaria gens que després la UNESCO ens digués
alguna cosa. No m’agradaria gens que trobem contaminació
després a les aigües de bany de Punta Prima, de Binibeca o de
Binisafúller i després tinguem un problema i haguem de córrer.
I després els culpables, com passa amb la importació de residus
a Mallorca, serà culpa de qui avisa, serà culpa de qui diu que
s’estan equivocant. El missatger serà el culpable i no el que
actua, o té la responsabilitat d’actuar i impedir que es facin les
coses malament i no ho fa i és qui té la responsabilitat en la
protecció del medi ambient. El culpable no és el portaveu que
alerta, sinó el que comet l’error, un error que no sé si
intencionat o no, està a punt de cometre el Govern de les Illes
Balears en no exigir aquestes garanties que no exigeix. I si ja ho
està fent, quin problema tenen per votar-ho a favor? Perquè ho
ha de continuar fent durant tot el procés de dragat, perquè és la
seva responsabilitat i, per tant, no sé quin problema tenen per
votar-ho a favor...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, se li ha acabat el temps.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...És viable? L’Autoritat Portuària té adjudicat des de 26
d’agost de 2010 en el mateix port de Maó un vial i encara no
l’ha executat perquè no s’adaptava a planificació urbanística i
perquè no havia complit tots els tràmits, i el té paralitzat. El
dragat no té perquè està més de tres anys aturat, però sí que pot
estar un mes aturat, quinze dies aturat per fer-ho amb garanties,
si no, demà ho pagarem tots, ja li dic, ambientalment i
econòmicament. I la responsabilitat no és nostra, no volem
impedir el dragat del port, el que volem són garanties
mediambientals que es fa amb les condicions que correspon i
diu la llei i aquestes garanties en aquests moments l’Autoritat
Portuària no els pot demostrar, ni les ha demostrat i per tant, té
la responsabilitat el Govern d’exigir-les i fer que es facin les

coses en condicions. Evidentment si es fan les coses en
condicions ningú no hi estarà en contra.

Gràcies, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 688/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 688/13, relativa a garanties ambientals del dragat del
port de Maó.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6815/12,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, pel qual se solAlicita
que la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial adopti l'acord de recaptar la presència del cap
de la Demarcació de Costes de les Illes Balears, per tal
d'informar sobre l'avantprojecte de llei de protecció i ús
sostenible del litoral i de modificació de la Llei de Costes
22/1988, de 28 de juliol.

Passam a continuació al segon i darrer punt de l’ordre del
dia d’avui, consistent en l’escrit RGE núm. 6815/12, presentat
pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita que
la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial adopti l’acord de recaptar la presència del cap de
Demarcació de Costes de les Illes Balears, per tal d’informar
sobre l’avantprojecte de llei de protecció i ús sostenible del
litoral i de modificació de la Llei de Costes 22/1988, de 28 de
juliol.

En defensa de la iniciativa 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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intentam des del nostre grup
i des de fa anys que hi hagi una veritable articulació del principi
de cooperació i d’informació recíproca amb la resta
d’administracions i una d’elles és evidentment l’administració
de l’Estat. No hi ha hagut manera, és a dir, l’Estat que de
vegades intenta apelAlar un sentit de colAlaboració, de lleialtat,
moltes vegades per centralitzar competències, quan es tracta de
parlar-ne amb les comunitats autònomes sol rebutjar presències
al Parlament que no són inquisitives, són de presa de contacte
perquè els distints grups poguéssim conèixer de primera mà les
intervencions del Govern de l’Estat i també fer-hi aportacions,
hi ha dificultats. N’hi ha hagut històricament amb els delegats
del Govern i n’hi ha hagut normalment fins i tot amb autoritats
sectorials, no sempre, vostès saben que ve el ministre... del
Ministeri de Justícia hi ha sempre una predisposició de mostrar
la memòria, hi ha distintes..., jo quasi diria anècdotes que
rompen aquesta dinàmica, però el que és estrictament
l’Administració Perifèrica de l’Estat n’és renuent.
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Voldríem que això no fos així, crec que hi ha un tema, per
exemple, cabdal que ara es tracta com és les conseqüències de
la modificació de la Llei de costes que es tramita per part... que
va aprovar ja, quan ho vàrem demanar era quan s’aprovava el
projecte de llei en aquell moment a Madrid, ara ja està en un
altre seu, però crec que en general totes les inquietuds, tots els
estudis, tot allò que hagi pogut tenir present l’Administració de
costes a les Illes Balears a l’hora d’elaborar o de valorar aquesta
iniciativa, com ens pot afectar, a les Illes Balears, tenint com
tenim competències en litoral i en ordenació del territori i
senzillament perquè afecta tota la nostra vida econòmica,
ecològica i de tot ordre per la importància que té la costa a les
Illes Balears, crèiem que era prudent, interessant, positiu tenir
aquesta compareixença del representant o de l’Administració
Perifèrica dins l’Administració de costes perquè creim que
aquest ja no és un avantprojecte, com dic, una part d’aquesta...
del sentit de la compareixença ha perdut actualitat, però que el
cap de Demarcació de Costes ens digui què creu, com creu que
afecta i quines conseqüències i quins estudis ha fet respecte
d’això, continuam pensant que és molt interessant. 

En general, una compareixença del cap de Demarcació de
Costes a les Illes Balears en aquest parlament, en aquesta
comissió en concret, per parlar de tota la seva activitat a les Illes
Balears crec que seria molt positiva i rompria, ja dic, aquesta
dinàmica, que no entenem el perquè s’ha instalAlat en aquest
sentit que, amb una certa idea jeràrquica, només volen donar
compte davant Madrid.

Madrid és molt enfora i el Congrés dels Diputats deu
demanar coses sobre les Illes Balears i la presència del cap de
departament de Costes en comptadíssimes ocasions, mentre que
nosaltres hi tenim més esment, més possibilitats i més capacitat
també d’actuació en l’àmbit autonòmic.

Per tant, creim que seria una bona iniciativa i així demanam
als membres de la comissió que hi donin suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posicions per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Boned, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, simplement és per
anunciar que donam suport a la petició de proposta del grup
MÉS i que entenem que d’entrada i en principi qualsevol
aportació d’informació complementària sobre qualsevol qüestió
i sobretot dels que la tenen de primera mà i potser dels que més
en poden aportar, hauria de ser ben rebuda i que m’agradaria
que tenguéssim en compte sobretot també ara aquí que no estam
valorant el que s’ha de dir o si voldrà venir o no, sinó
l’oportunitat que es demani i es reclami la presència d’aquesta
persona, del responsable de la Demarcació de Costes, una altra
cosa serà que, una vegada que se li demani, ell decideixi pel seu
compte que no és oportú que vengui, ja ho decidirà ell, però
com a mínim no posem l’impediment des del Parlament perquè
tengui l’oportunitat de venir a donar-nos les explicacions que es
puguin aportar.

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. Creim que en aquest
moment en què ens troba la tramitació de la Llei de costes, que
és en una fase d’esmenes dins la comissió corresponent del
Congrés dels Diputats, les forces polítiques estan fent la seva
feina on escau, que és on s’està redactant aquest text legislatiu.

Per tant, consideram que, realment, el delegat de
Demarcació de Costes poc té a intervenir en aquest moment en
aquest parlament, en primer lloc perquè la seva funció no és
entrar a valorar quin és el text legislatiu que s’estigui elaborant
en el Congrés dels Diputats i per tant, sincerament no veim
l’utilitat o l’oportunitat d’aquesta solAlicitud de compareixença
en aquest moment.

A més, permetin-me que sigui... que faci una mica de
memòria, no sé com s’atreveixen a demanar aquestes coses
quan denegaren totes quantes va demanar el Partit Popular quan
governava el partit Socialista a Madrid, sobretot els del PSOE,
per coherència si vostès no estan d’acord que compareguin els
delegats de... té raó el Sr. Alorda que és un tema que podríem
discutir, però el cert és que...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...realment crec que, entenc al Sr. Alorda i entenc la seva
posició política, però creim que no és el moment processal
oportú, si m’ho permet, per plantejar això a aquest parlament.



532 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 38 / 13 de març del 2013 

 

Els que tenim representació al Govern de l’Estat, més ben
dit, perdó, al Congrés dels Diputats, s’està fent la feina des de
les diferents forces polítiques, hi ha hagut terminis
d’alAlegacions i d’informació pública, en què també s’ha pogut
fer feina i crec que hi ha altres eines i altres maneres per poder-
hi participar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’escrit RGE núm. 6815/12, presentat pel Grup
Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita que la Mesa
de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial adopti
l’acord de recaptar la presència del cap de Demarcació de
Costes de les Illes Balears per tal d’informar sobre
l’Avantprojecte de Llei de protecció i ús sostenible del litoral i
de modificació de la Llei de Costes 22/1988, de 28 de juliol.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Una vegada 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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