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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si
es produeixen substitucions.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí. Manel Martí substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Maria substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 2012/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra la processionària,
i la RGE núm. 3278/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS,
relativa a descontaminació dels sediments extrets del dragat del
Port de Maó. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 2012/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra la
processionària.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 2012/13, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Bé, senyores i senyors diputats, la
processionària o eruga dels pins constitueix un maldecap, i no
menor, per a la gestió de la sanitat forestal a les illes d’Eivissa
i de Formentera. Certament a Mallorca, detectada ja cap als
anys quaranta, ja fa molt més temps i també a Menorca, que
apareix cap als anys setanta, però l’impacte potencial de la
processionària a Mallorca i a Menorca no es pot comparar, en
cap cas, amb el d’Eivissa. 

La processionària és un insecte alAlòcton i invasor que causa
estralls als ecosistemes de pinar. Els pèls urticants de la
processionària pot provocar alAlèrgies tant als humans com als
animals domèstics. L’efecte tan important que té a Eivissa i a
Formentera s’entén si es té present que la superfície forestal
d’Eivissa és de 25.088 hectàrees de pinar autòcton i a
Formentera en aquests moments és de 2.422 hectàrees. Són
masses forestals d’un sol tipus d’arbre que és el pi, l’element on
se situa aquesta plaga i, per tant, la gravetat s’accentua molt
més. 

Per tant, en aquests moments, què passa? La incidència
d’aquest problema a Eivissa i a Formentera és escassa encara si
es compara amb altres àrees de la península on hi ha, diríem,
aquest tipus de malaltia. Per això és tan important controlar-la
abans que el problema s’estengui. Amb la massa boscosa que hi
ha a les Pitiüses si s’arriba a estendre per a tot arreu el control
esdevindrà dificilíssim, per no dir ja òbviament impossible. 

Per tant, em permetré en aquests moments fer una petita
recapitulació de la legislació que obliga en aquests moments el
Govern de les Illes Balears a prendre cartes en l’assumpte i
actuar de la manera, diríem, que així marquen tots els protocols
que hi ha establerts. 

En primer lloc, tenim una Constitució Espanyola que a
l’article 45 obliga a la millora de la qualitat de la vida dels
ecosistemes i a millorar i a restaurar el medi ambient i a
conservar-lo. Es tracta d’una declaració de principis general,
però que forma part del sentit comú d’arreu d’Europa i que, per
tant, es complementa després amb una altra legislació, la
43/2003, de monts, a l’article 52 on s’obliga a la protecció dels
boscos contra agents nocius. No crec que ningú posi en dubte
que la processionària en aquest cas és un element nociu. Així
mateix la Llei 43/2002, de sanitat vegetal, estableix també les
mesures d’execució davant les espècies invasores i les plagues.
Encara més, Eivissa va ser declarada el 92 per la Unió Europea
com a zona protegida davant la processionària, element que es
veuen obligats a revisar el 2008. 

Segons la normativa vigent a les Illes Balears la sanitat
forestal és competència del Govern de les Illes Balears, però
com que a vegades feim les coses de no sé quina manera passam
les competències de la sanitat vegetals als consells insulars. Per
tant, tenim per un costat sanitat forestal en mans de competència
del Govern i la sanitat vegetal en mans dels consells insulars.
Allò que regeix avui en dia l’actuació és el Pla de control
integral de la processionària del pi 2008-2011, i el 18 d’octubre
aquest pla es prorroga per als anys 2012-2016.

En aquest pla es manifesta, ja en el primer pla i en la
pròrroga, la preocupació per l’increment de la població de la
processionària a l’illa de Formentera, ja es recomana fer
tractaments amb els bacillus thuringiensis, amb la varietat
kurstaki, etc., però que s’actuï ja de manera urgent. 

A Eivissa la processionària que es detecta el 75, però que
des de llavors s’ha aconseguit mantenir a ratlla aquest element,
de manera que no s’ha produït una explosió significativa de la
plaga ni a hores d’ara encara podem comptar danys significatius
als boscos d’Eivissa. Des que es detecta la plaga de la
processionària fins avui en dia s’han fet els plans de control
específics. Amb la planificació a nivell de Balears de 2008
s’han fet planificacions per a cadascuna de les Illes que inclouen
els pinars de l’illa d’Eivissa on s’ha d’evitar que hi arriba a
haver una població estable i elevada de processionària que
suposaria un autèntic handicap per als boscos de les Illes
Pitiüses.

Tant a Eivissa com a Formentera la massa boscosa és
formada fonamentalment per pinars i constitueixen sense cap
mena de dubte un dels grans atractius paisatgístics. Per tant, no
hi ha dubte que si la plaga de la processionària desclogués
acabaria deixant o deixaria tocats de mort un dels atractius
turístics més importants que tenim a les Illes Pitiüses. Vull dir
amb això que la plaga de la processionària té unes
conseqüències de caire mediambiental, unes conseqüències en
el nostre ecosistema, però que també les té i les podria tenir si
arribàs a descloure en àmbits com ara el turisme, per tant, que
té uns efectes en la nostra economia de forma directa.
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La processionària en primera instància afebleix els pins,
però si la incidència resulta molt gran pot arribar fins a tot a
eliminar-los. Viatjant per la península, supòs que tots els que
som aquí, més d’una vegada hem tengut allò que es diu la
desgràcia d’haver de contemplar els boscos afectats i les
conseqüències devastadores que té aquesta plaga. 

Però no només afecta el medi ambient, també afecta el
paisatge, però també afecta la salut tant de persones com dels
animals. Les persones que es troben en contacte amb les masses
boscoses afectades per aquests elements poden patir afectacions
urticants i processos alAlèrgics i danys epidèrmics i oculars que
poden resultar d’extrema gravetat, en especial en la població
infantil resident a l’entorn de zones amb pins afectats d’aquest
insecte.

Per tant, si atenent la sanitat forestal hem de mantenir els
boscos nets de la plaga i atenent la sanitat vegetal, d’acord amb
la llei que la regula, un cop reconeguda l’existència d’una plaga
s’ha de procedir a determinar quina és la zona afectada i prendre
les mesures fitosanitàries que siguin necessàries per posar-les
sota control, veure els plans de controls integrals 2009-2011 i
2011-2018.

Per tant, tal com hem plantejat la proliferació de la
processionària a Eivissa durant aquests darrers anys s’havia
mantingut sota control. No resulta fàcil, però entenem que és
imprescindible pels efectes tan negatius que tendria, amb tota
seguretat, sobre la massa boscosa d’Eivissa. Per tant, entenc que
governs de diferent signe havien tengut la sensibilitat i la
preocupació pel fet que aquest element no desclogués a l’illa
d’Eivissa ni tampoc a l’illa de Formentera. Però, què passa?
L’any 2012 no es produeixen les recomanacions ni allò que
disposen els plans de control, que s’han d’establir, que s’han de
fer amb uns calendaris molt marcats pels tècnics de la
conselleria, etcètera, que tampoc ara aquí no entrarem en detalls
ni en tecnicismes, però que s’han de fer en uns mesos
determinats i que si no es fan en aquests mesos determinats no
tenen efecte. Per tant, com que no es duen a terme les
actuacions que s’haurien d’haver mantingut la preocupació en
aquests moments és que la plaga pugui fer un salt endavant, tant
a l’illa d’Eivissa com a l’illa de Formentera.

Per tant, seria posar aquest toc d’alerta en  què unes
actuacions que no s’han fet, per les raons que sigui, però que no
s’han fet i que s’haurien d’estudiar i que poden tenir uns efectes
negatius, per això es demana que es compensin aquests efectes
amb la pujada de la plaga que es preveu i amb l’eclosió de la
plaga que segurament tendrà l’illa de Formentera, i amb la
gravetat que això implica.

Per tant, el punt 3 de la proposició no de llei crec que va en
aquest sentit, de rescabalar d’alguna manera i tornar a posar allò
que era el comptador a l’hora en què les plagues estaven
controlades i no havien fet aquesta eclosió. Vull dir, que era
això que se sentia un element nociu dins els seus termes. Per
això es demanava que s’insti el Govern de les Illes Balears a
rescabalar dels prejudicis causats per la manca d’acció durant
aquest any per eradicar la processionària del pi en contra de les
disposicions que la mateixa Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori en la lluita contra aquesta plaga.

Per tant, també, que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a revisar els protocols d’eradicació de la processionària
al conjunt de les Illes Balears, molt especialment a l’illa de
Formentera. L’illa de Formentera crec que hauria de tenir una
certa atenció perquè fins ara la plaga fins i tot estava
concentrada geogràficament en un entorn aïllat que no afectava
tampoc les zones turístiques. En el moment en què en aquest
lloc no s’ha actuat així com pertocava durant el 2012, la plaga
ja es detecta a tota la resta de l’illa. Per tant, si es torna a actuar
amb una certa deixadesa o no s’actua d’alguna manera per
corregir aquestes mancances que hi ha hagut la plaga a Eivissa
i a Formentera desclourà i es farà plaga -i ja vaig acabant,
presidenta- com ha passat a Mallorca i a Menorca. Però vull
recordar que els boscos de Mallorca i de Menorca són boscos
diferents amb diferents tipus d’espècies, no hi ha un únic bosc
de pins, com a Eivissa i a Formentera. Per tant, la gravetat
s’hauria de situar en aquests termes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Prenc la paraula per exposar de forma molt breu la
posició del nostre grup i el suport a aquesta iniciativa que ha
exposat ja de forma extensa i detallada la diputada Esperança
Marí.

Coincidim amb l’autora de la iniciativa en la valoració que
fa del paisatge com un dels patrimonis més valuosos que té
Eivissa, que té el conjunt de les Illes Balears. Coincidim també
amb la preocupació per l’efecte que pot tenir una plaga de
processionària i el perill per a aquest patrimoni que he esmentat
i creim que cada una de les illes ha de tenir, per tant, els
instruments per controlar i combatre aquestes plagues atès que
la consideració de la processionària com a plaga a Eivissa pot
atorgar eines, mesures de tipus fitosanitaris per controlar les
plagues o la plaga de la processionària i la resta de
consideracions que també es fan que afecten part d’Eivissa i
Formentera creim, evidentment, que és necessari que
efectivament així sigui, que tengui aquests instruments i que,
per tant, com deia, donarem suport a aquesta iniciativa, que ens
sembla, sense cap dubte, positiva i favorable per a l’illa
d’Eivissa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A les nostres illes la
processionària del pi causa molts de problemes als ecosistemes
forestals de pinar, també els pèls urticants de l’eruga poden
produir alAlèrgies i altres complicacions sanitàries als humans i
als animals domèstics. Com bé ha dit vostè, a Mallorca
l’arribada de la processionària va ser detectada per primera
vegada l’any 1942, a Menorca l’any 1970, a Eivissa l’any 1975
i a Formentera l’any 2007. L’any 2007 a Formentera, quan es va
detectar l’eruga, s’instalAlaren trampes de feromones arreu de
l’illa per localitzar i vigilar les poblacions d’aquesta espècie,
però no es va considerar plaga sinó agent nociu perquè no
estava a nivells de plaga, i declarar-ho com a tal hagués estat
molt criticat.

A les Pitiüses el nivell d’actuacions ha estat molt més intens
justament per evitar la proliferació dels focus inicials perquè els
focus inicials es poden controlar i per això la declaració de
focus incipient de plaga de processionària del pi a Formentera.
S’ha fet un esforç de control de la processionària del pi a les
Pitiüses ja que és un cas excepcional dins Espanya tenir un
nivells tan extremadament baixos i això és gràcies a les
actuacions fetes des de la seva detecció per l’ICONA i en els
darrers anys pel Govern balear dins els plans i projectes de
control.

Encara que no està declarada plaga s’han fet les mateixes
incloses més actuacions de control que a les illes de Mallorca i
de Menorca en els darrers anys. I no s’ha pogut fer el tractament
aeri a Eivissa per problemes de canvi de normativa uns dies
abans de fer el tractament, encara que es va redactar el Pla
d’aplicació aèria per al tractament contra la processionària del
pi a Eivissa el 2012, i va ser aprovat de manera extraordinària
pel MAGRAMA, però l’empresa executora no tenia tots els
permisos en regla, justament pel canvi de normativa, i eren
impossibles d’aconseguir.

Hi ha hagut també desacord de tractaments a Eivissa i a
Formentera aeris per part dels apicultors, ONG, i en el any 2012
es va fer una proposta per esquitar l’illa d’Eivissa i Formentera
aèriament i el Consell de Formentera va estar en contra, i per
mor del consell, de les ONG i dels apicultors es va decidir en
aquell moment no esquitar. 

S’han fet jornades tècniques per informar, els productes
utilitzats estan autoritzats pel MAGRAMA i avaluats i
autoritzats per a la seva aplicació per la Comissió Balear de
Medi Ambient. Fins i tot el conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori va autoritzar la utilització de diflubenzurón
a les Pitiüses, segons la modificació puntual del pla realitzada
en data 2 de setembre de 2011 i prorrogat de 2012 a 2016.

S’han fet estudis sobre les possibles repercussions sobre les
abelles a Eivissa per personal especialitzat, amb els consultors
apícoles i amb la UIB, demostrant que no els afecten. El
protocol d’actuacions de control de la processionària al conjunt
de les Illes Balears és diferent per a Mallorca i per a Menorca
que per a les Pitiüses. A Mallorca i a Menorca es pretén
controlar, a les Pitiüses es pretén mantenir a nivells molts
baixos, cosa que no s’ha entès per part d’organismes i
associacions que deien que no s’havia de tractar a Eivissa i a
Formentera ja que no estaven a nivell 3 d’afectació, que és quan

s’aconsella tractar aquestes zones.  Justament es volia fer aquest
tractament perquè no arribassin a aquests nivells. 

L’octubre passat també es varen instalAlar mil capses niu
repartides entre totes les illes, aquí també entren Eivissa i
Formentera. No es té previst, però per falta de pressupost els
tractaments aeris, de moment, a Eivissa i a Formentera dins el
projecte de control de la processionària a les Illes Balears,
encara que seria el recomanable. Si la situació econòmica
canviàs o si poguéssim fer un canvi dins el pressupost estaria
previst a finals d’octubre de 2013 poder fer un tractament aeri.

A partir del mes de novembre i fins a mitjans de febrer les
zones on hi ha hagut més captures de papallones es recorreran
periòdicament a fi de detectar bosses o colònies de
processionària (...) i poder-les eliminar abans que s’enterrin les
erugues. Això es va començar a fer dins els mesos d’octubre,
actuacions directes sobre les bosses, en cas de trobar-les es
tallaran, es cremen o també es fan servir escopetes per a casos
concrets. També es fan controls mitjançant dispositius de
captura que, com hem dit abans, consisteixen en la instalAlació
de les trampes de feromones seguint unes rutes determinades;
realització de mapa de captures reals fet a partir de les dades de
captures georeferenciades de les quatre revisions que es faran i
l’acumulada en total. 

Encara que la competència és del Govern balear s’haurien
d’aconseguir els compromisos dels consells insulars en totes les
realitzacions de totes les actuacions, i per això es va fer el Pla de
control, tenint en compte que legalment no és necessari. Per
evitar problemes i disputes polítiques dies abans de l’aplicació
dels productes, aturant i retardant les aplicacions aèries la qual
cosa limitava la seva eficàcia, es va realitzar la informació
pública per informar tots els organismes i institucions
interessades. 

És impossible, vostè demana l’eradicació de la
processionària, això és impossible, però sí que és el seu control
a nivells molt baixos a Eivissa i a Formentera i a nivells baixos-
mitjos a Mallorca i a Menorca. 

El cost de l’esquitar aeri costa un milió d’euros.  És a dir, és
un cost molt, molt gran que en aquests moments la conselleria
no té previst. Si es considera que hi ha pressupost es farà amb
la modificació. No podem votar a favor d’aquesta PNL perquè
creim que el Govern sí que fa feina en això, que es posen les
mesures necessàries i no estam d’acord amb la seva proposició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant?
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LA SRA.  MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. Lamentablement tenc la sensació de
tornar-me a trobar en un déjà vu. Record fa unes setmanes quan
no va prosperar tampoc en aquesta mateixa comissió una
proposició no de llei sobre el control i l’eradicació de les serps
a l’illa d’Eivissa i de Formentera, com a mínim aquests dies a
la premsa d’Eivissa i Formentera són notícia la proliferació de
les serps i els problemes que causen a alguns restaurants en
plena zona turística, però bé, ja ho trobarem.

Repetesc que aquest tipus de problemes..., vull dir,
possiblement no és la gravetat que hi ha en aquest moment, sinó
és la gravetat si no s’actua, les conseqüències que pot tenir. No
es pot estar un any sense tractar aquest problema per mantenir-
lo a uns nivells de baixa actuació i a més que es digui que no és
que no s’intentarà solucionar el fet que no s’hi hagi actuat
durant el 2012, sinó que segurament tampoc no s’actuarà el
2013, això amb uns elements nocius que estan catalogats, que
la legislació hi obliga i si hi obliga és perquè hi ha unes raons,
no es pot deixar a l’arbitrarietat de si es pot, perquè d’aquí a dos
anys aquesta plaga no hi haurà manera, ni humana ni amb
mitjans, de controlar-la, són 28.000 hectàrees de bosc de pins,
a més en un continuum. 

L’IBANAT en aquests moments no té ni personal per fer les
feines mínimes del Parc Natural de Ses Salines, com pot anar
l’IBANAT a controlar 28.000, agafar cada bossa de la
processionària i cremar-la?, això si que sí que... és impensable
dins una ment mínimament pragmàtica i racional.

Per tant, entenc que es torna a no valorar aquest problema en
la seva gravetat, que és ara quan s’ha d’actuar perquè s’ha
aconseguit des dels anys setanta, amb tots els governs, fossin
dels colors que fossin, han assumit la importància d’aquest
problema i tothom ha actuat, en moments de més bonança i de
més dificultat econòmica, però no s’han abandonat mai, per
què?, perquè és l’única manera que no és faci impossible
resoldre aquest problema, llavors els costos sí que són
immensos i serà impossible assumir-los. I estam parlant de
zones turístiques i que els boscos estan dins totes les zones
turístiques, se m’escapa, vull dir, la manera en què no es puguin
trobar solucions.

Llegesc -i acab- el que recomana l’associació i el ColAlegi
Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals que és el mateix informe
que té la conselleria, diu: “La grave crisis económica hace
necesario replantearse las actuaciones que se venían
realizando hasta la fecha. La reducción del presupuesto en
Baleares para actuar en sanitat forestal ha sido de un 85% por
lo que actuar en las islas de Mallorca y Menorca es inviable”,
ho descarta, diu “pero el mantenimiento de las medidas de
control del foco inicial de Formentera y de vigilar la situación
en Ibiza tiene un coste asumible por lo que el servicio de
Sanidad Forestal lo considera como prioritario”.

Per tant, no entenc, davant això d’aquí, com el Parlament pot
dir que no, que hi vota en contra. 

Demanaria al Partit Popular que es replantejàs aquesta
situació i que no continuï deixant les illes d’Eivissa i
Formentera completament abandonades en els temes de sanitat
forestal i vegetal.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 2012/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2012/13, relativa a lluita contra la processiònaria.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3278/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a descontaminació
dels sediments extrets del dragat del port de Maó.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei RGE núm. 3278/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a descontaminació dels sediments
extrets del dragat del Port de Maó.

Per part del grup parlamentari proposant té la paraula el Sr.
Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Fa uns mesos ja el nostre
grup va presentar una proposició no de llei en la qual
reclamàvem que els sediments extrets del dragatge del Port de
Maó no fossin abocats a la mar, sinó que fossin tractats i
descontaminats a terra. Aleshores aquella proposició no de llei
va ser rebutjada per aquesta comissió.

Des de llavors ençà han passat moltes coses i exposaré -
intentaré ser breu- aquelles novetats que justifiquen i expliquen
que el nostre grup hagi presentat de nou una iniciativa que va
més o menys en la mateixa direcció.

El gener de 2012, Autoritat Portuària encomanava un estudi
ambiental i un nou projecte per al dragatge del Port de Maó, açò
es produïa després que l’anterior projecte i l’anterior estudi
ambiental es consideressin inviables a causa del cúmul d’errors
de tot tipus que gràcies a organitzacions ecologistes, GOB,
Oceana, i també a institucions acadèmiques com la Universitat
de Barcelona, es varen detectar, es varen posar de manifest i
varen exposar de manera clara que aquells estudis eren inviables
per executar.
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De llavors ençà amb el nou projecte Autoritat Portuària
encomana un nou estudi ambiental a l’empresa CBBA a través
d’un contracte menor atorgat directament i a més coincidint amb
altres contractes de servei que res no tenen a veure amb la tasca
de CBBA, una casualitat, en qualsevol cas l’estudi el va
elaborar aquesta empresa, i aquesta empresa elabora un estudi
al qual també es detecten errors, al mostreig especialment,
alguns dels quals són corregits i d’altres que no són corregits i
que són justificats per la mateixa empresa i per Autoritat
Portuària.

Un d’aquests errors, des del nostre punt de vista, que pot
servir com a exemple és que no s’hagi considerat la zona on els
sediments contenen més elevats nivells de substàncies tòxiques
com és el cas del mercuri i no s’hagi fet un mostreig en aquesta
zona diluint per tant el resultat de l’estudi i determinant per tant
també el tipus de dragatge i de tractament dels sediments extrets
d’aquells dragatge.

Vist tot açò, el GOB va posar en coneixement de la Fiscalia
de les Illes Balears els fets i aquesta va obrir un expedient i
inicià un estudi per determinar si tot aquell procediment s’ajusta
a la legalitat o no. Aquest estudi, aquesta tasca de la Fiscalia
continua avui i per tant, haurem d’esperar a saber quins són els
resultats de la Fiscalia.

Ja vaig dir a l’anterior proposició no de llei allò que pensava
el nostre grup i és que tot el procés ha estat determinat i ha estat
dirigit a partir d’una decisió presa inicialment per Autoritat
Portuària i era que volia dragar el Port de Maó a semblança de
com ho havia fet a Eivissa i a Palma, amb un cost ja prefixat i,
per tant, evitant qualsevol tipus de sobrecost, un tractament
descontaminant dels sediments suposava per Autoritat Portuària
un sobrecost.

Independentment, però, de la legalitat també crec que és
molt important dir que els criteris que determinen si els
sediments contenen un nivell de contaminació, de toxicitat per
determinar un tractament o no, es basen en uns criteris que avui
són qüestionats. Una carta que ens llegia el conseller, aquí
mateix, en aquesta cambra, fa uns mesos posava de manifest
que l’Institut Oceanogràfic constatava que els criteris que avui
s’utilitzen són uns criteris desfasats, obsolets i que en aquest
moment s’estan revisant.

Davant açò, és lògic aplicar el criteri o el principi de la
precaució, i en aquest cas és també el principi de la precaució
allò que recomana i fixa, diria, el conveni de Londres, un
conveni que l’Estat espanyol va assumir el 2006 i que, per tant,
forma part de la seva legislació. Aquest conveni estableix com
una de les obligacions de les parts contractants, per tant de
l’Estat i de totes les administracions que formen part de l’Estat,
tenir un plantejament preventiu de la protecció del medi ambient
contra l’abocament de residus a la mar. En concret tracta que
qualsevol abocament que es produeixi, que s’hagi de fer a la
mar ha de seguir allò que en diu la llei un examen de les opcions
de gestió de l’abocament. Llegesc textualment el punt, l’article
que explica quin ha de ser aquest tractament, diu: “Al presentar
la solicitudes para el vertimiento de deshechos u otras
materias se demostrará que se ha prestado la debida atención
a la siguiente jerarquía de opciones de gestión de deshechos,
la cual supone un impacto ambiental creciente: primer,
reutilización, segon, reciclaje, tercer, destrucción de los

componentes peligrosos, quart, tratamiento para reducir o
retirar los componentes peligrosos i cinquè i darrer, evacuación
en tierra, en la atmósfera y en el mar”. Diu també, a
continuació: “El permiso para el vertimiento de deshechos u
otras materias se realizará cuando la autoridad que expide el
permiso determine que existen posibilidades adecuadas de
reutilización, reciclaje o tratamiento de los desechos sin que
ello entrañe riesgos indebidos para la salud del hombre o el
medio ambiente”.

És a dir, determina que l’opció de l’abocament a la mar serà
la darrera opció i que les altres hauran d’haver estat prèviament
estudiades i prèviament valorades i lògicament executades si
alguna és la més viable i la que menys contamina.

En aquest sentit, tenim exemples d’aquest comportament
correcte i adequat i el tenim aplicat i abanderat pel Partit
Popular a nivell d’estat, tenim l’exemple del tractament que
tenen, perquè en aquest moment és així, els sediments
contaminats extrets pel dragatge fet a Tarragona, a Flix, que
segueixen aquest procediment, segueixen el conveni de
Londres, el tenen en compte en tot el seu procediment i en la
seva execució i és una obra que està valorada per part de l’Estat
com d’interès general amb un cost de 200 milions d’euros dels
quals el 30% els aporta el Ministeri d’Agricultura i la resta el
Fons de cohesió de la Unió Europea. 

Creim que és un bon exemple, és un bon exemple que aplica
el Partit Popular, i és un exemple, per tant, que també el Partit
Popular hauria -creim nosaltres- de considerar i utilitzar aquí.

És per açò que presentam aquesta nova proposició no de llei
en la qual creim que és necessari constatar que Autoritat
Portuària no ha actuat amb el rigor i amb la transparència que
exigeix una execució d’un dragatge tan important com el del
Port de Maó, no ha utilitzat ni utilitza ni ha tingut en compte en
cap moment allò que conté el conveni de Londres, tampoc, per
altra banda, no creim que sigui lògic que el Govern de les Illes
Balears no actuï de forma... no tengui una actitud de defensa
activa d’aquesta posició i en canvi es relaciona amb Autoritat
Portuària de forma absolutament passiva, considerant que tot
allò que fa és correcte i no qüestiona absolutament res.

Creim, per tant, que és necessari que el Govern prengui una
nova actitud i que faci gestions amb Autoritat Portuària i amb
el Govern de l’Estat, si cal, per evitar que l’abocament dels
sediments contaminats es faci a la mar sense el previ tractament
i la seva descontaminació.

Per altra banda, també creim que el model de Flix ha de ser
defensat, creim que el Parlament ha d’instar als ministeris de
Foment i d’Agricultura perquè alliberi una partida econòmica i
perquè sigui factible un tractament adequat d’aquells residus, tal
com he exposat que es fa a Tarragona.

I finalment, també creim que és necessari tenir en compte
que els sediments que es pretenen en aquest moment o que es
preveu tirar a la mar suposen una actuació contradictòria amb
allò que és el compromís de Menorca amb la reserva de la
biosfera, ho hauria de ser per a qualsevol illa i per a qualsevol
territori, però el rigor i l’exigència que ha de tenir Menorca
Reserva de la Biosfera és sense cap dubte més evident. Per tant,
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amb aquesta proposició no de llei ho volem posar en evidència
i volem exigir un pronunciament del Parlament en què s’insti les
diferents institucions per fer possible allò que ens sembla que
tota la lògica, que des del nostre punt de vista, les normes
recomanen que és la descontaminació dels sediments i el
tractament a terra.

Per açò -insistesc- hem tornat presentar aquesta proposició
no de llei i creim que és el moment oportú i adequat, en aquest
moment en què el dragatge està paralitzat, perquè hi hagi una
reconsideració de tot el procediment i es faci a la fi de manera
correcta, que es facin les coses ben fetes, perquè -ho vàrem dir
el primer dia i ho direm una altra vegada avui- l’objectiu és que
aquest dragatge es dugui a terme, el volem tots, és
imprescindible, és necessari, però s’ha de fer amb garanties per
al medi ambient, per als ciutadans i lògicament per a Menorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Borràs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Tornam parlar avui del dragat i lo que
te rondaré, morena perquè lamentablement crec que n’haurem
de parlar bastants vegades més.

Abans de res una constatació, donarem suport a la
proposició no de llei del grup MÉS, i un aclariment, perquè
torni quedar escrit, crec que ha està escrit deu o dotze vegades
al Diari de Sessions, però perquè torni quedar escrit, a veure si
de tant de quedar escrit ningú no diu el contrari d’una vegada
per totes, ningú, ningú no està en contra del dragat del Port de
Maó, ni el GOB ni la gent que es manifesta en contra de com
pretén fer, amb el consentiment del Grup Popular i de
l’Ajuntament de Maó, Autoritat Portuària el dragat. Ni el grup
socialista ni cap partit polític ni cap veu no s’ha sentit en contra
del dragat del Port de Maó, que consti al Diari de Sessions per
enèsima vegada a veure si així el Partit Popular deixa d’intentar
confondre l’opinió pública com sistemàticament i reiteradament
fa en la seva pràctica habitual de dir el contrari del que és la
realitat.

I també a veure si l’Ajuntament de Maó i Autoritat Portuària
deixen d’una vegada per totes d’acusar als que demanam que es
faci un dragat amb condicions ambientals correctes d’entorpir
el desenvolupament econòmic, d’entorpir l’activitat del Port de
Maó, d’entorpir l’arribada de creuers, perquè els creuers poden
arribar igual, Autoritat Portuària en les seves pràctiques
habituals d’obscurantisme s’ha negat fins i tot a dir quin és el
calat actual del creuer argumentant raons de seguretat, és a dir,
els vaixells entren sense saber quin és el calat per raons de
seguretat, els consignataris de bucs autoritzen l’entrada dels
vaixells per raons de seguretat desconeixent el calat, pràctica
habitual d’Autoritat Portuària lamentablement, obscurantisme,
desinformació... Ja ha dit el Sr. Martí els reiterats errors, les
reiterades ocultacions d’informació, no hi insistiré, per part
d’Autoritat Portuària.

En aquest moment, la Fiscalia ha suspès de manera cautelar
el dragat, estan investigant, hi ha hagut una situació
rocambolesca, un error que ha fet que la gent es pensés que la
Fiscalia havia aixecat la suspensió del procés de dragatge, però
finalment en aquest moment la suspensió és vigent i per tant, el
dragat no es pot fer.

Poden passar dues coses, que el fiscal finalment vegi indicis
d’infracció i paralitzi definitivament el dragat..., el fiscal no, la
justícia, acabi paralitzant definitivament el dragat o bé, que el
fiscal acabi d’aixecar la suspensió. Crec que no hauríem
d’esperar que el fiscal decideixi, crec que cadascú hauria
d’assumir les seves responsabilitats. 

No em vull imaginar el que hauria passat, no ho vull
imaginar ni per un moment, si un govern progressista hagués
autoritzat un dragat, la Fiscalia ho paralitzés i enviés el
SEPRONA, els bussos del SEPRONA a submergir-se,
l’apocalipsi que hagués armat a aquest parlament la Sra. Cabrer
hagués estat d’aquells que són indescriptibles fins i tot pels
narradors bíblics, però ha estat el Partit Popular qui ha autoritzat
aquest dragat, ha estat el Partit Popular qui en nom de preteses
intencions vol, a través de l’estalvi, fer un dragat (...) garanties
ambientals.

És el moment de la política, després que l’alcaldessa de
Maó, fort i no et moguis, sortís cinc minuts després que
pretesament s’hagués aixecat la suspensió del dragat a celebrar
la resolució de la Fiscalia, resolució que no va ser certa, però
que fins i tot si hagués estat certa no era motiu de celebració per
part de ningú. Ara el problema d’aixecar les campanes al vol i
fer volar la campana major del campanar té conseqüències a
vegades, perquè evidentment les campanes són de bronze i són
males de digerir i en aquests moments l’alcaldessa té un
problema molt greu si vol digerir les seves celebracions per una
decisió que la Fiscalia no havia pres i una decisió, a més, no
justificada; però ho són també els alcaldes d’Es Castell i Sant
Lluís i el president del consell i la Conselleria de Medi Ambient
que van pregonant el seu ecologisme i van pregonant la majoria
d’edat de Menorca que és capaç de decidir per ella mateixa
sobre aquests temes, i en té el conseller de Medi Ambient del
Govern i el de Turisme tenen competències... té competències
el de Medi Ambient i el de Turisme no té competències en el
dragat, però sí tendrà responsabilitat sobre les seves
conseqüències si es fa en males condicions, perquè evidentment
pot afectar el turisme, després en parlarem.

He entès, Autoritat Portuària, avui sabem que ha negat
informació, perquè legalment era d’Oceana, sobre si ha
complert el protocol de Londres, desinformació, obscurantisme,
prepotència i davant aquestes qüestions s’ha acabat l’hora del
tècnics i crec que és l’hora de la política. 
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Com ja va dir el Sr. Quintana a l’alcaldessa de Maó la
responsabilitat és política, els tècnics poden informar, però els
que han de decidir són els polítics, que Autoritat Portuària
analitzi i torni a analitzar, informi amb transparència i rigor
d’allò que ha analitzat. No esperem que hagin de ser els tècnics
del SEPRONA, la Fiscalia, qui digui si hi ha o no hi ha
contaminació en els fangs del port de Maó. I després de
conèixer les informacions qui ha de decidir decideixi d’acord
amb la responsabilitat de garantir un dragatge en condicions. 

Hem perdut ja el compte de les vegades que n’hem parlat;
n’hem parlat molt i lamentablement haurem de continuar parlant
del dragatge. Fins ara hem parlat d’una amenaça, d’un risc,
davant de la desinformació, del desconeixement de les anàlisis
d’Autoritat Portuària, que les anàlisis no s’han fet on i quan
correspon; és com si un tingués mal de cap i el metge li fes un
escàner a les cames; exactament açò és el que ha fet Autoritat
Portuària, analitzar on sabem que no hi ha la màxima
contaminació i ha deixat d’analitzar on hi ha la màxima
contaminació, perquè tradicionalment anàlisis anteriors havien
donat que aquestes zones eren les que tenien més problemes de
materials pesants, de mercuri, etc.

Fins ara hem parlat, deia, d’amenaça, de risc, però si la
política no ho soluciona, i tenim tot un estiu per endavant, ja
l’alcaldessa de Maó ha dit que ara ja no es pot fer el dragatge
aquest estiu, tot i que el fiscal aixequés la suspensió, tenim tot
un estiu perquè Autoritat Portuària, com deia, torni a analitzar
i torni..., i informi d’una manera clara i transparent de quina és
la situació, i a partir d’aquí prenguem decisions, prenguem
decisions que evidentment des de la responsabilitat de cadascú
han de passar inexorablement per fer un dragatge, que tothom
vol, ho torn a dir per enèsima una vegada, que tothom vol, faci
un dragatge amb totes les condicions ambientals necessàries,
costi el que costi, perquè no estem parlant només de doblers, no
es tracta d’una qüestió de recursos, és una qüestió que
l’ofuscació tradicional d’Autoritat Portuària i la seva gasiveria,
també tradicional, “tacanyeria” en llengua balear, la
“tacanyeria” de l’Autoritat Portuària, no hem de permetre que
el dragatge es faci en males condicions, i no ha de permetre
tampoc que el dragatge es faci en males condicions la submissió
de l’Ajuntament de Maó, del consell, del Govern i del mateix
grup Popular davant les decisions unilaterals i arbitràries
d’Autoritat Portuària, perquè si parlam d’amenaça, és una
amenaça greu aixecar els llots del port de Maó i dur-los a tirar
a l’illa de l’Aire, una zona protegida, molt a prop d’una zona
protegida, i a més davant d’una de les zones d’importància
turística més rellevants de l’illa de Menorca. 

La Fiscalia ha suspès cautelarment el dragatge, per tant és
moment d’investigar, és moment d’analitzar, perquè si hem de
parlar en aquesta sala, en aquest parlament, més vegades que el
dragatge es pretén fer en males condicions serà una mala
notícia, una molt mala notícia que hem de continuar insistint
duent iniciatives els grups de l’oposició per tal que el dragatge
es faci en les condicions necessàries mediambientals. Però seria
una molt pitjor notícia per a tots, i seria un grans fracàs de tots
i un gran fracàs de la política, especialment dels responsables de
govern de l’Ajuntament de Maó, del consell, del Govern de les
Illes Balears i del Grup Popular també, seria una molt mala
notícia que haguem de parlar en aquest parlament, en aquesta
sala, de les conseqüències d’un dragatge fet en males
condicions, perquè un dragatge fet en males condicions que

contamini les zones dels voltants de l’illa de l’Aire pot posar en
risc molt important la fauna marina d’aquell entorn, pot posar
en risc molt important la vida de moltes espècies importants que
habiten aquells fons marins, però també pot posar en risc i perill
la famosa marca Menorca, de què tant presumeix el Consell
Insular de Menorca, turística, pot posar en perill el rendiment
econòmic i la feina de moltes persones que estan treballant en
aquella zona, i pot posar en perill la salut dels ciutadans i les
ciutadanes de Menorca, i pot posar en perill la salut de molts
dels nostres visitants amb les repercussions que açò té, no
només sobre les seves condicions de vida sinó també sobre
l’economia de la nostra illa.

Per tant, com que tenim un parèntesi, no esperem que sigui
la Fiscalia, no esperem que sigui la justícia que hagi de
determinar allò que convé, allò que es pot fer i allò que no, sinó
que parem, exercim la responsabilitat cadascú, fem política,
actuem políticament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, ha esgotat el temps.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, Sra. Presidenta. ...actuem políticament, analitzem, rebem
tots amb transparència i equitat les informacions justes
ambientals que són necessàries per fer aquest dragatge amb
garantia, i després qui ha d’obrar en conseqüència d’aquests
resultats actuï, i actuï en conseqüència i amb responsabilitat, i
no amb la submissió davant les decisions arbitràries d’autoritat
portuària. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, Sr. Diputat, li he de
dir que amb aquesta intervenció jo m’ajustaré a allò a què vostè
fa referència a la seva proposició no de llei. Li dic açò perquè
són especialistes, tant vostès com el Grup Socialista, en el fet
d’anar d’un costat a l’altre, d’embullar i fins i tot de capgirar
qualsevol situació.

Aquest és un projecte complex, de llarga tramitació. N’hem
parlat molt, vostès mateixos ho apuntaven, pel que diuen en
continuarem parlant, segurament. No podem oblidar que ve des
de l’any 2008, amb intervenció de molts d’organismes i
diferents administracions; moltes persones, molts d’informes
que hi han tingut a veure, i que a dia d’avui, vull deixar-ho clar,
a dia d’avui, ho repetiré, a dia d’avui compleix amb les
normatives que li són d’aplicació. 
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Vostè cementa la seva proposició no de llei fent referència
al projecte de Flix a Tarragona, i afirma que la situació de Flix
és molt semblant a la que ens trobem a Maó. Són paraules
seves, “la situació de Flix és molt semblant a la que ens trobem
a Maó”, no són meves. Abans de prendre qualsevol decisió és
responsabilitat dels polítics analitzar la necessitat, i per aquest
motiu s’ha de fer una comparació dels dos escenaris proposats:
la descontaminació de Flix i el dragatge del port de Maó. 

Flix suposa el dragatge de 700.000 metres cúbics procedents
d’una activitat industrial d’obtenció de sal, amoni, carbonat
càlcic, sosa, àcid acètic i derivats. La planta industrial on
fabricaven aquests productes també va ser pionera a Espanya en
la fabricació de DDT, i a més va instalAlar una planta
d’electròlisi amb càtodes de mercuri. Posteriorment també va
iniciar la producció de fosfat bicàlcic en els anys setanta. La
legislació espanyola sobre abocaments ha anat evolucionant en
el temps cap a una major exigència que obliga als agents
productors de residus a adequar-se a límits cada vegada més
estrictes, però en aquest cas és una acumulació històrica
d’abocaments autoritzats en cada moment que pot conduir a
situacions no previstes de creació i permanència d’un volum de
residus que fan vulnerable l’ecosistema. Per tant ens trobem
amb un abocament continuat i en el temps de residus industrials
que han produït la presència de llots contaminants. 

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, responsable
màxima de la salut del riu, ha analitzat de manera detallada els
residus existents a l’embassament de Flix. Els resultats són que
els residus emmagatzemats estan constituïts per composts
químics contaminants en altes concentracions barrejats amb
residus de caràcter inert. S’han detectat quantitats apreciables de
composts organoclorats, metalls pesants i radionúclids. La
qualitat del curs fluvial, en condicions normals, no es veu
afectada pels residus contaminants, però de forma puntual es
van registrar episodis en què s’han sobrepassat els límits de
tolerància de contingut de components agressius en
l’ecosistema. Aquestes situacions puntuals poden coincidir amb
fenòmens naturals concrets com vingudes d’aigua o canvis
tèrmics bruscs. Aquests mecanismes poden posar en moviment
els materials contaminants emmagatzemats al baix de
l’embassament, migrar i difondre riu avall o en el mateix
embassament. Aquests residus són un risc davant la possibilitat
que la contaminació emmagatzemada sigui mobilitzada per
qualsevol causa cap a aigües avall de l’embassament. 

En el cas del port de Maó el volum de dragatge és de
200.000 metres cúbics. El motiu d’aquesta obra ve per millorar
les tasques habituals de maniobra dels bucs dins el port.
D’entrada no partim d’un material altament contaminat com és
el cas de Flix. Malgrat açò, i seguint la dinàmica normal
d’aquest tipus d’obres, es fa una caracterització del material a
dragar seguint les recomanacions del CEDEX per saber com
s’ha de gestionar en funció de la seva perillositat. A part de la
polèmica sobre si es va fer o no bé aquesta caracterització i els
possibles errors adduïts per Autoritat Portuària, hi ha un
document clau, que crec que no es pot posar en dubte, que és
l’informe de l’Institut Oceanogràfic Espanyol de març de 2013,
que dóna per bones les explicacions tant de l’Autoritat Portuària
de Balears com de l’empresa encarregada de realitzar l’estudi,
cosa que ratifica la caracterització que en el seu dia es va fer del
material dragat i la possibilitat de gestionar-lo com preveu el
projecte. 

Podem dir, idò, que els dos casos són similars? És necessari
aplicar les mateixes mesures? Jo em pens que no. Les
recomanacions del CEDEX per gestionar el material dragat d’un
port tenen un reconeixement tècnic unànime com a mitjà per
assegurar el correcte tractament del mateix. Que es poden
millorar i ampliar? Açò és cert, jo afegiria que sempre tot,
qualsevol cosa, és susceptible de millora, però també és cert que
compleixen, efectivament, la seva funció de detectar els
materials perillosos i posa límits al seu tipus d’abocament. 

Per altra banda -és molt important recordar-ho, ja que vostès
no ho fan- no s’ha d’oblidar que el projecte del dragatge del port
de Maó du un pla de vigilància ambiental que completa les
mesures de control per garantir la conservació dels ecosistemes,
i que al llarg de la seva tramitació s’han anat afegint
recomanacions per part dels organismes consultats, que
recollides han millorat la proposta inicial. Per tant és innecessari
plantejar un tractament per a aquests llots similar al dels llots de
Flix, perquè partim de situacions diferents i de qualitats
diferents.

Al principi de la meva intervenció els deia que m’ajustaria
a l’objecte de la seva proposició no de llei. Voldria que quedar
clar i llampant que en cap moment no hem defensat que
qualsevol actuació es faci sense les garanties que estableix la
llei, ben al contrari; com vostès saben, a instàncies de la Fiscalia
de medi ambient, el projecte es troba paralitzat, i avui mateix,
segons hem vist per premsa, les diligències sobre el dragatge
continuen obertes. Ens parla vostè, Sr. Martí, d’aplicar el
principi de precaució; quin principi de precaució més vol aplicar
si el projecte està paralitzat per la Fiscalia?, també hem de
qüestionar la Fiscalia? La Fiscalia de medi ambient fa la seva
feina, com no pot ser d’altra manera, i crec que açò és el
vertaderament important, i serà aquesta la que ens dirà si el
projecte s’ajusta o no a la legalitat, si s’ha de modificar o es pot
continuar amb ell. El que no es pot fer és avançar qualsevol
esdeveniment, que és precisament el que fan vostès.

Jo els demanaria, tenint en compte que el cas es troba
paralitzar per la Fiscalia i consideram que ara no procedeix,
vostè mateix ho acaba de dir, cal esperar a veure el que diu la
Fiscalia, que retirassin la seva proposició no de llei, i si no és
així els l’haurem de votar en contra.

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. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Bé, jo abans de res voldria recordar que quan
vam presentar aquesta proposició no de llei la Fiscalia no havia
paralitzat el dragatge del port de Maó. Per tant el dragatge entra
dins el debat perquè és un dels elements nous, lògicament, i que
ha de formar part del contingut d’aquest debat.



634 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 44 / 8 de maig del 2013 

 

I en segon lloc he de dir que no venia a parlar de Tarragona
i de Flix, ho venia a utilitzar per dir com s’han fet les coses allà.
Consideram que s’han fet de forma correcta, i allò que ens diu
que ho han fet d’una forma correcta és que han seguit el
protocol que marca el conveni de Londres, i és que a Flix es
detecta un nivell de contaminació segons els criteris del
CEDEX superior al recomanat i per tant es determina que s’ha
de fer un determinat tipus de tractament dels sediments. El
conveni de Londres, per aquell principi de precaució, ens diu
que abans d’abocar qualsevol residu a la mar -sense entrar en el
nivell de contaminació, el conveni de Londres no parla del
nivell de contaminació- abans d’abocar sediments a la mar s’ha
de seguir un protocol. I quin és el protocol? Aquell que marca
el principi de precaució: mirar altres alternatives que siguin
menys contaminants. I si vostè mira la documentació de
Tarragona, el tractament, l’aplicació que s’ha fet, hi trobarà
constantment la referència al conveni de Flix. Jo que he pogut
anar a consultar la documentació a Autoritat Portuària de les
Illes Balears he pogut constatar que no apareix enlloc. 

Avui Oceana es queixava, es queixa que Autoritat Portuària
no ha volgut informar de si ha tingut en compte o no el conveni
de Londres. Jo els puc contestar: no, no; no ha tingut en compte
el conveni de Londres, no l’ha tingut en compte o Autoritat
Portuària el dia que em va presentar tota la documentació sobre
la taula me la va amagar. Triïn, una de dues. Per tant no
compleix la legalitat. Doncs partim d’un primer element. Cal o
no complir la legalitat?, sí. Sempre?, sí. On és el conveni de
Londres?, no forma part de la legalitat el conveni?, no forma
part de la legislació de l’Estat, una vegada està assumida,
signada i publicada en el butlletí oficial? 

Garanties ambientals. És clar que exigim, demanam
garanties ambientals. I és cert que l’Institut Oceanogràfic, de
forma sorprenent, va enviar una carta a la qual, després de les
correccions que va fer l’empresa CBBA, diu que dóna per
vàlides aquelles correccions, però si llegeix la carta també diu:
“Els criteris que s’utilitzen actualment per part de CEDEX són
obsolets, en aquest moment s’estan revisant”, i jo li he dit que
apliquem el principi de precaució. Si en aquest moment s’estan
revisant els criteris que determinen el tipus de tractament dels
sediments, no seria lògic aplicar -políticament, políticament-
aplicar el principi de precaució? Deixam a part el que fa la
Fiscalia i que determini la Fiscalia, però en aquest moment la
responsabilitat dels que som aquí és de demanar que aquest
dragatge es faci amb garanties ambientals, i nosaltres creim que
no s’hi fa.

No hi ha cap dubte que Autoritat Portuària ha actuat amb
una absoluta manca de transparència; no ha actuat amb la
transparència que exigeix una obra d’aquestes dimensions, i
avui Oceana ho posa de manifest. Jo crec que ja que el president
d’Autoritat Portuària el proposa el president de la comunitat
autònoma, tot i que sigui designat per l’Estat, jo crec que és
molt raonable que avui exigim al president d’Autoritat Portuària
la màxima transparència, la màxima transparència en una obra
d’aquestes dimensions i, si no, que el cessi, i si no que el cessi.
Si és incapaç de donar la informació que li requereix, que li
demana una organització, a la qual jo crec que s’hauria d’estar
molt agraïda..., no per crear traves, jo vull recordar que amb el
projecte, amb el primer projecte de dragatge del port de Maó
que es va retirar, es va retirar gràcies al fet que algunes entitats

van posar de manifest errors gravíssims, que si no s’haguessin
posat de manifest s’hagués executat. 

Lament que una altra vegada es digui que sí, que molta
Menorca, molta reserva de la biosfera, moltes garanties
ambientals, però a l’hora de demanar que la institució
responsable, la primera responsable, Autoritat Portuària, actuï
a favor de Menorca, a favor del medi ambient, a favor de la
reserva de la biosfera, se li digui que ho fa tot bé i que no és
necessari aportar més informació, i que el que demana
segurament Oceana deu ser prescindible... Això és el que s’està
transmetent amb aquesta posició.

Efectivament el tema continuarà, i efectivament el nostre
grup insistirà, perquè crec que és manifest que el procediment
que ha seguit Autoritat Portuària per dur a terme el dragatge
desitjat del port de Maó és absolutament deficient, amb errors
i mancat de transparència, i a Menorca no té, i crec que vostès
ho saben, no té el reconeixement, l’acceptació que hauria de
tenir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha esgotat el temps.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...un projecte d’aquesta magnitud. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 3278/13. 

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3278/13, relativa a descontaminació dels sediments
extrets del dragat del port de Maó.

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