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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer

lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez, Aitor Morràs.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril, Margalida Capellà.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Antònia Perelló per Margaret Mercadal.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Biel Company, Rafael Nadal.

Proposició no de llei RGE núm. 5385/15, presentada pels

Grups Parlamentaris Mixt, Socialista, M ÉS per Mallorca,

MÉS per M enorca i Podem Illes Balears, relativa a

correcció de les cartes nàutiques i dels derroters de les Illes

Balears per a la correcta senyalització dels fons marins amb

presència de posidònia oceànica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat

de la Proposició no de llei RGE núm. 5385/15, presentada pels

Grups Parlamentaris Mixt, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS

per Menorca i Podem Illes Balears, relativa a la correcció de

les cartes nàutiques i dels derroters de les Illes Balears per a la

correcta senyalització dels fons marins amb presència de

posidònia oceànica.

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Silvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, president, molt bones tardes, senyores

diputades i senyors diputats. Permetin que li doni una calorosa

benvinguda al Sr. Company que habitualment no ens

acompanya en aquesta comissió, però avui he de dir que estic

molt contenta que hi sigui perquè segur que podrà contribuir a

enriquir el debat.

Bé, dit això...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... sí, exacte, el Sr. Tarrés també pot enriquir el debat.

Dit això, entraré en matèria. Bé, la iniciativa que vàrem

presentar el mes de setembre té per objecte demanar al Govern

que reiniciï o reprengui unes actuacions que entenc que en el

mandat anterior, a la legislatura anterior, es varen iniciar, però

que no varen culminar amb els efectes que haguessin estat

desitjables, tot i que tampoc no tenc molt clars els detalls per

què no va ser així. En qualsevol cas, sé que sí que es varen

iniciar actuacions i es tracta de demanar que es reprenguin. Per

què? Perquè és importantíssim per al colAlectiu de navegants

tenir una major informació de les cartes nàutiques i una major

informació dels derroters de les Illes Balears.

Demanam aquesta iniciativa perquè consideram que

l’actualització d’aquestes cartes nàutiques contribuirà molt

positivament que els navegants puguin accedir a qualsevol

indret del litoral de les Illes Balears i sobretot en aquells àmbits

on hi ha praderies de posidònia ho puguin fer amb major

informació i major coneixement de causa coneixent les figures

de protecció que es troben en el litoral de les Illes Balears,

independentment del seu rang, i que puguin fer-ho amb

consciència i coneixement de causa sobre l’efecte que pot

suposar fondejar sobre posidònia. També, d’una manera

especial, perquè puguin conèixer els indrets on està prohibit el

fondeig sobre posidònia o els indrets on d’alguna manera

existeix una regulació a aquests efectes. 

Hem de dir que aquesta iniciativa, evidentment, no la pot

fer de manera unilateral el Govern de les Illes Balears sinó que

és una iniciativa que el Govern haurà de demanar a l’Institut

Hidrogràfic de la Marina, que depèn de l’Armada Espanyola,

perquè ho faci.

Els bucs hidrogràfics tenen la funció, entre d’altres, de fer

aquesta feina, tenen la capacitat i el deure, en aquest cas, de fer

una revisió periòdica de la cartografia existent i d’actualitzar

constantment els derroters. 

Entenem que probablement d’ofici l’Institut Hidrogràfic de

la Marina ja la fa aquesta feina, però no té mitjans suficients

com per fer-ho amb el grau de detall ni amb la freqüència que

potser ens agradaria.

En tot cas, també és cert que si des de la comunitat

autònoma no se’ls demana un major detall en el moment que es

faci aquesta actualització no hi constarà la informació que

pretenem que hi consti. 

Per tant, aquesta iniciativa ja es va impulsar per part del

Consell Insular de Formentera l’any 2011, va obtenir el vot

favorable de tots els grups amb representació en el Ple i tots

vàrem estar d’acord que era una iniciativa positiva, tot i que

costosa, perquè som realistes, sabem que no es farà d’avui per

demà, però pensam que és important demanar-la, pensam que

és important demanar-la no només per a Formentera, no només

per a Eivissa, sinó per a totes les Balears perquè l’hàbitat que,

al cap i a la fi, és allò que volem protegir, té el mateix valor

independentment d’on es trobi, i perquè pensam que fent-ho

contribuirem d’una manera decidida a millorar els sistemes de

protecció actuals per garantir la salvaguarda de les praderies de

posidònia. 

És cert també que, en aquest cas, ens permetrà una funció

més que és millorar la cartografia existent per veure la

distribució d’aquest hàbitat en el moment actual. Això és molt

positiu perquè si s’ha de fer amb mitjans propis és una feina

absolutament inassumible i la comunitat no té els mitjans per

fer-ho. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505385
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De fet, és importantíssim també per establir mecanismes de

conservació i planificació per gestionar aquesta hàbitat

conèixer el seu estat exacte de salut, per dir-ho d’alguna

manera, però sobretot i d’una manera important la distribució

en què es troba el litoral de les nostres illes.

Per tant, entenc que no és una proposta en cap cas polèmica,

és molt senzilla i pretén demanar un esforç a l’Institut

Hidrogràfic perquè compti dins la seva planificació, posi

Balears com un dels objectius prioritaris i sobretot, en aquest

cas, prioritzant de les deu cartes nàutiques que hi ha en aquest

moment les tres de les Illes Pitiüses, perquè és on hi ha una

concentració superior d’embarcacions i on hi ha una pressió

superior en aquest moment molt per sobre de la resta dels

indrets litorals de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur. Perdó,

Limones. 

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Pues sí, efectivamente,

como ha explicado Silvia, entendemos que actualizar la

información que haga referencia a la situación real en la que

está el litoral y la cartografía real puede ser una medida más

que tenga como función evitar que haya fondeos que se hagan

encima de la pradera de posidonia y puede ser una medida más

de protección para las áreas de praderas de posidonia.

También permitirá una mayor vigilancia para los fondeos

que se hagan en zonas que no se pueden realizar, nos permitirá

estar más vigilantes y pensamos que es una medida que va en

la línea de protección del medio marino, que debe ser una de

las prioridades de la Conselleria de Medio Ambiente de este

govern. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo en los tres

puntos que se establecen en la proposición no de ley de que la

conselleria haga los trámites para que el Instituto Hidrográfico

de la Marina actualice estas cartas náuticas.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, des del nostre grup evidentment donarem suport a

aquesta iniciativa perquè som part dels defensors, i

particularment als tres punts que planteja, que són molt senzills,

malgrat la complexitat que assenyalava la Sra. Tur, a la seva

exposició, que són aquestes gestions sempre complicades amb

el Govern de l’Estat i, en aquest cas, amb un organisme

independent com és l’Institut de la Marina, a l’hora de revisar

les cartes nàutiques, però és una qüestió que és necessària, no

només per una qüestió que també, fins i tot, és present en els

acords pel canvi, com és la delimitació del que s’anomena mar

balear, i que també ha estat fruit de polèmica en altres

moments, sinó particularment per delimitar aquestes praderies

de posidònia, aquests boscos submarins nostres que encara que

no els vegem tenen tanta importància o més a nivell

mediambiental que els mateixos boscos i masses forestals

terrestres.

El segon punt de la proposició planteja, justament,

prioritzar dins aquesta delimitació i aquesta cartografia les

praderies més amenaçades, com són les que hi ha entre Eivissa

i Formentera, i a la vegada vull recordar les més antigues del

món, xifrades en milions d’anys. O sigui, las praderies de

posidònia que hi ha entre Eivissa i Formentera haurien d’estar

reconegudes com un patrimoni natural mundial. Insistesc, i a la

vegada les més amenaçades.

Vull recordar, per fer-nos un poc petits a tots, que dins

aquesta història de milions d’anys del planeta nosaltres som

uns... purament... la humanitat és un instant que en aquest

instant i amb una part petita d’aquest instant és capaç d’acabar

amb aquest patrimoni natural que ens ha precedit en la història

que tanta sort que també ens deixi enrere.

Per tant, sí que efectivament si s’ha de prioritzar alguna

cosa s’han de prioritzar les praderies entre Eivissa, a l’àrea

entre Eivissa i Formentera, i finalment, evidentment, aquesta

cartografia i aquest procés ha d’anar acompanyat d’una

correcta informació i senyalització que contribueixi tant a la

preservació com al coneixement d’aquestes més de 60.000

hectàrees de massa forestal submarina, que és una de les coses,

entre d’altres, no només el turisme, que ens fa únics en el món.

Així que tot el suport a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Acostumada a l’altre ordre. És evident

que a l’hora de protegir el nostre entorn marítim i les seves

praderies de posidònia no només s’han de declarar com a zones

protegides sinó que també cal reelaborar les cartes nàutiques

perquè aquestes contenguin tota la informació necessària i

actualitzada per facilitar aquesta protecció.

És imprescindible aturar el seu deteriorament, promoure la

protecció efectiva i assegurar la conservació d’aquest

ecosistema que ha estat inclòs com a hàbitat prioritari en la

Directiva d’Hàbitats, hàbitat 1120.

Una de les principals causes de degradació de les praderies

de posidònia en zones molt localitzades és el fondeig

d’embarcacions d’esbarjo. L’acció física dels elements

d’ancoratge, les pintures i antioxidants despresos per l’àncora,

la cadena i el casc del vaixell així com les aigües residuals,

combustibles actuen com a elements que degraden el medi. 
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Per tant, i tenint en compte que l’hem presentada

conjuntament, i amb l’esperit ecològic que el nostre entorn

natural necessita, votarem a favor d’aquesta PNL.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David

Abril.

(Algunes rialles i remor de veus)

David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i

diputades. Bé, des del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

també, com que formam part de la iniciativa i com no, donam

suport a tot el que sigui augmentar el coneixement en tot el que

potenciï el coneixement del medi natural, i en aquest cas el

medi marí, i que pugui servir per a... bé, una eina més per

protegir els espais naturals marins que, com no, aprofitant eines

de l’Estat, de l’Estat espanyol, en aquest cas de l’Armada

Espanyola, que en aquest cas pot servir per a protegir el medi

ambient, no només protegir altres... mitjans humans i... o en

altres coses, bé... Estam totalment d’acord que serà molt positiu

i és molt important prendre consciència de la importància de la

posidònia oceànica.

Em sorprèn moltíssim i molt positivament que a les Illes

Balears i aquí al Parlament les iniciatives que es duen a terme,

no només aquí a la Comissió de Medi Ambient, sinó també

amb preguntes al Ple, gràcies a la Sra. Tur, que ens dóna aquest

coneixement d’aquesta planta, que crec que fins fa pocs anys

ningú no sabia ni que existia, ni per a què servia, què són

aquestes algues que fan nosa a les platges i que... bé, en aquest

cas als turistes no els agraden molt, i crec que és un tema molt

important sensibilitzar sobre la importància de la protecció de

la posidònia no només en els fondejos i també que forma part,

com no, dels acords de governabilitat pel canvi, i que pugui

servir també aquesta informació per a una base per a aquest pla

de protecció de la posidònia.

I prendre’n consciència i que arribi als navegants i als que

duen els iots i els (...), sí, no només als que són de les Illes, sinó

a tots els turistes que vénen amb la seva barca, el seu iot i la

seva embarcació i, a més, cal també no només tenir aquesta

eina nàutica, les cartes nàutiques actualitzades, i que... bé, que

es pugui incloure la posidònia oceànica, sembla que no estan

obligats a posar aquesta informació i és molt important que des

del Parlament se li doni aquesta importància, perquè d’ofici, si

estan... si ho han de fer no posaran aquesta informació, i gràcies

a iniciatives com aquesta es dóna importància a un tema molt,

molt important.

I a més..., bé, que pugui servir que també els que l’emprin

tenguin consciència de l’important que és, perquè a vegades ens

trobam que no se li dóna importància a tirar l’àncora, ancoren

on sigui i, com que estan de pas, després hi ha uns greus

problemes de... d’això de..., que es puguin eliminar praderies

de posidònia sense adornar-nos, i així pot servir per tenir

aquesta informació. 

Per tot això, hi donam suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam al torn de fixació de

posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. María José Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputat.

Bé, el nostre grup votarà a favor d’aquesta proposició, estam

totalment d’acord amb tots els plantejaments que s’han fet aquí,

no em repetiré amb els arguments de perquè és important que

es reflecteixin aquests tres punts a les cartes nàutiques, perquè

crec que ja els meus companys ho han explicat molt bé.

El que sí volia dir és que ara la Sra. Tur ens ha dit que sabia

que sí, que s’havien fet passes en la legislatura passada, encara

que en la proposta diu que no els consta que el Govern

autonòmic hagi impulsat aquesta tramitació. Els volia dir que

sí, que efectivament es varen fer coses, com ella comentava, a

l’any 2011 el Consell Insular de Formentera va aprovar

solAlicitar aquesta tramitació i, segons ens consta a nosaltres, el

maig del 2012 aproximadament es va enviar una sèrie de

documentació a l’Institut Hidrogràfic de la Marina perquè

s’incloguessin tots aquests documents a les cartes. 

Aquests documents, que es varen enviar el maig del 2012

com dic, varen ser a la cartografia dels fondejos regulats i

prohibits segons els plans de gestió, la cartografia de la Xarxa

Natura 2000 a les Illes Balears, la cartografia dels espais

protegits de les Illes Balears, la còpia del PRUG de Ses Salines

d’Eivissa i Formentera, la còpia del plans de gestió i els espais

Natura 2000 publicats en aquell moment al DOCE, a part de

referències dels espais protegits i de les seves publicacions al

BOIB.

Tenim constància també i a més he de dir que m’he

entretingut avui matí a mirar la pàgina web de l’Institut

Hidrogràfic de la Marina i, efectivament, hi ha coses que estan

publicades, no totes, però, per exemple, està publicat a la

publicació setmanal de l’Institut Hidrogràfic de la Marina les

zones de fondeig prohibit de les illes d’Eivissa i Formentera, en

concret al full d’Avís a Navegants núm. 44/52, de 23 de febrer

del 2013, i també està publicat a la mateixa publicació de

l’Institut Hidrogràfic de la Marina, en aquest cas al full d’Avís

a Navegants núm. 88/93, de 30 de març del 2013, les zones de

fondeig regulat de les illes d’Eivissa i Formentera.

Per tant, encara queden coses per incloure a les cartes, vull

recordar que... bé, les cartes nàutiques és un document viu,

constantment hi hem d’anar afegint les coses que es vagin

regulant poc a poc, i evidentment en aquest tema, sobretot en

el de la protecció de la posidònia, és molt important, bé, apart

també evidentment de qualsevol altra cosa per qualsevol altra

variació que es trobi per a la seguretat marítima.
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Crec que res més, com dic votarem a favor i estam d’acord

a demanar que s’hi inclogui tota la nova informació que vagi

sortint i que pugui ajudar. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari d’El

Pi té la paraula l’Hble. Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Per evitar reiteracions,

molt telegràficament, donarem suport a aquesta iniciativa ja

que millora la navegació i també millora la protecció del medi

ambient.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions, té la paraula

l’Hble. Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Únicament donar el meu agraïment més

sincer a tots els grups que han donat suport a aquesta iniciativa

perquè, evidentment, dóna fe i mostra que hi ha una

consciència compartida per aconseguir una protecció veritable

de les praderies de posidònia i per tant, no m’estendré més.

Únicament dir a la diputada del Partit Popular que és cert

que aquesta... hi ha una expressió aquí que pot induir a error o

a contradicció, jo de fet revisant-ho avui me n’he adonat, però

estava presentada fa molt de temps. En qualsevol cas, sí que és

cert que, tot i que s’haguessin iniciat actuacions, no constava,

com a mínim al Consell Insular de Formentera, no constava

formalment que s’haguessin portat a terme i en quin sentit o

quins fruits havien tingut. Per tant, això no vol dir que no

s’hagin fet, simplement vol dir que no constava al Consell

Insular de Formentera.

En qualsevol cas, està bé que s’hagi emprès una part de la

feina, com vostè ha dit és un document viu, per tant, en queda

molta per fer. I crec que la iniciativa que avui debatem i que

entenc que aprovarem per unanimitat contribuirà a traslladar a

aquest institut, a aquest organisme la importància que té des de

les Illes Balears fer una protecció veritable sobre aquest hàbitat

i, evidentment i amb igual importància, permetre als navegants

que comptin amb un instrument més, que els faci la navegació

més segura, més senzilla i que disposin d’una informació més

acurada respecte del lloc on tenen previst navegar i fondejar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Doncs, vista l’exposició del grups parlamentaris, podem

donar aquesta proposició no de llei aprovada per assentiment?

Doncs queda aprovada per unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 5385/15, presentada pels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a la correcció de les cartes nàutiques i dels

derroters de les Illes Balears per a la correcta senyalització dels

fons marins amb presència de posidònia oceànica.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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