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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats.

La Sra. Silvia Tur i la Sra. Patrícia Font m’han demanat,

segons l’article 73, una alteració de l’ordre del dia, passar la

primera PNL a la segona i la segona a la primera. Us pareix bé

a tots i a totes?

Idò, ara demanaria si es produeix cap substitució.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar per David Abril.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 5841/15, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a inicia de les gestions

per declarar Tagomago i els illots de Llevant com a reserva

natural i marítima; i RGE núm. 7237/15, presentada pels Grups

Parlamentaris Mixt, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca i Podem Illes Balears, relativa a accions urgents de

millora d’abastiment d’energia elèctrica a l’illa de Formentera.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7237/15, presentada

pels Grups Parlamentaris Mixt, Socialista, MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, relativa

a accions urgents de millora d'abastiment d'energia a l'illa

de Formentera. 

Començarem per aquesta darrera. A continuació passam al

debat de la Proposició no de llei RGE núm. 7237/15,

presentada pels Grups Parlamentari Mixt, Socialista, MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, relativa a

accions urgents de millora d’abastiment d’energia elèctrica a

l’illa de Formentera.

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

Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, donar les

gràcies a la presidència, a la Mesa d’aquesta comissió, per

haver accedit a canviar l’ordre d’intervenció dels dos punts que

sotmetrem a debat.

Dit això, m’agradaria donar també el meu agraïment als

grups que inicialment ja han donat suport a aquesta iniciativa

perquè s’ha de dir que aquí no parlam d’una qüestió menor sinó

que parlam de la qualitat i la continuïtat de l’aprovisionament

energètic, elèctric en aquest cas, de l’illa de Formentera. Per

tant, no és cap qüestió menor.

En el cas de què parlam en aquests moments la raó que ha

motivat que proposi aquesta iniciativa davant aquesta comissió

és el fet que el Consell Insular de Formentera i l’illa de

Formentera duen molts anys seguits de lluita per tractar

d’aconseguir una millora definitiva de l’estació de distribució,

que actualment explota Gesa-Endesa a l’illa de Formentera, i

que, al cap i a la fi, és la que permet garantir tenir un

aprovisionament energètic al llarg de l’any.

Aquesta instalAlació compta amb una turbina molt obsoleta,

és una turbina que es va instalAlar l’any 99 i que des de llavors

ençà no ha estat substituïda i que ens permet aconseguir una

capacitat de producció o una capacitat de megavats, potència

en megavats, de 14,5 megavats que clarament són gairebé la

meitat menys del que necessitam per garantir el

subministrament els mesos d’estiu, que pujaria o ascendiria a

23 o 24 megavats.

Dit això, perquè entenguem d’una manera un poc més

ilAlustrativa quina és la repercussió que suposa per als

formenterers i les formentereres i a les persones que ens visiten

és que de comptar fins a 11 grups d’electrògens muntats cada

estiu de forma addicional als equips que ja tenim per poder

garantir aquest subministrament; i això, evidentment, és un

perjudici econòmic, és un perjudici en qualitat de vida de les

persones que viuen devora aquesta estació elèctrica i

lògicament no obeeix a la qualitat i a la tecnologia que hauria

de tenir aquesta instalAlació en el segle XXI i menys a dia

d’avui perquè ni tan sols compleix amb tots els estàndards de

qualitat, tant d’emissions sonores com d’emissions a

l’atmosfera.

Dit això, s’ha d’afegir un altre fet, el dia 1 d’agost es va

produir un canvi en la normativa del sector elèctric de territoris

no peninsulars, es va aprovar un nou reial decret per part del

Ministeri d’Indústria i Energia de l’Estat, concretament el Reial

Decret 738/2015, de 31 de juliol, que demana a Red Eléctrica

Española, que és l’operador principal a l’Estat espanyol, que

faci una nova planificació i en faci entrega abans de finalització

del present any.

Clar, mentre això no passa i tenint en compte que tenim

unes eleccions generals per davant, qualsevol licitació o

qualsevol nou concurs per ampliar potència a l’illa de

Formentera o a qualsevol dels territoris insulars del nostre

arxipèlag, es pot retardar d’una manera poc desitjable o poc

aconsellable. En qualsevol cas, perjudicarà greument el fet que

Formentera pugui saber, d’una vegada per totes, fins a quin

punt es podrà ampliar la potència de la seva central i que, per

tant, ens permeti tenir una estació en plenes condicions i en ple

rendiment.

Per tant, l’objecte d’aquesta iniciativa és demanar la seva

implicació en aquesta actuació, demanar finalment la

implicació del Govern de les Illes Balears d’acord amb les

competències que ostenta pel que fa a Energia i que actuï com

a interlocutor davant el Govern de les Illes Balears i

concretament davant el Ministeri d’Indústria perquè tengui a bé

agilitar tots els tràmits que siguin imprescindibles per

aconseguir que Formentera pugui, més prest que tard a ser

possible, tenir un projecte amb cara i ulls per ampliar potència

i per actualitzar totes les instalAlacions, els equipaments i la

tecnologia que tenim a l’abast de la nostra ciutadania. 

Crec que amb això he resumit prou bé l’objecte d’aquesta

iniciativa i, en tot cas, estaré encantada d’escoltar les diferents

intervencions.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507237
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Sí,

entendemos que la potencia que tiene actualmente la estación

no es suficiente, sobre todo para los meses de verano en los que

la población se multiplica de manera muy grande en

Formentera y que los perjuicios que conlleva esto a la

población hay que intentar solventarlos, como ha explicado

bien Silvia, e iniciar los trámites que sean necesarios para

ampliar la potencia de esta estación. Por ello, como ya

habíamos dado apoyo previo a esta iniciativa, que se presenta

de urgencia, pues estamos de acuerdo con lo que se ha

presentado y le daremos apoyo.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Aina

Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, gràcies. MÉS per Mallorca sí que dóna suport a aquesta

iniciativa de Formentera per tots els motius mediambientals,

tècnics, socials, econòmics i turístics que ha presentat la

diputada de Formentera. En aquests moments consideram que

els guanys que avui en dia tenen les grans elèctriques i les

pujades de les factures dels ciutadans, bé, dir que són més que

justificatius de la necessitat de donar un servei així com toca a

tots els ciutadans i residents, sigui quin sigui el seu espai o

territori, encara que sigui una illa petita com és Formentera.

Per tant, per la nostra banda volem donar suport a aquesta

iniciativa del Consell de Formentera i de Gent per Formentera

que realment l’empresa es faci càrrec i solucioni totes aquestes

mancances que s’estan, diguem, allargant en el temps i que ja

fa estona que es reclama. Per tant, hi donam tot el nostre suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS per

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Amb la PNL que presentam

conjuntament amb Gent per Formentera ens trobam davant una

altra història interminable, ja que fa com a cinc anys que el

veïnat de Can Marí ha d’aguantar les incomoditats que genera

aquesta estació pels fums i sorolls, a més de la necessitat de

millorar les instalAlacions elèctriques insuficients per al que

necessita l’illa.

Aquest veïnat que ha mostrat i denunciat en nombroses

ocasions els problemes tant de salut com talls elèctrics que els

genera aquesta estació elèctrica es mereix que tant

l’administració com Endesa posin punt i final a aquest

problema i facin les obres necessàries de modernització de les

turbines. No és de rebut tenir un veïnat absolutament molest per

qüestions administratives, canvis legislatius i deixadesa per part

de la companyia. És més, resulta incomprensible que s’hagi

arribat a aquesta situació fent patir els ciutadans de Formentera.

Per tant, com no pot ser d’altra manera, MÉS per Menorca

hi donarà el seu suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, como no puede ser de otra

forma ya que presentamos conjuntamente la proposición no de

ley, sobre acciones urgentes y mejoras del suministro de

energía eléctrica en la isla de Formentera, daremos

indudablemente el apoyo a esta proposición.

No obstante, reseñar que esto no es más que el producto de

dos factores, dos factores que vemos que se repiten

constantemente en el día a día de nuestras islas, uno es

derivado de quizás la denominación de islas menores, no

Formentera por ser pequeña tiene menos derecho a tener la

misma calidad eléctrica que el resto de las islas, y ya

únicamente la consideración de isla menor parece como que

tiene menos derecho o las islas que se consideran menores,

como Ibiza, Menorca y Formentera, tenemos menos derecho a

los servicios, y no, tenemos el mismo derecho.

El otro factor es el de las eléctricas, el de las grandes

corporaciones eléctricas y energéticas, pues bueno, hacen su

agosto durante todo el año y ganan miles de millones de euros

y al final no se preocupan de la población . En realidad a lo

único a lo que se dedican es a sacar un rendimiento superior en

las zonas de más afluencia de gasto eléctrico, de más afluencia

de personas y no se preocupan del resto de las zonas.

Por lo tanto, esto, claro, no puede ser declarado de servicio

público, porque no lo es, pero sí, ya que tiene ese monopolio

dentro del oligopolio que significan las eléctricas, ese

monopolio en concreto en la isla de Formentera, pues el

Govern debe instar a esta eléctrica a prestar los servicios que la

población se merece.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, diputat. Passam al torn de fixació de

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

Sra. Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Des del grup parlamentari

entenem que són unes obres necessàries i també les consideram

urgents pel fet que hi ha una gran demanda a l’illa de

Formentera i com ha dit el meu company Aitor no deixa de fer

que siguin unes illes menors i no han de ser considerades

menys que unes altres.

També he de dir que a la proposició no de llei, al punt que

diu... que faltava la resolució de la compatibilitat és cert que en

la passada legislatura es va lluitar per aconseguir-ho, però

finalment no..., com que açò era un tema que depenia del

ministeri idò es va fer el màxim que es va poder des del Govern

del PP, però no ho vàrem aconseguir.

Un comentari que li volia fer, Sra. Tur, és que al punt 3

creim que... no hi estam d’acord per dos motius, perquè creim

que la cambra ja s’ha dissolt, i l’altre, que els senadors i

senadores autonòmics no tenen potestat executiva, només la

tenen legislativa, és per aquest motiu, no hi ha res darrere. 

Per tant, podem dir en línies generals que el Grup

Parlamentari Popular hi està d’acord, menys en aquest punt i li

demanaria, si m’ho permet, si podríem fer una votació per

separat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi té la

paraula l’Hble. Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Donarem suport a aquesta

proposició no de llei, poques coses a afegir al que han dit els

portaveus. És evident que l’illa de Formentera mereix unes

infraestructures energètiques de primera i, per tant, cal posar en

marxa les actuacions necessàries perquè això sigui una realitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, diputat. Per contradiccions, Sílvia.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, moltes gràcies a tots. Del que es tracta aquí és

d’entendre i evidentment no els ho explicaré a vostès perquè

està claríssim que ho entenen ja, sinó que crec que es tracta que

el Govern en la seva labor d’interlocució o en la continuació,

per dir-ho d’alguna forma, de la seva labor d’interlocució amb

el Ministeri d’Indústria i Medi Ambient, perquè estic d’acord

amb la Sra. Mercadal que en l’anterior mandat ja s’hi havia fet

feina, és cert, però, també que hi havia una legislació diferent

perquè ara tenim un escenari un poc diferent des de dia 1

d’agost, es tracta que en aquesta feina d’interlocució l’Estat

entengui, en aquest cas el Ministeri d’Indústria entengui les

singularitats que afecten els territoris perifèrics o territoris

insulars en general, no només Formentera perquè sabem molt

bé que avui parlam de Formentera però podríem estar parlant

de qualsevol altra illa en un altre moment i, per tant, la defensa

que hem de fer des de la nostra autonomia sobre aquestes

circumstàncies ha de ser exactament igual de fèrria i sòlida.

Per tant, els agraesc moltíssim els seu suport. Esper que

l’acord que adoptem avui aquí també serveixi de suport a les

demandes del Govern de les Illes Balears quan acudeixi al

Ministeri d’Indústria per reclamar aquesta celeritat i aquesta

urgència i esper també que serveixi perquè des de l’illa de

Formentera, tant els seus habitants com el mateix consell

insulars, vegin el suport a la seva feina i la seva labor demanant

exactament la mateixa feina amb els mateixos termes.

Pel que fa al punt 3, entenc el que vostè explica, tot i així

consider que el rol de senadors i senadores de les Illes Balears,

ara i en un futur o com mínim a partir d’ara hauria de començar

a tenir major protagonisme per donar suport a les decisions que

s’adopten des d’aquesta cambra i, per tant, no retiraré el punt,

però em sembla bé que vulguin votar-lo per separat, no hi tenc

cap objecció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, diputada. Doncs passam a les votacions

punt per punt.

Els punts 1 i 2, els podem donar aprovats per assentiment,

no és veritat?

Passam a la votació del punt 3. Votam.

(Rialles)

A favor? Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Doncs queden aprovats els punts 1 i 2 per assentiment, i el

punt 3 per 9 vots a favor i 2 vots en contra.

Per tant, en conseqüència queda aprovada la Proposició no

de llei RGE núm. 7237/15, presentada pels Grups

Parlamentaris Mixt, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca i Podem Illes Balears, relativa a accions urgents de

millora i abastiment d’energia elèctrica a l’illa de Formentera.
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1) Proposició no de llei RGE núm. 5841/15, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici de les

gestions per declarar Tagomago i els illots de Llevant com

a reserva natural i marítima.

Ara passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

5841/15, per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Sílvia Tur...,

no, Silvia Limones, perdonau, per un temps de deu minuts.

LA SRA LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, presidente. La iniciativa que se presenta es

para iniciar las gestiones para declarar Tagomago y los illots de

Llevant como reserva natural y marina. 

El illot de Tagomago está situado en el municipio de Santa

Eulalia y se encuentra en una situación especial ya que, pese a

ser un paraje protegido en él se llevan a cabo una serie de

actividades que perjudican muy seriamente el entorno y que le

generan varias problemáticas.

Tagomago ahora mismo es un área natural de especial

interés que forma parte de la Xarxa Natura 2000 y tiene

declaración de LIC y ZEPA, pero este nivel de protección no

ha sido un obstáculo para que los propietarios de la isla lleven

a término una serie de actividades que ponen en peligro todo el

ecosistema hasta el punto que los técnicos del Consell Insular

de Ibiza han manifestado que estas actividades constituyen una

amenaza sin precedentes a la fauna del islote, especialmente

para las aves marinas reproductoras y que esta situación podría

suponer una pérdida irreparable de los valores ecológicos.

Tanto el Ayuntamiento de Santa Eulalia como el consejo

insular se han manifestado a favor de declarar la zona de

Tagomago y también los illots de Llevant reserva natural y

marina.

Además, existe un acuerdo del Consell Ejecutivo de la

máxima institución ibicenca que declara la voluntad de regular

los fondeos que han aumentado de manera muy notable en los

últimos años y que suponen un peligro para la fauna marina y

también de eliminar el quiosco turístico que existe en la zona

y que desarrolla una actividad que no es propia para una zona

que tiene especial protección.

La situación actual entonces del illot de Tagomago, se

encuentra en una situación dramática por la presión turística y

los usos privados que tienen lugar en este paraje y que

evidencia la necesidad de aumentar la protección de esta zona.

Por eso presentamos esta iniciativa en la que se presentan

tres puntos, que son: que el Parlament de les Islas Baleares

inste al Gobierno de las Islas Baleares a iniciar las gestiones de

acuerdo con las demandas del consejo insular para la

declaración de Tagomago y los illots de Llevant como una

reserva natural y marina; en el segundo punto el Parlament de

les Illes Balears insta al Gobierno de las Islas Baleares a

asegurar la dotación de recursos necesarios para la gestión de

esta reserva natural y marina de Tagomago y los illots de

Llevant; y en el tercero: el Parlament de les Illes Balears insta

al Govern de les Illes Balears a iniciar las actuaciones para

garantizar que las actividades que ahora se desarrollan no

generen daños irreparables a la futura reserva.

Esta sería la iniciativa para la que desde nuestro grupo

pedimos apoyo con el objetivo de eso, de intentar elevar el

nivel de protección de Tagomago y els illots de Ponent ya que

la protección actual que tienen no es suficiente para evitar los

problemas que genera la propiedad de estos parajes.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, diputada. Passam al torn de fixació, pel

Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sra. María José

Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Moltes gràcies. Bé, nosaltres estam totalment d’acord en la

necessitat de donar una major protecció a Tagomago i als illots

de Llevant declarant-lo reserva natural i marina.

Efectivament, s’ha parlat molt d’aquest tema i a totes les...

bé, tant a les administracions afectades, com són l’Ajuntament

de Santa Eulària, el consell insular, així com també l’opinió

dels ciutadans d’Eivissa, en tots -dic- hi ha hagut unanimitat a

l’hora de demanar una major protecció d’aquest espai natural

i del seu ecosistema. Com diu el Grup Socialista a la seva

proposta encara que ja es tracta d’un lloc protegit com ANEI,

LIC i ZEPA s’ha demostrat que no és suficient. 

Per aquest motiu ja el juny de 2014 l’Ajuntament de Santa

Eulària va encarregar la realització d’un estudi de valors

ambientals dels illots de Llevant i de Tagomago, incloent-hi la

seva zona marítima i també va encarregar la proposta de

protecció adequada als seus valors ambientals, que va

determinar una vegada feta que era precisament que fos reserva

natural.

El 7 de maig de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Santa

Eulària va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics la

memòria ambiental i el Pla d’ordenació de recursos naturals

com a proposta normativa per solAlicitar precisament l’inici de

la tramitació de la declaració de reserva natural al Govern

balear.

Així mateix el Consell Insular d’Eivissa també va aprovar

per unanimitat una proposta semblant per demanar al Govern

balear aquesta declaració.

Per tot això i perquè n’estam convençuts votarem a favor de

la proposta i únicament esperam que el Govern posi l’interès

necessari perquè aquesta declaració sigui efectiva el més aviat

possible i sobretot que la doti de tots els recursos necessaris.

Únicament li voldria demanar si es pogués incloure una

petita esmena in voce que seria al punt 1, on diu “El Parlament

de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar

les gestions d’acord amb les demandes”, aquí diu “del Consell

Insular d’Eivissa”, jo li demanaria que també posàs “de

l’Ajuntament de Santa Eulària i del Consell d’Eivissa”, perquè

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505841


134 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 10 / 11 de novembre de 2015 

 

pens que queda..., bé, és millor que quedi reflectit que

efectivament d’Ajuntament de Santa Eulària ha fet feina en

aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros desde nuestro grupo,

como no podía ser de otra forma, claro que estamos a favor y

votaremos a favor de que se inicien las gestiones para declarar

la isla de Tagomago y los illots de Llevant como una reserva

natural marina.

Me atrevería a decir que las inicie de una vez y me refiero

a de una vez porque si ponemos Tagomago en el buscador de

este parlamento hay como catorce iniciativas relativas a la isla

de Tagomago, su protección, y bueno, la última vez que se

habló de eso, sobre su protección, que fue aprobado también en

sesión plenaria fue el 14 de noviembre de 2014, hace

prácticamente un año, y esas acciones no se acaban de hacer

por una o por otra, al final la isla por mucho que esté protegida

sobre el papel sigue totalmente desprotegida porque la

propiedad, que es absolutamente depredadora de lo que es el

territorio y nada responsable y muy poco educada con respecto

a ese entorno que protege... o sea, que le rodea, pues está

continuamente haciendo lo que le da absolutamente la gana,

explotando comercialmente la casa que tienen, el Sr. Kühn y la

Sra. Duval están ahí alquilando su casa por un porrón, montón

de miles de euros semanales, realizando una actividad

comercial que está prohibida en un espacio natural protegido,

tienen un beach club en la misma isla, y cada vez ponen un

poco más de cemento al dique para que las zodiacs, las zodiacs

de los yates, puedan amarrar ahí para que la gente propietaria

de esos yates vayan a comer o a tomar un aperitivo al beach

club, un beach club totalmente ilegal; y bueno, ahí está y lleva

años realizando esa actividad y sí, aquí en el Parlamento

tendremos todas las declaraciones institucionales necesarias,

pero al final no se actúa de una forma implacable ante la

comisión de delitos, delitos también contra la naturaleza.

Por lo tanto, sí que estamos de acuerdo en que se inicien,

pero de una vez, de verdad, esos trámites y que se declaren ya

y no sólo los trámites, sino que se realicen acciones de

inspección y de control sobre la propiedad que está

continuamente cometiendo delitos ecológicos en esa zona.

Me sumo a la voz in voce de la compañera del PP y además

diría que además de esas instituciones también las

organizaciones ecologistas y las asociaciones cívicas también

han tenido mucho que ver y por lo tanto que se recoja dentro de

esa protección, en concreto también el GEN-GOB de la isla de

Ibiza, ¿no?

Bueno, por lo tanto, eso, por favor, no nos quedemos solo

en declaraciones institucionales, sino que la Conselleria de

Medio Ambiente, que es la que tiene la potestad de control

sobre esas zonas, actúe, actúe de verdad e interponga las

demandas jurídicas necesarias, penales si es que cabe el caso,

para que acabe ese despropósito en esa zona protegida de Ibiza.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Joana Aina

Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Nosaltres creim que la protecció actual ja està

basada en criteris seriosos i necessaris i és que és la base

fonamental de la protecció, és evident que MÉS per Mallorca

està totalment d’acord a frenar l’abús d’activitats ilAlegals que

es varen consentir a la passada legislatura i que varen ser

objecte de debat precisament en aquesta cambra. 

Ens sorprèn l’actitud del PP i estam satisfets que hagi

canviat de parer, perquè el Govern del PP precisament va

intentar legalitzar aquestes activitats d’una forma que no

correspon al que toca als serveis, als poders públics cap a

l’interès públic, en la tramitació de certes activitats en la

Comissió de Medi Ambient i que MÉS per Mallorca va

denunciar reiteradament en aquesta cambra i en altres llocs en

la passada legislatura. 

Per tant, nosaltres sí donarem suport a aquesta proposició,

evidentment, perquè consideram aquest lloc s’ha de preservar

i que totes les mesures que es puguin prendre per ajudar que

això sigui una realitat ferma hi estam d’acord i li donarem

suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi té la

paraula l’Hble. Diputat Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport a

aquesta iniciativa. És evident que una de les funcions i una de

les obligacions de les institucions de les Illes Balears és la

protecció del medi ambient i, per tant, benvingut sigui l’avanç

en aquesta matèria en aquest indret tan valuós del nostre

territori.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Patricia Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. MÉS per Menorca votarà a favor

d’aquesta proposta del PSIB perquè entenem que la declaració

de Tagomago i els illots de Llevant com a reserva natural i

marina és una demanda de la societat eivissenca que lluita per

conservar el seu territori i és una demanda necessària. 

Aquest espai natural en què hi viuen espècies protegides i

en perill d’extinció té el màxim nivell de protecció, és ANEI,

AANP, LIC, ZEPA i, per tant, és membre de la Xarxa Natura

2000.

El Ple municipal de Santa Eulàlia va ratificar per unanimitat

aquest projecte de reserva, pel que es fa necessària l’actuació

de la Conselleria de Medi Ambient. A més, com ja ha dit Aitor

Morrás, la protecció de Tagomago no és la primera vegada que

es tracta en aquest parlament. És ben hora que protegim de ver

el nostre entorn.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Silvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, bé, sobre aquesta qüestió he de dir que, evidentment,

votarem de forma favorable, no només això, estam

absolutament compromesos amb aquesta iniciativa, en nom de

Formentera ho dic, òbviament, i, a més, crec que és una mesura

absolutament imprescindible perquè del contrari l’ús que es fa

actualment a l’illa de Tagomago i les activitats que es

produeixen sense cap tipus de control per part de cap institució

fan que si no es prenen mesures de conservació efectives la

situació de Tagomago es pugui tornar, no sé si dir-li,

irreversible, però gairebé, perquè el fet que no es pugui fer cap

tipus d’intervenció lògicament no contribueix a poder fer una

bona diagnosi del seu estat de conservació ni de les activitats

que s’hi produeixen.

Una altra qüestió diferent és, i aquí sí que li he de dir a la

diputada del Grup Socialista, Sra. Limones, que m’ha sobtat un

poc aquesta iniciativa en el sentit que l’Ajuntament de Santa

Eulària va iniciar i va promoure i va liderar des d’un

començament aquesta demanda, a qui des d’aquí els vull

traslladar la meva enhorabona perquè crec que va fer

exactament el que pertoca, i perquè també entenc que en el seu

moment podia trobar-se en una certa situació d’indefensió per

no comptar amb tots els instruments jurídics que li hauria de

poder permetre intervenir en aquest cas, i dit això la meva

sorpresa ve pel fet que jo entenia que l’expedient de tramitació

d’aquesta nova reserva marina s’estava produint ja per part del

Govern de les Illes Balears, però no d’ara sinó de fa, com a

mínim, de finals de 2014 o de mitjans de 2014. Vostè ho ha dit

fa un moment i no he pres la data exacta.

Per tant, no entenc molt bé quin és l’objecte d’aquesta

iniciativa, no entenc què pretenem quan és una actuació que el

Govern de les Illes Balears tramita en aquest moment i entenc

que amb tota normalitat i que jo sàpiga, com a mínim, no s’ha

produït cap tipus d’interferència ni cap anomalia en la seva

tramitació. 

Bé, en tot cas, si s’ha de permetre i ha de reforçar l’acció

que es fa en aquest moment per part del Govern continuant la

que ja s’havia iniciat en el seu dia a instàncies de l’Ajuntament

de Santa Eulària, Gent per Formentera s’hi suma, hi dóna

suport i els anima a continuar fent feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, diputada. Per contradiccions, Sílvia.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Moltes gràcies. Solamente para agradecer las

intervenciones de todos los grupos parlamentarios y el apoyo

a la iniciativa. Respecto a la propuesta que se ha hecho in voce

por parte del Partido Popular a la que se ha sumado Podemos

también sobre el Ayuntamiento de Santa Eulalia por nuestra

parte no hay ningún inconveniente en añadir en el primer punto,

que se quede como, “insta al Gobierno de las Islas Baleares a

iniciar gestiones de acuerdo a las demandas de l’Ajuntament de

Santa Eulària y del consejo insular”, puesto que ya existían

acuerdos de plenario que pedían esta declaración de Tagomago

y los illots de Llevant como reserva natural”, pues no vemos

inconveniente en añadir al Ayuntamiento de Santa Eulalia.

Muchas gracias.

Respecto a Podemos, ¿la propuesta era la misma, Santa

Eulalia?

EL SR. MORRÀS I ALZUGARAY:

No, decía de añadir también al GEN-GOB y a las

asociaciones cívicas que se crearon en torno a la problemática

y a la protección de la isla.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Bueno, entendemos que estas asociaciones que también

habrán hecho demanda, pero lo que queremos incorporar son

los acuerdos de las instituciones locales, las demandas desde

las instituciones locales que se han aprobado en plenario,

entonces, creo que con añadir Ayuntamiento de Santa Eulalia

quedaría bien reflejada la demanda que se ha hecho desde

Ibiza.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Sr. President. Si em permet, em podria donar la paraula per

alAlusions que s’han fet cap al Govern del Partit Popular a la

passada legislatura?

EL SR. PRESIDENT:

No entrem en un debat, sí, tens la paraula, però no entrem

en un altre debat.
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LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

No, no. Jo només volia dir a la Sra. Campo... Campomar,

perdó, a vegades em confonc, que, bé, és tot respectable que es

denunciï, però tal com es va denunciar també va quedar clar

que es va arxivar i, a més, jo, com que a la passada legislatura

era directora general de Medi Rural i Marí i estava en el ple, li

puc assegurar que les maneres que es varen dur a terme les

coses, l’expedient per part dels funcionaris de Medi Ambient

i de la Comissió Balear de Medi Ambient varen ser impolAlutes

i que vulgui titllar d’obscurantisme el Partit Popular amb aquest

tema em sap molt de greu, però no hi estic d’acord.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Podem donar la proposició no de llei

aprovada per assentiment?

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 5841/15, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, relativa a inici de les gestions per declarar

Tagomago i els illots de Llevant com a reserva natural i

marítima. 

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

Moltes gràcies.
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