
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT
I ORDENACIÓ TERRITORIAL

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1093-2011 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2016 Núm. 19

 

Presidència

de l'Honorable Sr. Baltasar Picornell i Lladó

Sessió celebrada dia 13 d'abril de 2016 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 2020/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla per a la construcció

de basses de reguiu a Menorca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

II. Debat i votació de l’escrit RGE núm. 3102/16, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual se solAlicita la

compareixença del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre la política pesquera del Govern i la gestió

de les zones marítimes protegides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242



238 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 19 / 13 d'abril de 2016 

 

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la

sessió d’avui, i en primer lloc demanaria si es produeix cap

substitució.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a Álvaro Gijón.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Margalida Capellà.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I. Proposició no de llei RGE núm. 2020/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla per a la

construcció de basses de reguiu a Menorca.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el

debat de la Proposició no de llei RGE núm. 2020/16,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla per a

la construcció de basses de regadiu a Menorca.

Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bona tarda a tothom. A les Illes

Balears la producció farratgera ha estat vinculada a la demanda

de ramaderia destinada sobretot, en el cas de Menorca, a la

producció lletera. Menorca compta amb 11.353 caps de bestiar

boví repartits en 357 llocs, que varen produir un total de 51,61

milions de litres de llet, la qual cosa representa el 74% del

sector lacti a les Illes Balears. Per aquest motiu Menorca

sempre ha sembrat cultius de farratgeres, tant en secà com en

regadiu.

En zones mediterrànies la necessitat d’aprofitament de les

aigües regenerades a l’agricultura permet augmentar la

productivitat agrícola en zones de dèficit de recursos hídrics, tal

i com succeeix en aqüífers sobre explotats i afectats per la

intrusió marina, com és el cas de Menorca, i a altres illes també

present. Un dels principals problemes que patim és la

salinització de les nostres aigües subterrànies, ja que existeix un

risc d’incrementar la concentració de sals a les capes freàtiques.

Per aquest motiu, i per la sequera que està patint Menorca,

però, no tan exageradament, però també les Illes Balears, el

primer punt d’aquesta proposició no de llei va encaminat a la

construcció de basses de reguiu a diferents punts estratègics de

l’illa, perquè les seves aigües regenerades puguin ser

aprofitades per al reg.

Bé, com ja s’expressa a la proposició no de llei Menorca té

una bassa de reguiu en funcionament, que es troba a Es

Mercadal, amb una superfície d’unes 380 hectàrees, i que es va

posar en marxa el 2004. A més a més té una altra bassa de

reguiu a Ciutadella, que es diu Ciutadella Sud, ja construïda i

que per motius de l’elevada concentració de clorurs no s’ha

posat en marxa. He d’esmentar, i perquè vull que consti en acta,

que en els pressuposts de 2015 hi havia una partida específica

destinada a la posada en marxa de la bassa de Ciutadella Sud,

però per motius tècnics i a causa de la seva complexitat no es

van poder finalitzar les obres per aquests problemes tècnics, i

amb el canvi de govern va quedar aturada la seva posada en

marxa. Per açò al segon punt el Grup Parlamentari Popular

insta el Govern de les Illes Balears a donar una solució a

l’elevada concentració de clorurs per així posar en marxa la

bassa de reguiu de Ciutadella Sud el més aviat possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Margaret. S’han presentat, per part del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, les esmenes RGE núm.

4914, 4915 i 4916/16.

Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula l’Hble. Sr.

Diputat Aitor Morrás. Té un temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sí, bueno, los temas de

recursos hídricos están siendo recurrentes en esta institución,

indudablemente por la cantidad de problemas que nos vienen

derivados de ellos, y no viene siendo más que también por un

problema de gestión anterior y volvemos, bueno, pues a

constatar que lo que no se ha hecho en legislaturas anteriores

ahora se reclama a esta cámara, aún reconociendo estas

necesidades, pero queríamos dejar constancia de ello.

Entendemos que este problema no es un problema

únicamente de Menorca; por eso presentamos una enmienda de

modificación en la que no proponemos únicamente la

construcción de bases de regadío en Menorca, sino que lo que

proponemos es modificarlo por estudiar la viabilidad técnica y

económica de la construcción, incluso -también apuntaba el

compañero de MÉS per Mallorca- el mantenimiento de las

bases de regadío en las depuradoras de todas las islas, no

únicamente de Mallorca y en los distintos puntos estratégicos,

como pone su proposición no de ley, en la isla de Menorca.

Por otro lado, y en lo referente al punto 2 y buscar las

soluciones, claro que las soluciones no estarían..., o pasan por

eliminar estos cloruros, y no únicamente en poner las balsas,

sino porque los cloruros son complicados de eliminar y hay que

eliminarlos mediante ósmosis inversa o filtros de carbono, o sea

que..., porque no tiene sentido depurar agua con cloruros;

entonces lo que hay que hacer o lo que habría que hacer es

tener una construcción de desaladoras o tener desaladoras en

marcha para poder aprovechar estas aguas, y por lo tanto es por

lo que presentamos la enmienda de modificación al segundo

punto.

Y presentamos una enmienda de adición en el sentido de

que, bueno, con la característica de información que el

gobierno anterior nos ha venido dando, o sea prácticamente

nula, respecto a muchos ámbitos de su acción de gobierno,

también nos encontramos con que en cuanto a recursos hídricos

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602020
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604914
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604915
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604916
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en 2011 se dejó de actualizar toda la información de la web de

la Dirección General de Recursos Hídricos de la conselleria, y

por lo tanto sí que solicitamos, o añadimos, ponemos un punto,

que el Parlament de les Illes Balears insta al Govern a esta

actualización de la web relacionada con la reutilización de

aguas reutilizables de las depuradoras de las Islas Baleares, y

también -que es importante- de su calidad con análisis al menos

de una vez anual.

Es todo, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

posicions. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, molt ràpid. El nostre grup estaria a favor d’aquesta

proposició no de llei si el seu esperit, diguem, d’alguna manera

s’estengués al conjunt de les quatre illes, com planteja una de

les esmenes de Podem, entre altres coses perquè justament ara

mateix, més enllà de l’aprofitament estratègic de l’aigua

depurada per a reguiu, tenim una situació de sequera i fins i tot

hi ha illes, ara em ve al cap Eivissa, que fins i tot pot tenir unes

necessitats més urgents que les que pugui tenir Menorca, i això

sempre és un tema variable.

També cal reconèixer els problemes que tenen

històricament aquestes basses, i sobretot l’aprofitament de les

aigües de depuració terciària, que no arriben amb una qualitat

suficient i que d’alguna manera també les esmenes de Podem

complementen instant el Govern a assegurar aquesta qüestió.

I a part de la manca, diguem, de manteniment de les

infraestructures que hi ha hagut, i amb la poca colAlaboració de

l’Estat a la qual ara s’afegeix el tema de les basses, moltes de

les quals estan en molt mal estat, una d’elles la que esmenta la

proposició no de llei, la de Ciutadella Sud, que ara s’hi està fent

una intervenció i fins i tot em pareix que ara ja en aquests

moments s’hi està posant aigua neta, cal tenir en compte que

qualsevol actuació té un cost elevat; només vull comentar avui

el tema de la de Formentera, que també estava en un estat

bastant crític perquè feia anys que no tenia manteniment;

només saber l’estat de la qualitat de l’aigua ha costat devers

40.000 euros, imaginau-vos el que és el manteniment continuat

i imaginau-vos també el que és la construcció. Per tant en el

primer punt, el tema de la construcció, nosaltres pensam que hi

caldria afegir el tema del manteniment, i la construcció no tenc

un redactat concret però lligar-la amb un tema, diguem, també

de viabilitat i d’implicació dels usuaris en la seva gestió. I..., i

poca cosa més. Siguem conscients d’això, que fins i tot la

situació de partida no és només de manca de manteniment sinó

que hi ha basses que són necessàries i que no han tengut un

manteniment necessari, i fins i tot te trobes basses que són com

els aeroports aquells sense avions, que són basses a llocs on no

hi ha pagesos i que han costat molts de doblers, i és una

llàstima que ara no es puguin gastar en el que realment fa falta,

però si s’introduïssin esmenes en aquest sentit, i crec que

podem estar tots d’acord també amb les que planteja Podem, no

tendríem cap inconvenient a votar a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Ens falta el portaveu d’El Pi.

Passam al Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. La proposta que avui ens du el PP és

a priori una bona cosa i ja avançam que donarem el nostre vot

a favor, supeditat, és cert, al fet que s’acceptin les esmenes, que

consideram que milloren la proposta, i així poder arribar a un

acord entre tots. 

Ara bé, voldria plantejar una qüestió. És evident que hem

de fer un canvi a la mentalitat sobre l’aigua, mentre açò no ho

tinguem clar, poc tenim a fer. L’aigua depurada pot tenir

diferents aplicacions i només per a l’agricultura, com pot ser fer

nets els carrers, omplir cisternes de lavabo, estic pensant també

amb el tema del port de Maó i com fan nets els vaixells. Per

regar, dependrà de la qualitat de l’aigua. A Ciutadella i Maó

l’aigua surt salada, una mica salada i no a totes les espècies

vegetals els va bé. Sí que és cert que una de les espècies, na

Margaret ho ha comentat és l’alfals i justament a aquesta

espècie sí que li va bé.

Pel que fa a Ciutadella la bassa està feta, però cal posar en

marxa la dessaladora. 

Trobam que les esmenes presentades milloren, com he dit

abans, la proposta, per la qual cosa esperam que el grup

proposant les pugui acceptar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, puc entendre en part la

iniciativa que presenta el Grup Popular en aquest sentit,

evidentment les basses de regadiu són molt importants a totes

les illes i entenc que en el cas de Menorca, especialment

important pel fet de comptar amb una capacitat ramadera

important.

En tot cas també és cert que trob a faltar un poc més

d’estudi previ, trob a faltar més feina de camp per justificar les

peticions que es formulen amb aquesta proposició no de llei,

francament entenc que ens explica quina és la situació pel que

fa al sector lleter; quina és la situació pel que fa al tipus de

cultiu preferibles per mantenir aquest tipus, en aquest cas per

mantenir el tipus de ramat oví, però no veig justificada per què

entén que s’han de construir diverses basses de regadiu, sense

definir on, ni sense definir quina és la capacitat de demanda

estimada de cada indret on s’haguessin de construir. És a dir,

em pareix bàsicament Sra. Mercadal un brindis al sol.
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Si vostè hagués fet una major feina d’investigació abans de

presentar aquesta iniciativa i fos una iniciativa que compta amb

un fonament important, potser seria més fàcil donar-li suport.

Però en aquest cas trob que vostè no ha fet una bona feina de

recerca i per tant, tal com la presenta, no li donarem suport des

de Formentera.

I després pel que fa a les esmenes de Podem, si la proposant

de la proposició no de llei hi està d’acord i les vol acceptar,

Gent per Formentera també les acceptarà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, President. Abans de res demanar disculpes per la

meva congestió, intentaré que se m’entengui, ja sé que

pronunciï habitualment malament en la meva congestió i

possiblement serà pitjor.

M’agradaria començar celebrant que la Sra. Mercadal hagi

presentat una proposició no de llei a favor de basses de reguiu,

perquè crec que és una mesura positiva per a l’agricultura i

positiva per al medi ambient que, diguéssim que anem cap un

model més sostenible de la nostra agricultura, però evidentment

m’agradaria fer-li algunes consideracions.

La Sra. Mercadal ens ha presentat ja a altres sessions

d’aquesta comissió algunes iniciatives, en què ella ha excusat

que no estiguin resolts determinats problemes, que, havent estat

ella directora general de Medi Rural i Marí, pel problema de

manca de recursos i evidentment és comprensible que si no hi

ha recursos no es poden dur endavant iniciatives. Però sí que

supòs, perquè aquí ja no és una qüestió de recursos econòmics,

supòs que..., que ja hi tornaré més tard a la qüestió del recursos,

supòs que sí que a la següent intervenció ens podrà explicar

millor quins són aquests diferents punts estratègics de l’illa, on

ella considera que seria interessant posar basses de reguiu. I

quines serien després les passes, quin és el model de gestió

d’aquestes basses, un cop construïdes, perquè aquests dos punts

evidentment són especialment sensibles, és a dir: on les posam.

La bassa més antiga de Menorca, Lluriac, va tenir uns

problemes..., un naixement molt conflictiu per raons ambientals

que no vénen al cas, però va tenir un naixement complicat,

perquè hem de decidir on les posam, amb arguments

ambientals, però també on les posam amb arguments diguéssim

agrícoles, és a dir, les hem de posar allà on sigui d’interès als

pagesos perquè puguin desenvolupar d’una manera més

sostenible i més barata la seva feina.

Per tant, com que supòs que sí que aquesta feina l’haurà

feta, l’acusaven fa un moment de manca de feina de camp, jo

crec que aquesta sí que m’imagín que vostè la deu tenir, ni que

sigui al cap.

I també si ens explica una mica més açò dels cultius tant de

secà com de regadiu, perquè després hi entraré, hi ha veus molt

autoritzades que qüestionen açò. I després em referiré també a

aquesta qüestió.

Les basses que estan en aquests moments construïdes, en

marxa o no, a les Illes Balears vénen totes, o gairebé totes, d’un

conveni de colAlaboració entre el Ministeri d’Agricultura,

Ramaderia i Medi Ambient, el MAGRAMA, i el Govern de les

Illes Balears, un conveni que va acabar a l’any 2011, si no ho

record malament, en el qual el ministeri posava 50 milions i el

Govern 45; era per a basses de regadiu i a més, a part de les

basses, per a altres qüestions de millora dels reguius. Aquest

conveni, fins ara hem tingut la bassa de Formentera aturada,

sembla que a l’any que ve ja estarà en funcionament. Tenim la

bassa de Ciutadella amb els problemes de clorurs que no s’ha

pogut posar en marxa. I tenim altres iniciatives que han quedat

a mig camí i altres iniciatives que han estat fortament

qüestionades.

A aquest pla el va seguir un altre pla, el Plan nacional de

regadíos, de mejora de los regadios, etc., que és del ministeri,

i l’any 2012 hi va haver un altre pla, de 700 milions d’euros. Li

podria dir per comunitats autònomes, si l’interessa ho faré, com

es va repartir aquest pla, zero euros per a les Illes Balears,

perquè el Govern de les Illes Balears no ho va demanar. I no ho

va demanar i se li va qüestionar al conseller d’Agricultura i

Medi Ambient, per què no ho havia demanat en seu

parlamentària i va explicar que no l’interessaven les basses de

reguiu perquè s’havia fet malament. Tan malament que fins i tot

havia fet declaracions públiques, com la que surt dia 20 de

novembre de 2014 a Ultima Hora, que diu que “el Govern cree

que la inversión en balsas de regadío no estaba bien

orientada”.  No sé si és el Sr. Company que surt a la foto, o un

troll d’ell mateix, en tot cas vostè, com que surt retratada al seu

costat, ens ho podrà explicar si era ell o no.

No estava ben orientada la política de regadiu, però dos

anys abans el Govern havia permès extreure 600 milions de

litres més dels aqüífers de Menorca per regar. És a dir,

permisos per 600 milions de litres per regar sí, impulsar basses

de reguiu no, perquè la política no està ben orientada. 

I va posar un símil el Sr. Company, prou important, d’un

amic seu, que li llegiré, perquè estic molt congestionat i si ho

llegesc serà més fàcil: “Un bon amic meu que anava a la planta

d’oportunitats d’una coneguda entitat que ven roba i com que

era molt barat comprava jerseis, no se’ls podia posar però els

comprava, perquè eren barats”. Això és el mateix, aquest és el

símil que posa el Sr. Company a les basses de reguiu, que les

volem perquè les paga un altre, les paga el ministeri, però que

no ens fan falta, i les compram, encara que no ens facin falta.

“I jo amb el ministeri m’he estimat molt més negociar altres

coses que sí són necessàries per al sector”, Diari de Sessions.

“Ara si vostè em diu és que m’ho paga el ministeri i perquè

m’ho paga hem de fer una balsa de reg a s’Aranjassa, doncs jo

li diré: escolti, trob que no, no la necessit, no la necessit perquè

en tenir la balsa l’hauré de mantenir i em costarà doblers, estarà

aturada, que és el que passa a Formentera. Li torn dir,

8.400.000 euros que són allà tirats i veurem si som capaços de

posar-les en marxa, perquè després hi ha l’altra, els regants es
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queixen perquè no volen pagar”. Afegia: “jo vull el millor per

a la pagesia, però el que no vull són coses que no necessita la

pagesia, el que no necessita perquè es tuda, perquè es fa malbé,

perquè tudem doblers públics, m’estim més que me’ls donin

per a les coses que sí necessitam”. Açò és el Diari de Sessions

de la Comissió informativa d’Economia, de dia 23 d’octubre

del 2014, Diari de Sessions núm. 61/2014, per si ho volen

consultar, perquè segueix amb coses molt interessants, com diu

“que les aigües depurades no es poden utilitzar per a segons

quin tipus de cultius, per a cultius extensius, per a ametllers sí,

però per a segons quin tipus de cultius no. I també segons quin

tipus de reg no va massa bé, perquè dóna problemes”. 

Per tant, també supòs que vostè haurà estudiat també on és

que serveixen les basses i on és que no serveixen, perquè

evidentment jo no hi entenc gaire d’açò, però el Sr. Company

no crec que aquí li vulguem discutir l’autoritat en temes

d’agricultura parlamentària. I no m’he equivocat dient que

l’agricultura del Sr. Company és parlamentària, perquè en el

Parlament és l’únic lloc en la practica.

Per tant, el Sr. Company ens deia fa dos anys i mig que ens

oblidéssim d’açò, perquè no servia per a res, perquè no

empràvem les que teníem i perquè açò era car i era tudar els

doblers públics.

Ara, dos anys i mig després, la seva directora general, amb

molt bon criteri ens demana que seguim el camí de fer basses

de reguiu, és a dir, contradiu, i ho celebr, no estic qüestionant

la Sra. Mercadal, ho celebr, contradiu la política del Govern de

les Illes Balears passat. I supòs que s’avé a la política que du el

Govern actual, perquè el Govern actual ha aconseguit

desembossar el problema de la bassa de Formentera, la sabut

desembossar

El Sr. Company havia dit per activa i per passiva que açò

era impossible, que açò era un disbarat perquè els pagesos no

es volien apuntar, que havia estat tudar els doblers, aquests

doblers a Formentera. I tenim notícia que l’any que ve estarà en

marxa amb una inversió de gairebé 300.000 euros per part del

Govern la bassa de Formentera i que, a més, el Consell Insular

de Formentera colAlaborarà amb els pagesos per arrencar aquest

funcionament compartint els costos del manteniment dels

primers anys fins que la cosa sigui arrencada. 

Jo deia al principi que, i m’agradaria que si també m’ho

expliqui, si no ja... haurem de veure com ho resolem, que

m’expliqués si vostè té un mapa aproximat d’aquestes

inversions on les considera necessàries.

I també m’agradaria que m’informés com veu la gestió de

l’endemà, és a dir, són inversions caríssimes, són inversions

complexes, s’han de posar d’acord moltes parts per poder

funcionar... per fer funcionar una bassa de reg i que no sigui

tudar els doblers, com diria el Sr. Company; tenen uns grans

beneficis ambientals si es fan bé, però poden tenir

conseqüències també ambientals negatives si no se situen bé i

no es fa un bon tractament de l’entorn de la bassa, i

m’agradaria que açò ens ho expliqués una mica bé. 

Vostè ens ha parlat molt del nombre dels caps de vaques

que hi ha a Menorca, les explotacions que hi ha dels farratges,

però també m’agradaria saber on, com i quin interès poden

tenir els pagesos per apuntar-s’hi.

També podríem qüestionar que en el cas de Menorca, i dic

qüestionar, no estic afirmant res, sinó que ho pos en qüestió,

evidentment si és positiu seguir caminant cap a una política de

ramaderia... cap a una política d’incrementar la ramaderia, és

a dir, o de cercar equilibris entre sectors agrícoles i ramaders i

no dedicar o no seguirem avançant en els que hem de dedicar

tots els esforços al camp per a la ramaderia. M’agradaria que

m’ho expliqués vostè com ho veu, vostè que té experiència pels

quatre anys que ha estat director general. 

En tot cas, pens que les basses del reguiu són una bona

mesura, és una mesura positiva, si són bones per a Menorca

també deuen de ser bones per a la resta d’illes, no entenc per

què a Menorca sí i a la resta no. Evidentment som menorquí,

però parl en nom d’un grup que representa l’arxipèlag balear,

però en tot cas entenc que el que s’ha de defensar per a una és

positiu per a totes i, per tant, m’agradaria que acceptés les

esmenes del Grup Podem.

Anem endavant amb les basses de reguiu si tots hi estam

d’acord i les volem per a totes les Illes, anem a veure com les

fem...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... -sí, vaig acabant, Sr. President-, i a veure de quin sistema

de gestió dotam aquestes basses de reguius, perquè la gestió de

l’aigua al camp és importantíssima i dir: fem una bassa i

després ja veurem com la gestionam, pot ser contraproduent.

Però evidentment no és fàcil posar d’acord els pagesos per

regar.

El Sr. Company, si llegeix el mateix Diari de Sessions, deia

que a Mallorca era impossible, era un disbarat perquè les

finques són massa petites, etc., ho qüestionava, jo entenc que

va errat el Sr. Company, però bé, com que fins ara el que deia

el Sr. Company, fins avui, en què el Partit Popular té una altra

posició, era paraula de veritat absoluta, jo no gosava contradir-

ho, però ara que hi ha hagut una escletxa en el Grup Popular

em sum al dubte i dic que sí que són bones les basses de reguiu

fins i tot a Mallorca, digui el que digui el Sr. Company, el Sr.

Company real, el senyor virtual, el Sr. Company virtual també.

 Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara procediríem a la suspensió

de la sessió durant el temps de deu minuts. Fa falta?

(Se sent una veu que diu: “Sí”)

Sí, suspenem? 
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LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

De fet, m’agradaria consensuar... 

EL SR. PRESIDENT:

Cap problema.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

... ho diré en veu alta perquè tothom ho escolti. A veure, la

meva intenció era acceptar les esmenes, l’únic que passa és que

m’agradaria que les esmenes que ha presentat Podem, de

modificació, a veure si podien ser d’addició, d’addició a

aquests punts.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Bé, encara que açò no... supòs que no es grava ara, no? Ah!

Sí?

EL SR. PRESIDENT:

Podem continuar la sessió? Idò passam al torn de fixar la

posició per part del grup proposant i assenyalar si accepta les

esmenes. Per tant, té la paraula la Sra. Margaret.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Sí, bé, hem parlat tots i al final hem decidit... bé, com a

grup parlamentari s’ha decidit que acceptarem les esmenes.

Jo igualment volia fer una sèrie d’apreciacions al Sr. Tur,

ai, perdó, a la Sra. Tur i al Sr. Borràs que, a veure, jo no som

per dir on s’han de posar aquestes basses, sinó que són els

tècnics de la conselleria, de recursos hídrics o d’agricultura, els

que han de decidir per a un bé comú quin és el millor lloc,

perquè encara em titllarien que jo ho vull... fer algun tipus de

favor, no! Açò són els tècnics i els funcionaris de la casa, no jo

com a diputada.

Després, Sr. Borràs, vol vostè acabar amb la ramaderia de

Menorca? Doncs, de la manera com ho ha dit sí. Vostè sabia

que sense les vaques... per què pos en aquesta PNL les vaques?

Perquè li record que tenim una denominació d’origen i la

denominació d’origen, si les vaques no són a Menorca, ja es

perd la condició de denominació d’origen. Idò, abans de fer

una sèrie de...o sigui, d’afirmacions tan contundents, hauria de

pensar-ho... o d’una manera.

I després també li record una altra cosa, el 90% de les

explotacions són en ramaderia extensiva, no intensiva, també

li ho record. Gràcies.

Per tant, per tota la resta... acceptam les esmenes i ara li pas

a llegir...

EL SR. PRESIDENT:

La transacció del Sr. David Abril, també l’accepta?

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Sí, totes, totes.

EL SR. PRESIDENT:

Totes.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Bé, pas a llegir o li passam... sí, ho llegeix en veu alta?

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de la

construcció de basses de reguiu a diferents punts estratègics de

Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera, perquè les aigües

regenerades de les depuradores puguin ser aprofitades, així

com garantir el manteniment de les existents implicant els

usuaris en la seva gestió.

Insta el Govern a solucionar tant l’elevada concentració de

clorurs presents a diferents basses com el problema d’origen i

que són les deficiències de qualitat de l’aigua depurada”.

I tercer punt... les dades... la tercera que ha dit que... bé, que

s’accepta la tercera d’addició.

Ja està, sí, ja està, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Doncs podem donar... per

assentiment? 

Doncs, en conseqüència queda aprovada la Proposició no

de llei RGE núm. 2020/16, relativa al pla per a la construcció

de basses de regadiu a Menorca.

II. Debat i votació de l’escrit RGE núm. 3102/16,

presentat pel Grup Parlamentari M ixt, mitjançant el qual

se solAlicita la compareixença del conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre la

política pesquera del Govern i la gestió de les zones

marítimes protegides.

A continuació passam al segon i darrer punt de l’ordre del

dia d’avui consistent en el debat i votació de l’escrit RGE núm.

3102/16, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el

qual se solAlicita la compareixença del conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre la

política pesquera del Govern i la gestió de les zones marítimes

protegides.

Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. No, només vull dir que la motivació

de solAlicitar aquesta compareixença sí que m’agradaria

explicar-la breument. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603102
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La motivació ve pel fet que record molt bé que a la primera

compareixença que va fer el conseller de Medi Ambient i

Agricultura, el Sr. Vicenç Vidal, en aquesta comissió, al llarg

de la seva intervenció no va explicar cap aspecte relatiu a pesca

ni a zones protegides, ni a reserves marines, més ben dit, ni

tampoc a res que afectés el Parc Nacional de Cabrera. I com

que són temes realment molt importants, no només pel que fa

a Formentera, que tenim un parell de temes ara mateix pendents

en aquest sentit, sinó que són d’interès general crec que per a

tots els grups parlamentaris, i perquè és un tema que fins ara no

ha tengut cap tipus de protagonisme o molt poc protagonisme

en l’àmbit d’aquestes comissions i fins i tot en l’àmbit del Ple

del Parlament, crec que és molt important que el Govern de les

Illes Balears expliqui quines accions fa i quines prioritats té en

aquest moment en política pesquera i sobretot també pel que fa

a les zones de reserva marina, a la seva gestió i als recursos

destinats a aquestes accions.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Ara passaríem al torn de fixació

de posicions, però ara demanaria si vol intervenir algun grup

parlamentari.

Podem passar directament a la votació? Per assentiment?

Doncs, en conseqüència, queda aprovat l’escrit RGE núm.

3102/16, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el

qual se solAlicita la compareixença del conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d’informar sobre la

política pesquera del Govern i la gestió de les zones marítimes

protegides.

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

Moltes gràcies.
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