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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la

sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Margalida Capellà.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez de Podem Illes Balears substitueix Aitor

Morrás.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Biel

Company.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Doncs passam a l’ordre del dia d’avui que

consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.

6935/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS, relativa a control de serps i

colobres a Eivissa i a Formentera; i RGE núm. 7134/16,

presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS

per Menorca, relativa a projecte MedSalt-2, un altre projecte de

sondejos acústics amb canons d’aire comprimit.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6935/16, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a control de serps i colobres a Eivissa

i a Formentera.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

6935/16, per defensar-la té la paraula per part del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES el Sr. Josep

Melià per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta iniciativa que presenta el

nostre grup parlamentari és una iniciativa molt simple i intenta

recollir una problemàtica que s’ha detectat preferentment a

Eivissa, també a Formentera, en relació a les serps i a les

colobres. S’ha produït des de l’any 2003 una invasió de serps

a Eivissa, sobretot, que provoca una alarma i provoca un

problema sobre la biodiversitat de l’illa. Aquestes serps són

invasores i han arribat a l’illa a través de les oliveres, a través

d’ous de serp que es troben a les oliveres que es duen a Eivissa

i després es multipliquen aquestes serps.

Es fan algunes coses, s’han posat algunes trampes, es fan

algunes accions, però aquestes accions han resultat

absolutament insuficients per controlar aquesta situació, per

tant, el que fem a través d’aquesta iniciativa és instar el Govern

a augmentar més mecanismes de vigilància i control en relació

amb aquesta plaga de serps i a controlar el tema de la

importació de les oliveres, que és el motiu pel qual arriben

aquestes serps; a colAlaborar amb el Consell Insular d’Eivissa

i de Formentera per posar més trampes, d’instalAlar-les de

forma preventiva a totes les zones per comprovar l’existència

d’aquestes serps i la seva reproducció. 

Sé que s’han presentat algunes esmenes, les dues esmenes

del Partit Popular les acceptarem, són d’addició dels punts i,

per tant, no ens creen cap problema ja que vénen a

complementar i a millorar la nostra proposta.

I en relació amb les esmenes que han presentat MÉS per

Mallorca, la 9207 i la 9208 les podríem acceptar, que

simplement en lloc de colAlaborar el que volen és incidir a

continuar colAlaborant, això ens sembla bé.

Però la 9206 no la podríem acceptar, perquè nosaltres el

que volem és que s’augmenti, no continuar treballant. Per tant,

la nostra proposta és -diguem-ho així- més ambiciosa que

l’esmena que se’ns proposa i en aquest sentit el que volem és

que hi hagi un increment dels recursos per intentar controlar

aquesta invasió de serps a Eivissa i a Formentera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. S’han presentat per part del Grup

Parlamentari Popular les esmenes RGE núm. 9203 i 9204/16.

Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula el diputat Sr.

Miquel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

Donam la benvinguda a aquesta iniciativa, perquè crec que és

una iniciativa molt encertada, el Grup Parlamentari Popular

treballava sobre aquesta qüestió i és cert que el Grup d’El Pi

se’ns ha avançat, cosa que també nosaltres, efectivament,

celebram perquè crec que és una iniciativa que aquí s’havia de

veure, se n’havia de parlar i ahir vàrem tenir oportunitat ja de

saber quina era l’opinió del conseller Vicenç Vidal sobre una

qüestió que preocupa a l’illa d’Eivissa, que preocupa també a

l’illa de Formentera i que és una qüestió que crec que està

causant una certa alarma, especialment a l’àmbit rural i també

a l’àmbit urbà, on sembla ser que aquest tipus d’espècie ja s’hi

està desplaçant i ja hi està arribant, se n’han donat casos.

Doncs bé, nosaltres en primer lloc el que crec que s’ha de

fer és reconèixer la feina que va fer el consell insular l’anterior

legislatura en aquesta qüestió, que va redactar un programa

pilot, a fi d’eradicar o intentar mantenir controlada la població

i la colònia de serps a l’illa d’Eivissa, feina que continua el

Consell Insular d’Eivissa en aquest precís moment, cosa que

nosaltres també celebram perquè és una qüestió damunt la que

s’hi ha d’estar constantment, perquè si no és així és possible

que ens acabi escapant de les mans.

Quins efectes té precisament aquesta població de serps

damunt l’illa d’Eivissa i l’illa de Formentera?, idò uns efectes

dramàtics pel que respecta a una fauna autòctona, les

sargantanes que precisament són una espècie endèmica i una

espècie protegida, una icona diria jo i un símbol de les nostres

illes, a les quals hem de protegir el màxim possible. Hi ha molts

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606935
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609203
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609204
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d’experts que apunten que s’ha reduït considerablement el

volum de sargantanes a Eivissa i a Formentera, i tant és així que

hi ha un risc evident de què puguin acabar desapareixent; tant

és així que, és possible si no combatem aquest efecte, que

puguem trobar abans una serp a l’àmbit rural que trobar una

sargantana. 

I això és especialment dramàtic des del punt de vista

d’aquesta possible mutació d’aquesta espècie a altres illes o a

altres illots. A altres illes o illots hi ha també poblacions de

sargantanes endèmiques i protegides, hem de tenir en compte

que hi ha aproximadament 21 subespècies de sargantana i que

són distintes, la sargantana que hi pugui haver a un illot ha

evolucionat de forma distinta a la que ha evolucionat a l’illa

d’Eivissa o a l’illa de Formentera. I aquesta possible mutació

de les serps en aquestes illes, acabaria també amb una

subespècie de sargantana única, que també evidentment està

protegida. 

I no només per una qüestió de protecció d’una espècie única

com és la sargantana, sinó perquè certament és desagradable,

molt desagradable, trobar-se aquest tipus d’ofidis al voltant de

l’àmbit rural. Ho dic per experiència, he tengut oportunitat de

veure serps, he tengut desagradable oportunitat de capturar-les

i la veritat és que és una activitat certa i forçament

desagradable, que no recoman a ningú. És cert, i ho he de

reconèixer, no tenc cap tipus d’inconvenient a dir que el Servei

112 i els agents de la Conselleria de Medi Ambient, una vegada

capturada la serp, ho dic per experiència, els crides i es

personen, la recullen i supòs que portaran un registre a fi

d’intentar controlar allò que és tota aquesta plaga i tota aquesta

epidèmia.

On és el veritable origen de tot això? Jo crec que en certa

manera el podríem trobar a una creixent demanda d’arbres

ornamentals, en particular d’oliveres, que substitueixen aquella

demanda que hi havia de palmeres. Les palmeres en aquest

moment ja no són atractives per ser plantades a l’àmbit rural,

perquè efectivament el becut vermell les està exterminant i, per

tant, el substitut d’aquest arbre ornamental és l’olivera. Pareix

ser que l’olivera quan es porta a l’hivern a l’illa d’Eivissa, la

serp no es pot detectar perquè està dins la cavitat del propi

arbre i està hivernant. I quan es planta l’olivera, surt a l’estiu i

evidentment d’aquí la seva reproducció i la seva proliferació.

Tres tipus d’espècies de serp s’han assentat a l’illa, jo ho

vaig dir, escalera, ferradura i bastarda i estan còmodes, és un

clima molt apte, molt agradable per a aquestes serps i no tenen

depredadors. Per tant, tenim un veritable problema. Confio i

esper que l’illa de Formentera, quan abans es pugui eradicar,

perquè així ho va anunciar el conseller, aquesta població de

serps. Possiblement sigui més complicat a l’illa d’Eivissa,

donada la seva extensió i possiblement el volum ja de

reproducció que tenen, però en qualsevol cas han de ser

combatudes, no només amb els paranys que en aquest moment

s’estan instalAlant, que són efectius i s’ha demostrat, però són

insuficients. Hauríem d’instalAlar molt més paranys per poder

tenir un volum major de captures de serps, cosa que la

iniciativa recull, les esmenes també i nosaltres evidentment li

donarem suport, sinó que s’ha d’arbitrar altre tipus de mesures

com pugui ser el control de l’entrada d’oliveres o bé mantenir

els arbres en quarantena als vivers.

I aquí introduiré ja la meva primera esmena, si això es fa, si

aquest pla es desenvolupa o aquesta llei que sembla ser que de

forma bilateral s’intenta desenvolupar entre el Govern de

l’Estat i el Govern de les Illes Balears, acaba materialitzant-se

crec que no s’ha de fer sense l’opinió d’un veritable sector

afectat, i quin és el sector afectat?, el sector afectat és la

quantitat de vivers que tenim a l’illa d’Eivissa, la quantitat de

vivers que tenim a l’illa de Formentera que es dediquen a la

comercialització d’arbres i que poden evidentment estar

afectats perquè es pot veure la seva activitat econòmica reduïda

per aquesta qüestió. Per tant, crec que no costaria res recaptar

l’opinió d’aquest sector tan important per les nostres illes.

I en segon lloc -i acab amb això-, la segona esmena va en el

sentit de, a la vegada que s’intenta, que es procura eradicar o

mantenir en un estat de no-creixement aquesta plaga de serps

a les illes d’Eivissa i Formentera, es pugui a la vegada anar

redactant un estudi, amb independència que s’hagi d’executar

ara o no o més endavant, ja ho veurem, de recuperació, de

recuperació de la sargantana, d’una espècie que en aquest

moment està en veritable perill.

Això és tot el que havíem de dir, agrair al grup proposant

d’aquesta iniciativa l’acceptació de les nostres esmenes i una

vegada que sapiguem en quin sentit es manifesten les altres

esmenes presentades pel Grup Parlamentari MÉS votarem en

conseqüència. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. S’han presentat per part del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca les esmenes RGE núm.

9206/16, 9207/16 i 9208/16, per a la defensa d’aquestes

esmenes té la paraula el Sr. David Abril, per un temps de deu

minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bones tardes a tothom. Un caprici ornamental va acabar fa

uns anys amb la llegenda, ja recollida en el seu moment per

Plini el Vell fa dos mil anys, que Eivissa era l’illa fora serps i

de fet la llegenda deia que la gent que aturava... els vaixells que

s’aturaven a Eivissa, agafaven terra d’allà i se l’enduen i

l’espargien per les voreres de les cases d’altres llocs de la

Mediterrània perquè es pensaven que així no hi hauria serps,

perquè a Eivissa no n’hi havia, idò això fa pocs anys que aquest

caprici ornamental -insistesc en allò del caprici com d’alguna

manera ve a recollir la proposició no de llei i ho ha recordat

també el Sr. Melià en la seva introducció-, justament aquest

caprici ornamental va ser el que va introduir aquesta espècie

invasora que per altra banda és bastant comuna a la península

i que va arribar sobretot via aquestes oliveres grosses que

moltes vegades són per adornar els xalets de l’illa.

El 2003 es quan es va començar a detectar i han anat

passant els anys, no s’hi va actuar sobretot quan s’hi havia

d’haver actuat, perquè al 2003 ja hi havia constància que ja hi

havia una colònia important de serps i ara ja... vull dir ja duen

una sèrie d’anys que no només s’hi reprodueixen, sinó que les

condicions climatològiques encara ho afavoreixen més.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609206
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609207
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609208
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Insistesc en el fet que s’hauria d’haver actuat com en un

incendi, com en qualsevol altre tipus d’afectació ambiental al

seu moment, sobretot, i s’hi ha de seguir actuant, però si quan

segurament el Sr. Jaume Font era conseller de Medi Ambient

s’hagués fet alguna cosa, s’hagués exterminat la plaga quan

tocava i no estaria tota l’illa com està ara.

De fet, fa just dos anys el president de l’Associació

Herpetològica espanyola, que és un dels màxims experts en

ofidis, en serps de l’Estat, ja va advertir que en el cas d’Eivissa

ja hi havia més de mitja illa absolutament colonitzada, estam

parlant de fa dos anys que és quan jo crec que realment es

varen començar a fer mesures de xoc perquè la gent va

començar a entrar una mica en pànic i de fet a vegades els

titulars de premsa ajuden a aquesta sensació de pànic, tot i que

moltes d’aquests serps són inofensives a efectes dels humans,

però així a efectes de la biodiversitat i dels ecosistemes, no?, i

es va començar a fer el tema del control de les oliveres i de la

captura mitjançant trampes molt senzilles que no són altra cosa

que casolanes que posen un ratolí dins i a veure si hi entra la

serp, vull dir que qualsevol persona ho podria construir, són

aquestes 200 primeres trampes que va posar el Consell

d’Eivissa, però que evidentment no basten i aquestes en concret

es varen fer a través d’un taller ocupacional.

Ara ja aquestes serps representen una amenaça, ja dic no

per a la vida humana, però sí evidentment per a l’ecosistema i

en particular per a una espècie emblemàtica i que comença a

estar en perill i amenaçada, com les sargantanes, més que

emblemàtiques, un dels emblemes de l’illa d’Eivissa, una

amenaça ben igual que representaven les cabres d’Es Vedrà,

mal que pesi a alguns, amenaça també per a les sargantanes de

manera indirecta i amenaça per a les plantes de l’illot que

també han estat polèmica i fruit de debat en aquest parlament.

Per tant, el que volíem puntualitzar d’alguna manera amb

les nostres esmenes és que no podíem enfocar el debat

d’aquesta proposició no de llei com si ara no es fes res, s’està

fent cosa i aquest govern està fent cosa, també pensam que no

és l’única administració que hi té responsabilitat, n’hi té en tant

que hi ha un servei d’espècies i un servei de biodiversitat que

ha de vetllar per aquestes qüestions, però si realment no s’hi

involucren totes les administracions, ajuntaments, Consell

d’Eivissa en aquest cas i de Formentera i Govern, i tots ens hi

posam, i els particulars m’atreviria a afirmar, idò la plaga anirà

en augment perquè les condicions climàtiques -insistesc i ho he

dit abans- així ho afavoreixen.

De fet, es va encomanar fa poc un estudi a aquesta

associació que he esmentat abans, el COFIB va posar en marxa

un projecte pilot per a la captura d’aquests bitxos que es va dur

a terme a Formentera a La Mola perquè a més allà estava més

focalitzat el focus de la plaga, fa poc... hi va haver també una

jornada tècnica sobre aquest tema a Eivissa i els serveis tècnics

tant de Biodiversitat com de Sanitat Forestal estan mirant de

treballar amb el ministeri per mirar de sortejar una dificultat

objectiva i normativa, que és que hi ha una certa facilitat

perquè circulin en aquest cas oliveres, que no és una espècie

exòtica, sinó domèstica i bastant habitual des del punt de vista

agrari i que no té restriccions per tota la Unió Europea.

Per tant, si s’han d’establir mecanismes de control extra, en

aquest cas per evitar un mal indirecte perquè a través del

control fitosanitari normal no és fàcilment detectable, doncs

s’hi ha continuar fent feina.

Com els deia, de totes maneres, costarà molt acabar amb

aquesta plaga i farà falta la implicació de totes les

administracions perquè algun dia no molt llunyà puguem dir

que la sargantana eivissenca torna ser una espècie fora de perill

ben igual que les flors tornen a créixer a l’illot d’Es Vedrà com

fa pocs dies certificaven els botànics de la Universitat de les

Illes Balears amb aquestes mateixes paraules.

Ja avanç que votarem a favor independentment del parer del

proposant sobre les esmenes d’aquesta proposició no de llei; sí

que consider que és una mica contradictori voler apostar per

incrementar, per allò que ha dit abans el Sr. Melià de perquè no

acceptava una de les nostres esmenes, però a la vegada acceptar

l’esmena del Grup Popular que diu que bé, sí, que es facin

controls de les oliveres, però sempre sense perjudici de les

empreses, etc., si realment volem aturar la plaga s’hauran de

posar restriccions en aquesta mena de... plantes o a la

importació en aquest cas d’oliveres que perfectament l’olivera

és una espècie mediterrània i a les nostres illes balears és molt

habitual i també es pot criar aquí sense haver-la d’importar,

però pens que és una mica forçar la proposició dir que es tendrà

en compte el sector econòmic afectat, perquè en teoria no hi

hauria d’haver cap afecció econòmica. Ara, evidentment, si

s’ha d’immobilitzar una olivera perquè no entrin serps o s’han

de posar una sèrie de restriccions, idò pens que és una mica

incompatible amb això de voler que s’incrementi tot, però sense

perjudicar l’empresa, algun tipus d’afecció hi haurà d’haver si

realment volem aturar aquest desastre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

posicions, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la

paraula el Sr. Diputat David Martínez, per un temps de deu

minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats i

diputades, el Grup Parlamentari Podem Illes Balears dóna

suport a aquesta iniciativa ja que sí que de veritat hi ha un

problema i no afegirem més del que ha dit el Sr. Abril del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, és cert que si és un problema

que ja du tretze anys, que va aparèixer el 2003 s’hi hauria

d’haver actuat en aquell moment. El partit o el grup polític o el

govern que governava en aquell moment hauria d’haver fet les

tasques adequades per evitar l’extensió de la plaga que tenim

ara, o que hi ha ara aquest problema a Eivissa. És cert que amb

mesures de control, vigilància, els punts que proposa el grup

proposant, El Pi, és una mena de control, però no sé fins a quin

punt... no sabem fins a quin punt serà adequat per llevar

totalment les serps d’Eivissa. Però bé, en principi s’ha de

continuar. 
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Estam d’acord amb les esmenes presentades per MÉS per

Mallorca, de continuar fent feina en el que ja s’està fent tant

des de diferents administracions, sobretot des del consell

insular i també des del Govern balear, en la retirada de les serps

quan hi ha avisos, tal i com ha explicat el portaveu del Grup

Parlamentari Popular, i no hi ha molt més a afegir. Sí que és

cert que també trobem una mica de contradicció a acceptar

l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i s’ha

acceptat la del Grup Parlamentari Popular, encara que no

creiem que hi hagi molta diferència, i és paradigmàtic que el

sector econòmic dels vivers tampoc no té..., no trobem que hi

hagi un perjudici per aquest control, perquè és un control

rutinari. Això de la quarantena sembla com si fos..., no ho sé,

una amenaça molt greu, i jo crec que no seria per a tant, no crec

que hi hauria cap perjudici per al sector econòmic ni molt

menys, i de totes maneres, com que és demanar opinió a aquest

sector econòmic, idò bé, benvingut sigui, es pot demanar opinió

i que diguin el troben, però no creiem que sigui molt greu.

I també, bé, en principi, per veure quina és la disposició de

cada grup parlamentari, ja veurem com feim la votació. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula la Sra. Diputada Patrícia Font, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Les illes són territoris especialment

fràgils davant la presència d’invasores, i és per açò que les

actuacions han de ser immediates per tal que tinguin efecte. Per

açò MÉS per Menorca votarà a favor d’aquesta proposta.

Davant l’amenaça que suposa la presència de serps

invasores a les Pitiüses, des de la conselleria ens han informat

que s’han fet algunes passes per tal de realitzar mesures

efectives. En primer lloc, i repetint una mica el que ja ha dit el

Sr. Abril, es va encomanar un estudi de la invasió a

l’Associació Herpetològica; després el COFIB va iniciar un

projecte pilot d’eradicació de serps a les Pitiüses i es va

començar per Formentera, ja que el seu focus era molt més

localitzat a La Mola i es feia efectiva la seva eradicació. Es

treballa en el aquest projecte des de febrer de 2015, i aquest

maig està oferint els primers resultats, molt positius. S’ha

dissenyat, juntament amb els tècnics d’Eivissa, un model de

trampa que s’ha vist molt efectiva. Els serveis tècnics estan

analitzant la possibilitat de restringir la lliure circulació

d’oliveres ornamentals, ja que està comprovat que implica la

importació d’ofidis i probablement d’altres rèptils aliens a la

fauna balear. S’analitzen les alternatives i possibilitats

següents: restricció durant determinats períodes de l’any o de

caràcter permanent; obligació dels vivers receptors de

determinades condicions de quarantena: recinte tancat que eviti

la sortida d’ofidis i sistema permanent de trampes per a la

captura de les que pugui arribar; obligació de les navilieres de

comunicar l’entrada d’oliveres o d’altres arbres ornamentals de

gran talla; l’aplicació d’una moratòria temporal radical mentre

no s’aconsegueix una reglamentació detallada i eficaç.

Aquestes restriccions d’entrada han d’anar acompanyades amb

campanyes de control efectives sobre les espècies que ja són

presents. 

El transport de grans arbres ornamentals que podran

introduir ofidis suposa una introducció d’espècies invasores per

negligència. La Unió Europea ha establert que es poden adoptar

mesures per evitar-ho, per a les espècies invasores, a la Unió

Europea, és a dir, exòtiques que no siguin de cap país de la

Unió. Les Pitiüses, en tant que natives de la península ibèrica,

no es poden gestionar amb el reglament europeu, però entenem

que aquesta previsió d’adoptar qualsevol mesura per evitar

introduccions negligents pot ser invocada com a principi

general sobre el qual aprovar una mesura de contenció a curt

termini. Les dificultats per reglamentar amb eficàcia aquest

comerç són importants, ja que el transport d’aquests arbres no

està sotmès a tràmit administratiu a nivell estatal, i per tant un

particular de qualsevol lloc de la península pot carregar un

arbre d’aquests a una plataforma i transportar-lo lliurement a

qualsevol indret de la Unió Europea. 

Amb tot l’explicat queda clar que necessitam fer una

reglamentació que sigui eficaç i adequada a la condició insular

i fràgil de la nostra comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula la Sra. Diputada Sílvia Tur, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bona tarda, diputades i diputats. És molt

interessant la iniciativa que porta a debat el Grup Parlamentari

El Pi, els he de donar les gràcies perquè efectivament és una

qüestió que està afectant d’una manera seriosa i greu l’illa

d’Eivissa i l’illa de Formentera, i des de fa bastant de temps, de

fet. 

És cert que els anys últims han estat prou complicats,

perquè jo mateix he tengut l’experiència, com a exconsellera de

Medi Ambient del Consell Insular de Formentera, de trobar-me

amb una situació molt difícil de manejar i per a la qual

bàsicament depeníem totalment de l’assessorament del Govern

de les Illes Balears, o d’altres experts que hi ha, i que en aquest

cas estan treballant conjuntament amb el Consell Insular

d’Eivissa i també amb el Consell Insular de Formentera. Però

francament no ha estat una situació fàcil, perquè ha generat

alarma, perquè els consells insulars i sobretot els ajuntaments,

s’han trobat sense recursos tècnics i humans per fer front a

aquesta qüestió, i sobretot perquè en tot cas és una qüestió de

competència del Servei de Protecció d’Espècies del Govern de

les Illes Balears, que és el que té competències per iniciar

accions contundents, i també de l’Estat.

En qualsevol cas nosaltres ja fa molt de temps, o com a

mínim des de Formentera, que veníem demanant una actuació

al Govern autonòmic i al Govern de l’Estat, perquè enteníem

que l’única manera de realment d’arribar a eradicar el problema

o, com a mínim, controlar aquesta plaga, era establint

mecanismes de control sanitari molt estrictes a l’entrada

d’oliveres. El Sr. Jerez feia un apunt interessant, i parla de
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consensuar o, bé, més que consensuar parlar i comunicar les

intencions a les empreses afectades, i això està molt bé i s’ha de

fer, hi estic d’acord; el que passa és que així i tot no bastarà

perquè hi ha moltíssima gent avui en dia que compra oliveres

per internet, i ja ni tan sols no les compren a gardens físics, o

a vivers físics, que tenguin presència a Eivissa i Formentera. 

Per tant, tot i que estic absolutament d’acord amb l’esmena

que planteja el Partit Popular, així i tot segurament no serà

suficient. Per tant s’ha de fer una passa més, i és molt important

que el Servei de Protecció d’Espècies del Govern faci una feina

intensiva amb el Govern central, perquè a més aquí hi entra un

altre element que crec que ningú no ha mencionat en cap

moment, i és que no basta establir mesures excepcionals i

preventives, sinó que a més a més hi ha una qüestió de control

portuari d’entrada de mercaderies, i això requereix i passa

també per tenir acords segurament amb l’administració

portuària o amb el Ministeri de Foment perquè en els ports hi

hagi una colAlaboració estricta de les diferents administracions

portuàries, i això serà imprescindible si volem que realment hi

hagi un control, punt per punt, de tots els punts per on passa

una olivera quan arriba aquí.

És cert també que, mirin, fent el debat sobre aquesta qüestió

se m’acaba d’ocórrer el que seria possiblement una esmena

d’addició, que la diria in voce, i ara veurem si el Sr. Melià

estaria disposat a acceptar-la, i és que probablement, si

afavoríssim la compra d’oliveres made in Balears, és a dir,

sembrades a Balears i fetes créixer a Balears, tendríem un

control molt més estricte sobre la sanitat vegetal d’aquesta

espècie. Jo no sé fins a quin punt això és possible, m’imagín

que hi ha vivers a Balears que es dediquen a sembrar oliveres,

però és cert que predominantment vénen de fora. Per tant no sé

si, Sr. Melià, vostè estaria disposat a acceptar una esmena, que

llavors podem concretar els detalls, però que digui alguna cosa

així com que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern

de les Illes Balears a afavorir la plantació..., sí, la plantació

d’espècies d’oliveres autòctones o d’espècies d’oliveres de les

Illes Balears, per així evitar que hi hagi una major entrada

d’oliveres de fora, i per tant incentivar també les empreses de

les Illes Balears perquè puguin expandir el seu negoci en un

moment en què precisament hi ha tantíssima demanda

d’oliveres. 

Després, pel que fa a l’esmena relativa a la protecció de la

sargantana pitiüsa, del podarcis pityusensis, també estic

totalment d’acord. Jo, pot ser, més que dir recuperació, perquè

la paraula recuperació ja implica que hi ha una situació molt

crítica i no sé si realment és així, jo hagués parlat d’avaluar les

repercussions que està suposant actualment aquest tema

d’entrada de serps per a les sargantanes de les Pitiüses i veure

en quin estat es troba realment. Per tant, fer un estudi i diagnosi

i després aplicar-hi les mesures que es considerin adients.

Estic també d’acord amb l’esmena de MÉS per Mallorca

perquè és cert, la Conselleria de Medi Ambient ja treballa

actualment amb el ministeri. Avui mateix en el Diari d’Eivissa

surt una noticia al respecte i no és la primera que surt, sinó que

ja han sortit anteriorment. 

Per tant, per una efectivitat màxima de les mesures que

s’hagin de prendre, imprescindible acord Ministeri de Medi

Ambient i Govern de les Illes Balears, controls a l’entrada

d’oliveres en els ports, per tant, acords també amb

l’Administració Portuària no només de Balears sinó dels altres

punts d’entrada, concretament País Valencià i Catalunya. I

després veure si podem incorporar alguna mesura que

promogui que bàsicament el comerç i l’adquisició d’oliveres a

les Illes Balears es faci amb origen Illes Balears. Crec que això

seria, a més, un favor important que li faríem o un ajut

important que li donaríem als gardens i vivers de les nostres

illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula la Sra. Diputada Sílvia Limones, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, comentar que la

primera... como ha comentado David, el problema de las

serpientes en la isla de Ibiza y de Formentera se detectó en el

2003 y que la primera iniciativa que se registró en este

parlamento para hacer evidente este problema la realizó la

entonces diputada socialista Maria Torres y es posible que si en

ese momento se hubiera comenzado a trabajar quizás hoy no

estaríamos hablando de este problema que se ha agravado tanto

porque hubo toda una legislatura en la que no se trabajó nada

este problema. Es verdad que ha sido al comienzo de esta

legislatura cuando se ha empezado a tomar algunas medidas

para intentar paliar este problema, aunque no es suficiente

porque es un problema que sobre todo en la parte de Santa

Eulalia, San Lorenzo y San Juan está causando muchísimos

problemas porque la plaga ya es bastante considerable. 

Es verdad que se han puesto trampas que están siendo

efectivas y que se están coordinando los técnicos del Consell de

Ibiza con los agentes de medio ambiente y técnicos del Govern

balear para intentar aumentar este número de trampas y poner

otras medidas que puedan ayudar a paliar el problema, pero

también hay un temor muy grande que es que ha habido varias

noticias en las que se ha visto que estas serpientes tienen

capacidad de nadar y se tiene miedo de que puedan llegar a

islotes como Es Vedrà, lo que supondría pues una amenaza

muy grande para les especies autóctonas de estos islotes como

son las lagartijas.

He estado mirando el Decreto 630/2013, que regula el

catálogo español de especies exóticas, y en el artículo 9 se

establecen medidas urgentes, dice que en el caso de

contrastarse la existencia de una amenaza grave producida por

la aparición de una especie exótica invasora en la comunidad

autónoma en coordinación con el medio ambiente puede

establecer las medidas necesarias para el seguimiento, control

y posible erradicación de la citada especie en el marco del

operativo establecido en la red de alerta. 

Entonces, tal como comentaba también la compañera Sílvia

Tur, no sé si una medida urgente podría ser la que ella

planteaba de los controles en el puerto y de intentar que las
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especies de olivo que se compren sean plantas de las Islas

Baleares, pero a mí se me ocurría que quizá se deberían

establecer medidas urgentes para evitar la entrada de olivos

desde la península a las Islas mientras que se establezcan

medidas que regulen la entrada de estos olivos y evitar así que

se siga proliferando la población de serpientes en las Islas. 

Hay varias posibilidades de medidas como podrían ser una

veda que... donde se controlara o prohibiera importar estos

olivos durante los meses de invierno que, como hemos

comentado antes, es cuando la serpiente se encuentran

aletargadas en los troncos y luego en el verano es cuando se

descubren que estaban ahí, en el olivo. O también habilitar

espacios acotados para tenerlas en cuarentena. 

En cualquier caso, nosotros estaríamos de acuerdo con las

enmiendas presentadas por MÉS per Mallorca y también

apoyaríamos las del Partido Popular. Si no aceptan las

enmiendas tal como las presentó MÉS per Mallorca pues

apoyaríamos también la PNL también como está redactada en

el inicio porque consideramos que el problema es muy grave,

que va a ser muy difícil erradicarlo, pero que tenemos que

poner todos los medios que estén en nuestras manos para

intentar minimizarlo y si es posible pues erradicarlo. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Bé, ara procediríem a la

suspensió de la sessió durant un temps de deu minuts, per la

qual cosa deman al Sr. Melià si suspenem o podem continuar.

Podem continuar?

Doncs, té la paraula, per fixar la posició i assenyalar si

accepta les esmenes, per un temps de deu minuts.

Moltes gràcies. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer, jo crec que és

convenient que alguns grups tenguin un poc de memòria perquè

de 2003 a 2016 hi ha hagut quatre anys de govern del pacte,

quatre anys de govern socialista. Ho dic perquè clar, aquí és

molt bo de dir és que aquests són molt dolents, bé, són molt

dolents, devien ser molt dolents tots, tots devien ser molt

dolents, tots, no només uns. Per cert, en aquests anys hi va

haver un conseller de MÉS, del PSM, de Medi Ambient, de

Medi Ambient, però no, però és que aquí hi ha molta poca

memòria perquè és que aquell és molt dolent, els meus són molt

bons, els teus igual de dolents que els altres, iguals que els

meus si ho vols dir d'aquesta manera, però a mi em fa gràcia, un

poc d’humilitat tots plegats. Pot ser que el Sr. Jaume Font no

arreglàs aquest problema, però el conseller del PSM tampoc no

el va arreglar.

Crec que... no consider molt correcte només recordar-te’n

de l’altre color polític i no recordar-te que el teu també ha estat

conseller de Medi Ambient. El que hauríem de fer és dir, cap

conseller de Medi Ambient, tampoc els meus, no ha estat capaç

d’arreglar aquest problema. Això seria correcte i això seria el

que pertoca, perquè clar aquí hi ha gent que té una certa

memòria de com ha anat i de qui ha tengut responsabilitats. Jo

podria fer una broma si la seva pretensió és agafar escopetes i

començar a pegar tirs a les serps, com han fet amb les cabres,

però no entraré en aquest terreny llenegadís. 

Vostès, que són el Govern del diàleg, del consens, de

l’entesa, resulta que troben contradictori demanar opinió i

escoltar les empreses. Vaja diàleg que tenen vostès que no

volen ni escoltar les empreses, ho troben contradictori. A mi

això també em deixa bocabadat. 

Escoltar les empreses, recaptar l’opinió, que és el que diu

l’esmena, recaptar l’opinió no vol dir fer-los cas ni vol dir

donar-los la raó, vol dir això, que vostès en teoria bravegen de

practicar, que es veu que no els agrada gens practicar, que

simplement és escoltar l’opinió de l’altre. És a dir, li podem

donar la raó o no donar la raó, podem establir les restriccions

que vulguem en funció de l’interès general havent escoltat les

empreses. A això se li diu, efectivament, consens. Això,

diguem, forma part del que diria el procediment administratiu

més habitual que és el donar audiència als afectats i als

interessats. Però bé, es veu que vostès això ho troben

contradictori, ho troben un desastre i no forma part dels seus

paràmetres encara que, ja dic, s’omplin la boca d’aquests

conceptes.

Fins a quin punt serà suficient, em demana o es demana el

diputat de Podem, no ho sé, no ho sé si serà suficient, nosaltres

estam oberts que vostès presentin esmenes que siguin més

contundents i que siguin suficients, és que voldríem trobar els

mecanismes perquè es fes el  suficient. Nosaltres, també

humilment, hem intentat posar el tema damunt la taula i hem

intentat fer alguna proposta per avançar en la resolució del

problema, si no és suficient voldríem que altres grups, altres

experts posassin damunt la taula altres mecanismes perquè

fossin suficients. 

Aquí s’ha constatat que hi ha una manca de recursos,

portaveus que donen suport al Govern han dit que hi ha manca

de recursos i que falta fer una passa endavant. Per tant, no és

suficient continuar, no és suficient continuar amb el que s’ha

fet, fa falta un suplement. En aquest sentit no puc fer més que

reiterar-me que no puc acceptar l’esmena 9206 de MÉS per

Mallorca.

La resta d’esmenes, com ja he dit a la meva primera

intervenció, les acceptam.

Mesures concretes. Nosaltres feim un punt genèric, per tant,

instam el Govern que prengui les mesures que consideri

adequades. Deim la de la quarantena, però no feim un catàleg

tancat. Per tant, si el Govern considera que ha de fer controls

portuaris, d’acord amb el Govern de l’Estat, o el que sigui, la

proposició recull aquesta crida ampla, per tant, tot hi cap. No

en sabem més, però pensam que el Govern té..., ha de tenir la

suficient informació i el suficient coneixement tècnic per

establir les mesures que consideri adients.

I, finalment, en relació a l’esmena in voce que em proposen

des de Gent per Formentera, nosaltres hi estam d’acord i no

tenim cap problema a incorporar-la i podria dir una cosa així
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com “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a afavorir la plantació i el comerç d’oliveres

autòctones de les Illes Balears, per minvar així el risc de la

importació en relació amb les espècies invasores”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Doncs passam a la votació de la

Proposició no de llei RGE núm. 6935/16...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Una pregunta, a fi que s’incorpori l’esmena in voce que

presenta Gent per Formentera, entenc que s’ha de recaptar la

unanimitat i el consentiment de tots els grups parlamentaris. No

he sentit ningú... No, només del Sr. Melià.

EL SR. PRESIDENT:

Si hi ha qualque discrepància teniu la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Nosaltres sí que l’acceptaríem també. No obstant això, sí

que voldríem fer una reflexió entorn aquesta qüestió, si em

permet, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Una reflexió entorn..., tal vegada no en el contingut que

entenc que continua sent un contingut indeterminat, perquè

afavorir en quin sentit, com i de quina manera no es concreta.

Però sí que en relació al tema de les esmenes in voce. Ho dic

perquè avui precisament hem tengut un debat a la Mesa sobre

aquesta qüestió. Si els grups parlamentaris quan presenten

esmenes in voce, no siguin aquelles esmenes que se’ls acuden

de forma espontània a un determinat moment i que res no tenen

a veure amb les esmenes que s’han presentat o amb la iniciativa

que s’ha presentat. I si l’esmena in voce és per millorar el text

d’aquelles esmenes que s’han presentat, estaria molt bé. Però

hi ha un registre d’entrada per presentar esmenes en aquest

sentit. 

Per tant, jo sí que... i aquest debat arribarà, crec que seria

interessant que per no crear indefensió tampoc a aquells

diputats que no han tingut oportunitat tal vegada d’estudiar la

profunditat d’una esmena in voce que es presenta de forma

espontània...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, aquest és un altre debat. Parli-ho, per favor, amb

els portaveus. Moltes gràcies.

Hi estaríeu tots d’acord amb l’esmena in voce?

Hi estau tots d’acord?

Doncs passam a la votació de la Proposició no de llei RGE

núm. 6935/16.

Vots a favor?

Unanimitat.

Idò en conseqüència queda aprovada la Proposició no de

llei RGE núm. 6935/16, relativa a control de serps i colobres a

Eivissa i a Formentera.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7134/16, presentada

pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a projecte MedSalt-2, un altre projecte

de sondejos acústics amb canons d'aire comprimit.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei

RGE núm. 7134/16, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS

per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a projecte MedSalt-

2, un altre projecte de sondejos acústics amb canons d’aire

comprimit.

Per defensar-la té la paraula per part del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Avui duim aquesta proposta perquè

ens sembla bastant increïble que un govern en funcions sigui

capaç de permetre la fase de consultes ambientals prèvies d’un

nou projecte de sondejos acústics amb la tècnica de canons

d’aire comprimit d’alta pressió, els anomenats air guns, quan

aquest parlament ja s’ha oposat frontalment a aquestes

tècniques extractives.

Amb el nom de MedSalt-2, aquesta iniciativa pretén

estudiar, suposadament amb fins científics, les formacions

salines de la mar balear, que poden allotjar jaciments

d’hidrocarburs. Aquests air guns generen un tipus d’explosió

que emeten ones acústiques de gran intensitat i freqüència, que

provoquen el nivell de soroll al medi marí de 10.000 a 100.000

vegades més fort que el motor d’un avió a reacció. Aquests (...)

d’aire comprimit produeixen danys fisiològics irreversibles a

cetacis, tortugues, peixos, invertebrats, arribant a produir la

seva mort. De fet, Nacions Unides va reconèixer l’any 2005

que la contaminació acústica és una de les cinc més grans

amenaces per als mamífers marins i una de les pitjors per als

oceans.

El Parlament Europeu l’any 2011 va fer una recomanació

pel que fa al fracking i va indicar que el risc i càrregues

mediambientals no són compensats per al seu corresponent

benefici potencial. Recomana que es reguli i que es facin

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607134
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públics els components que es fan servir en els pous de

perforació.

Per la seva part, el moviment anti fracking, mitjançant una

coalició de 36 Organitzacions No Governamentals,

especialitzades en els àmbits del medi ambient i la salut,

principalment d’Europa, però també d’Estats Units, Austràlia

i Sud-àfrica, han demanat a la Unió Europea que fins que

aquests problemes no s’abordin degudament mitjançant una

avaluació científica exhaustiva, no haurien de prosseguir les

activitats relacionades amb l’extracció de gas i de petroli (...),

ni de metà procedents de vetes de carbó. Insten els estats

membres a suspendre totes les activitats en curs, derogar els

permisos i prohibir tots els projectes nous de prospecció i

explotació.

Aliança Mar Blava ha fet unes alAlegacions al programa de

mesures de les estratègies marines espanyoles, entre les quals

solAliciten al ministeri l’adopció d’un pla de reducció dels

nivells de contaminació acústica i submarina a la Mediterrània

i establir un registre de dades transparents sobre les fonts de

renou antropogènic en aquest marc, la qual cosa surt del pla

d’acció actual de la directiva marc sobre l’estratègia marina de

la Unió Europea.

I el problema emana de la Llei d’hidrocarburs, que proposa

compensar econòmicament les àrees afectades per aquests

projectes, per facilitar el seu desenvolupament per tot el

territori. Açò demostra una autèntica ceguesa davant la realitat

climàtica i una gran manca de respecte cap a la voluntat

democràtica de la ciutadania, que ja ha expressat en moltes

ocasions la seva disconformitat davant d’aquest tipus de

projectes agressius amb el medi ambient. 

De fet, les conclusions del sondeig internacional realitzat

abans de la Cimera de París i promogut per l’ONU i pel Govern

francès, van demostrar que el 69,2% dels espanyols volen que

se suspenguin definitivament l’exploració de totes les reserves

de combustibles fòssils. És ben hora que l’executiu espanyol

abandoni l’aposta per aquests combustibles i s’encamini cap un

model energètic basat en les renovables.

Per tant, fem aquesta proposició no de llei per coherència

i per açò instam a fer una moratòria immediata a la presentació

de nous projectes i solAlicituds de permisos de recerca,

exploració i explotació d’hidrocarburs a la Mediterrània

espanyola i a modificar la Llei d’hidrocarburs, per prohibir les

prospeccions i el fracking.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per

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

temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí fa ara just un mes que l’Aliança Mar Blava va fer públic

allò que des del nostre grup hem qualificat com una de les

pitjors herències del ministre Soria, un nou projecte de

sondejos acústics mitjançant air guns en aigües de les Illes

Balears, un projecte que en aquest moment és en mans del

Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient en la seva fase de

consultes ambientals, prèvies a petició del Ministeri

d’Exteriors. 

Aparentment no es tracta d’un sondeig i així ho vaig

expressar fa un parell de setmanes en el plenari davant el debat

d’una proposició no de llei del Grup Socialista, no sembla que

sigui un projecte lligat directament a una prospecció

petrolífera, sinó una investigació presumptament científica,

promoguda per un institut italià d’oceanografia i geofísica, que

vol determinar la capa de sal del miocè de la conca

mediterrània. El que no diuen és que aquests tipus de

formacions geològiques allò que solen amagar són borses

d’hidrocarburs, que és allò que en el fons persegueixen aquells

que financen aquesta mena de recerques, perquè a Itàlia els

científics i la ciència desinteressada no està molt millor tractada

que aquí a Espanya.

Els sondejos sísmics mitjançant air guns, com ha dit la

meva companya, siguin per detectar dipòsits de sal o borses de

gas i petroli, fan servir canonades acústiques, que des de

colAlectius com Mar Blava o Tursiops, vénen denunciant que

són especialment dolents i fan malbé els mamífers marins. I així

també sustenten que és un dels punts clau per sustentar tots i

cada un dels informes que les diferents institucions i

particularment la Comissió de Medi Ambient, han anat fent per

a cada un dels projectes de prospeccions petrolíferes que

d’alguna manera ens han estat sobrevolant.

Just aquesta era la via que l’actual govern de les Illes

Balears havia començat a treballar per evitar aquesta mena de

projectes i de passada, evitar-nos més disgustos pel que fa a les

prospeccions petrolíferes. I seria la declaració de les nostres

aigües com a ZEPIM, zona especialment protegida d’interès

per a la Mediterrània, de la qual també hem parlat abans i per

tant no hi aprofundiré.

Mamífers marins que patirien, per tant, els efectes de les

canonades acústiques, que poden causar no només la seva

desorientació sinó fins i tot lesions greus en el seu aparell

auditiu, d’uns éssers que justament depenen del so per a la seva

vida i per a la seva intercomunicació. Per això, com els deia,

alguns no han dubtat a batejar aquesta mala notícia com la

pitjor herència del ministre Soria, aquell que ja no ho és per

allò de Panamà, però que va aprofitar tant la Llei

d’hidrocarburs de n’Aznar com els reials decret d’en Zapatero

per obrir la porta als diversos projectes de prospeccions

petrolíferes aquí i a Canàries i, de passada, alimentar un cert

efecte crida d’això que en el regne..., donant a entendre que en

el regne d’Espanya és fàcil tocar a la porta dels seus ministeris

sempre que sigui per especular, o almanco per obrir les portes

als interessos privats coneguts o desconeguts -pensin en les

elèctriques o en REPSOL, sense anar més enfora-, una facilitat

que no és tal pel que fa a la nostra comunitat quan els nostres

representants volen defensar el bé comú.

Per tant, i sabent quin és el desig expressat pel Govern de

protegir, de no explotar el nostres fons marins i els seus

hàbitats, a més de tota una comunitat unida al voltant del no a

les prospeccions i als sondejos, cap govern i molt manco un
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govern en funcions hauria d’autoritzar un projecte així, ni tan

sols donar-li tràmit. No volem des de MÉS per Mallorca més

herències, i molt manco si han de ser males herències.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Passam al torn de fixar posicions.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Diputat

Miquel Jerez, per un temps de deu minuts. No? Sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí. Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc donam tot

el suport a aquesta iniciativa parlamentària presentada pels

grups parlamentaris de MÉS, i els he de dir que en aquest sentit

ens trobaran efectivament al seu costat, com no podria ser

d’altra manera. Cal recordar que el debat sobre les

prospeccions petrolieres i en contra d’aquest tipus de

practiques al voltant del nostre mar Mediterrani el va portar el

Partit Popular a principi de la legislatura passada, amb una

iniciativa parlamentària que jo m’atreviria a dir potser que va

ser la més repetida durant quatre anys en aquest cas. Confii i

esper que aquesta iniciativa que avui ens porta en aquesta

comissió no tengui precisament el mateix recorregut, és a dir,

que haguem d’estar insistint durant quatre anys la reversió d’un

projecte presentat a fi que acabi arxivant-se de forma definitiva.

I aquesta posició nostra no és més, i crec que ho he entès

aquí, l’extensió i el reconeixement d’una feina important que

possiblement no facem nosaltres, sinó que facin entitats socials

i entitats ecològiques, que són les que porten veritablement la

punta de llança en relació amb aquestes qüestions i són les que

en molts de casos són les primeres que denuncien aquest tipus

de pràctiques per tenir possiblement més coneixement o per

estar sobre la matèria de forma constant, permanent. Per tant

vagi aquí també el nostre posicionament com un reconeixement

més a aquestes aliances, a aquestes plataformes, a aquestes

iniciatives, a aquestes entitats socials que es dediquen

precisament a aquestes qüestions.

Llegint la iniciativa i documentant-me una mica sobre la

matèria, clar, en principi sembla ser, o l’aparença que té és

d’uns estudis per mirar de conèixer la salinitat dels fons marins

o de les aigües de les Illes Balears. Jo crec que hem d’estar

alerta a qualsevol cosa perquè ja estam curats d’espants, per

tant qualsevol precaució, qualsevol cautela és bona, i si aquesta

n’és una, ben aprovada sigui aquesta iniciativa parlamentària.

Però jo crec que dels tres punts que recull la iniciativa el

primer no és el més important, el segon possiblement no sigui

tampoc el més important, sinó que crec que el més important és

el tercer, del qual deriven els altres punts, és a dir, si no

tenguéssim un llei d’hidrocarburs que permet, que garanteix,

que possibilita la presentació d’aquest tipus de projectes i la

tramitació d’aquest tipus de projectes, possiblement no

arribaríem a plantejar iniciatives d’aquest tipus. Si aquesta llei,

encara que existís, que ha d’existir, fos més restrictiva en

aquest sentit possiblement projectes d’aquests estarien avortats

perquè possiblement ja ni tan sols la iniciativa de la pròpia

empresa no es portaria a terme. I és cert que en aquest

parlament hem invocat la modificació de la Llei d’hidrocarburs

en moltíssimes d’ocasions, cosa que encara no s’ha produït; no

s’ha produït encara que el Partit Popular governàs, que no tenc

cap problema a dir-ho, i encara que altres grups parlamentaris

amb representació al Congrés i aquí tampoc no activassin cap

iniciativa en el Congrés de Diputats a fi de revertir precisament

el que aquí s’aprovava. Oportunitats de modificar la Llei

d’hidrocarburs, les hem tengudes tots, és cert; és cert que es va

aprovar amb un govern de José María Aznar; aquella llei va

possibilitar que el govern del Sr. Zapatero atorgàs aquelles

autoritzacions maleïdes que finalment vàrem aconseguir

revertir, i durant aquelles legislatures el Sr. Rodríguez Zapatero

tampoc no va fer res per modificar la Llei d’hidrocarburs, cosa

que tampoc no va fer el govern de Mariano Rajoy en els quatre

anys següents. Per tant amb seny, o s’abstengui qualsevol

d’assenyalar el Partit Popular com a responsable de res, perquè

el (...) se li podria girar. Dit això poca cosa més tenim a afegir,

crec que aquí ho sintetitzam tot.

Es parla de fracking, també. Crec que és important també

a l’hora de modificar la Llei d’hidrocarburs, també prevenir

una pràctica veritablement impactant per a l’ecosistema. Aquí

vàrem intentar en el seu moment els grups de l’oposició, que no

érem nosaltres, aprovar una llei anti fracking; nosaltres ens hi

vàrem oposar, però per què ens hi vàrem oposar?, és una

qüestió lògica: perquè les competències les té l’Estat i no érem

nosaltres que havíem de legislar precisament aquesta qüestió.

Tant és així que pocs dies després es va revocar, derogar una

llei, o es va considerar nulAla per part del Tribunal

Constitucional, una llei de Cantàbria que prohibia el fracking.

Per tant teníem raó. On s’ha de limitar també aquesta pràctica?,

tornem altra volta al mateix, al tercer punt de la iniciativa que

ens presenten, a la Llei d’hidrocarburs, i allí també s’hauria

d’establir aquest Mediterrani lliure de prospeccions que tant

invocam i que tant aprovam a distintes institucions, però que no

deixa de ser una declaració d’intencions mentre no es modifiqui

la Llei d’hidrocarburs i es materialitzi precisament en aquell

text legislatiu.

Poca cosa més he d’afegir. Agraïm i donam la benvinguda

a aquesta iniciativa que presenten els grups parlamentaris de

MÉS i confiam, ja dic, insistesc, que aquesta iniciativa no

l’haguem de repetir, reproduir, per replicar moltíssimes més

vegades en aquesta seu parlamentària.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula el Sr. Diputat David Martínez, per un

temps de deu minuts:

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

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

diputades, bona tarda. Des del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears també, per suposat, estem d’acord amb tot el que es

demana en aquesta proposta que han presentat els grups

parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, i ens

afegim a aquesta reivindicació d’aconseguir d’una vegada per

totes, amb sembla que amb aquesta unanimitat que està molt bé
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que sigui així, rebutjar les prospeccions petrolieres o tot el que

sigui impactar negativament sobre la fauna marina que envolta

el medi marí de les Balears i del seu entorn i el Mediterrani, ja

que hi ha una riquesa excepcional i s’ha de protegir i cuidar.

Està clar que les empreses intentaran de qualsevol manera

enganar la societat demanant projectes que no tenen altre fi que

extreure recursos no renovables, hem d’anar cap a una societat

més neta i anar disminuint el consum de recursos no renovables

com és el petroli i els seus derivats, i així estem.

Aplaudim també la feina que s’està fent des de la societat

civil i en concret l’Aliança Mar Blava, que és la que en els seus

estudis, investigacions i els seus articles i reivindicacions està

fent que molts de partits polítics ens estem conscienciant que

això és un problema molt greu i que no havia d’anar per aquest

camí.

No em repetiré més perquè ja s’ha parlat molt d’aquesta

problemàtica en aquest parlament tant al plenari com aquí a la

comissió... els altres grups parlamentaris. Fins i tot hi ha

documents tècnics del Ministeri de Medi Ambient estatal, sap

que aquests problemes són aquí, hi són... ja des de fa quatre

anys hi ha un informe del 2012 del Ministeri de Medi Ambient

estatal que ja diu que hi ha uns impactes i que s’ha de mitigar

aquesta contaminació acústica marina no només per cercar

petroli, sinó per fer estudis de cartografia submarina, etc.

Per això aplaudim el suport positiu del Grup Parlamentari

Popular en aquest cas, com ho ha fet fins ara, ho aplaudim

sincerament, però no entenem com al Govern estatal no s’ha fet

res en aquest sentit quan aquí el Partit Popular ho té tan clar i

bé, continuarem reivindicant aquesta solAlicitud del Govern

estatal ,sigui quin sigui el pròxim govern, esperem que no hi

hagi allí ja govern en funcions que està com que fa, però que no

fa i ja... d’una vegada per totes es faci feina i des dels grups

parlamentaris que tenim representació al Congrés estatal farem

tot el possible perquè així sigui, i donem suport a la iniciativa

en la seva totalitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Diputat Josep

Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Estam totalment d’acord amb

aquesta iniciativa, no és el moment de retrets i com que estam

contra les prospeccions li donam suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Diputada Sílvia Tur, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. En el meu cas he de dir que també

celebr que MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca hagin portat

aquesta iniciativa a aquesta comissió, de fet en dos dies el

mateix Consell Insular de Formentera aprovarà una iniciativa,

una proposta d’acord en els mateixos termes, esper que l’aprovi

per unanimitat, estic convençuda que serà així, que mostrarà

també el compromís de l’illa de Formentera cap al rebuig

d’aquests tipus de projectes.

Crec que sobra afegir gaire cosa més, és a dir, està claríssim

quina ha de ser l’actuació per part de les Illes Balears i de totes

les seves administracions i institucions públiques.

Crec que està clar el compromís de tots els que som aquí

per eradicar aquest tipus de pràctiques i evidentment el que no

podem fer és deixar passar l’oportunitat per rebutjar un a un

tots els projectes que vagin apareixent i que suposin una

amenaça mentre no tenguem una llei anti fracking, que és el

que hem de tenir a l’Estat espanyol, que ens permeti fer una

barrera definitiva a aquest tipus d’activitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula la Sra. Diputada Sílvia Limones, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sí, añadir no mucho más de

lo que han añadido los demás grupos, decir que apoyamos

totalmente la PNL presentada por MÉS per Menorca y que

estos proyectos serán una amenaza para nuestro mar hasta que

no consigamos bien que se declare ZEPIM, que ya hemos

llevado diversas iniciativas tanto al pleno, declaración

institucional, mociones y que siempre que aparezca un proyecto

de este tipo será rechazado por este parlamento, bien eso o bien

conseguir que en un futuro, no ya mirando al pasado, sino que

en un futuro se cambie la Ley de hidrocarburos y podamos de

una vez dejar de estar bajo amenaza permanente por estos

proyectos y nada más que añadir. Apoyaremos la PNL.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Té la paraula per

contradiccions el grup proposant, Sra. Patrícia Font té la

paraula per cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Primer de tot, vull donar les gràcies pel suport que hem

rebut a la nostra iniciativa, també compartim el desig que ha

expressat abans el Partit Popular de no haver de tornar tractar

aquests temes en aquest parlament perquè en la legislatura

passada ja es va tractar, en  aquesta legislatura ja l’hem tractat

també unes quantes vegades i esperem doncs que el proper
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govern sigui capaç de canviar aquesta llei d’hidrocarburs i per

fi comencem a mirar, doncs això, cap a un camí d’energies

renovables realment. 

Gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Doncs entenc que la podem donar

per aprovada, per assentiment? Sí?

Doncs en conseqüència, queda aprovada la Proposició no

de llei RGE núm. 7134/16, relativa a projecte MedSalt-2, un

altre projecte de sondejos acústics amb canons d’aire

comprimit.

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

Moltes gràcies.
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