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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Jaume Garau.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santi Tadeo substitueix Sugrañes.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Silvia Tur substitueix la Sra. Ballester.

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
3761/18, presentat pel Grup Parlamentari Mixt,
mi tjançant el qual se sol·licita la compareixença de l a
Sra. María Antònia Garcías i  Roig, directora gerent de
l’Institut Balear de l’Habitatge, per informar sobre tot el
referent als acords parlamentaris adoptats al ll arg
d’aquesta legislatura en matèria de promoció i accés a
l’habitatge adreçats a l’illa de Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. En primer lloc, passam al primer punt de l’ordre del
dia d’avui consistent en l’adopció d’acord respecte de l’escrit
RGE núm. 3761/18, del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant
el qual se sol·licita la compareixença de la directora gerent de
l’Institut Balear de l’Habitatge, davant de la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial, per informar sobre tot el
referent als acords parlamentaris adoptats al llarg d’aquesta
legislatura en matèria de promoció i accés a l’habitatge
adreçats a l’illa de Formentera.

Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Mixt, l’Hble Sra. Silvia Tur, per un temps de deu
minuts. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, diputades, diputats,
també membres del públic que avui tenim l’honor de comptar
amb la seva presència. 

Bé, la motivació d’aquesta petició de compareixença de la
Sra. Directora de l’IBAVI, de l’Institut Balear de l’Habitatge,
o de la vivienda, té una motivació molt clara i és que, a veure,
ens trobam ja al tram final de la legislatura, concretament a
final d’aquest període de sessions i, atès que hem fet un repàs
crec que acurat de tota la tasca parlamentària, que, com a
diputada de Gent per Formentera i Socialistes de Formentera
he dut a terme en aquest període, en relació amb les
necessitats d’habitatge de l’illa de Formentera, hem detectat
que la gran majoria d’acords adoptats en aquesta matèria no
s’han dut a terme, i la nostra acció s’ha centrat en preguntes
parlamentàries, en preguntes amb resposta oral de control al

Govern, abril del 2017, novembre del 2017, gener del 2018,
totes en el sentit de demanar sobretot mesures concretes pel
que fa a l’obertura de l’oficina de l’IBAVI de Formentera i al
servei que presta actualment en relació amb l’atenció
presencial.

Per altra banda, hem presentat també iniciatives de
resposta... preguntes amb sol·licitud de resposta escrita, les
més antigues d’octubre del 2017, les quals, a dia d’avui, no
hem tengut l’honor de rebre’n resposta, i com aquestes n’hi ha
moltes, ja dic, les primeres són d’octubre del 2017 i les
darreres són de gener del 2018 i en aquest ínterim no hem
rebut absolutament cap resposta per part de la Conselleria de
Territori, en concret de l’IBAVI.

Però, a més a més, també, el passat mes de desembre, quan
debatíem aquí les esmenes parcials al pressupost autonòmic
del 2018, també es varen aprovar tota una sèrie d’esmenes per
dotar l’IBAVI de més pressupost per millorar l’atenció
presencial d’aquesta oficina a l’illa de Formentera, i tampoc
els acords adoptats en aquest pressupost no s’han complit.

I no només això, sinó que hem vist que l’oficina de l’IBAVI
va passar d’obrir tots els dies de la setmana, és a dir, de dilluns
a divendres, horari laboral normal, a obrir només dues hores
i mitja un dia per setmana a la nostra illa. Però el pitjor
realment és que veiem que no som els únics, sinó que l’oficina
de l’IBAVI d’Eivissa també pateix unes retallades de servei
crec que injustificables, del tot injustificables i del tot
impròpies per a un servei que pretén ser el dinamitzador i
l’impulsor i el coordinador de tota una sèrie de nous serveis
que es preveuen a la nova llei d’habitatge.

 Per tant, nosaltres en matèria d’habitatge els hem de dir
que no estam satisfets de la gestió que el Govern du a terme
i especialment no estam contents de la manera com el Govern
du la gestió de les oficines de l’IBAVI, en concret la de
Formentera. 

Per tot això, nosaltres entenem que està més que
justificada i més que motivada la compareixença de la
directora de l’IBAVI, perquè pugui donar les explicacions
oportunes, perquè pugui explicar-nos per quin motiu no
s’executen els acords d’aquest ple i els acords de les
comissions i per quin motiu es desentenen, o aparentment es
desentenen, perquè sempre vull deixar presumpció
d’innocència d’alguna manera, no?, però per quin motiu hi ha
un desenteniment tan flagrant dels compromisos adquirits amb
el Consell Insular de Formentera en matèria d’habitatge,
incompliment reiterat dels  acords parlamentaris en aquest
sentit i sobretot, crec, deixadesa de funcions perquè al cap i a
la fi l’esperit i la raó de ser de l’IBAVI no pot justificar-se
quan hi ha oficines que només obrin un dia per setmana dues
hores i mitja.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, des del nostre grup
parlamentari estam d’acord amb donar suport a la proposta que
ens du Gent per Formentera per a la compareixença de la
responsable de l’IBAVI, per donar explicacions no només de
les mancances que són clares que hi ha a les illes d’Eivissa i
Formentera, sinó també per aprofitar i demanar-li sobre la
situació que hi ha tant a Mallorca com a Menorca sobretot en
la situació tan greu que molta gent pateix de manca d’accés a
l’habitatge, i trobem que és una necessitat molt important, que
és una bona oportunitat perquè ens puguin donar explicacions
en prova de la transparència i... donar la informació que des de
la societat es demana.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Ferrà, per un
temps de deu minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Gràcies, Sr. President. Breument, ens sumam a la petició
i res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari El P i
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
donarà suport a la iniciativa, esperam la mateixa sensibilitat
pel grup proposant quan hi hagi incompliment cap a altres
iniciatives d’altres grups parlamentaris i, només per aclarir-ho,
se suposa que la compareixença serà de Formentera, ho dic
perquè el Grup Parlamentari Podem sembla que vol fer una
compareixença general i se suposa que serà únicament de la...
referència a la petició que fa el Grup Mixt, Gent per
Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Disculpi’m el Grup Parlamentari
Popular perquè m’he botat el seu torn, té la paraula el Grup
Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Margaret Mercadal, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Gràcies, president. Per part del Grup Parlamentari Popular
no veiem inconvenient que es produeixi la compareixença de
la responsable de l’IBAVI.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No fan falta, gràcies, Sr. President. També a favor
d’aquesta petició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Bé, una vegada analitzada la intervenció
de la Sra. Tur i llegida la seva petició  de compareixença,
entenc que seria més adient pels motius i per la intervenció
que ella ha fet que intervingués, que comparegués aquí el
director general d’Habitatge o bé el conseller, però, en tot
cas... qui demana la compareixença és la Sra. Tur, i no tenim
cap inconvenient, ans el contrari, perquè comparegui la
directora gerent de l’IBAVI, la Sra. Garcías.

Pens que tendria més lògica que... qui és el responsable de
l’aplicació de les coses que ella posa en qüestió pens que més
que la directora gerent són en tot cas el director general
d’Habitatge, que és -entre cometes- el cap de la Sra. Garcías,
però, en tot cas, ja dic, no tenim cap inconvenient que
comparegui la Sra. Garcías, si és la Sra. Garcías la qui vol que
comparegui la Sra. Tur.

En qualsevol cas, sigui qui sigui de la conselleria podrà
explicar el que ha fet i deixat de fer en matèria d’habitatge a
Formentera, aquest és el motiu de la compareixença segons es
demana i evidentment de l’aplicació dels acords parlamentaris
que s’han pres en aquest parlament en relació amb qüestions
d’habitatge a l’illa de Formentera.

Entenem, sempre ho hem defensat, que quan se sol·licita
la compareixença per part del grup que sigui al Parlament d’un
membre del Govern, aquest, per raons evidents de
transparència, ha de poder comparèixer i, per tant, només per
aquest argument ja seria prou com per votar a favor d’aquesta
petició. En tot cas, a més, entenem que la gestió de l’IBAVI
mereix ser explicada i necessita ser explicada com més millor
perquè és un dels... de les línies mestres de les polítiques
derivades dels acords que van donar sentit a aquest govern i,
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per tant, cap problema que comparegui la Sra. Garcías aquí,
quan evidentment la mesa d’aquesta comissió així ho
consideri.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Passam a la votació de l’escrit RGE
núm. 3761/18.

Vots a favor?

Bé, aprovat per unanimitat

En conseqüència queda aprovat l’escrit RGE núm.
3761/18, del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual se
sol·licita la compareixença de la directora gerent de l’Institut
Balear de l’Habitatge davant de la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial, per informar sobre tot el referent als
acords parlamentaris adoptats al llarg d’aquesta legislatura en
matèria de promoció i accés a l’habitatge adreçats a l’illa de
Formentera.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia
d’avui, consistent en el debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 14969/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la declaració dels sistemes muntanyosos del Canal
de Mallorca com a Parc Nacional Marítim, i la RGE núm.
3875/18, presentada conjuntament pels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca i Mixt, relativa a la paralització de la reactivació del
projecte de sondejos MEDSALT-2.

Abans de passar al debat de la primera proposició no de
llei RGE núm. 14969/17, aquesta presidència informa que
s’ha presentat per part del Grup Parlamentari Mixt una
proposta de modificació dels termes de la iniciativa, escrit
RGE núm. 5228/18, atès l’article 174.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, se sol·licita als portaveus dels
grups parlamentaris si s’oposen o no a aquesta proposta de
modificació?

No.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 14969/17,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaració dels sistemes muntanyosos del  Canal de
Mallorca com a parc nacional marítim.

Bé, en conseqüència es passa al debat de la proposició no
de llei en qüestió, amb la modificació incorporada. Per a la
seva defensa té la paraula per part del Grup Parlamentari Mixt
l’Hble. Diputada Sílvia Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes de nou. Bé, el primer
que m’agradaria dir és que vostès estan rebent en aquest
moment una còpia de dos documents diferents, però que estan
relacionats i que tenen a veure amb l’explicació que donaré al
final de la meva primera intervenció, en relació amb l’esmena

d’addició que es va presentar ahir, com a punt número 4
d’acord d’aquesta proposició no de llei, i que, per tant, els
volia fer saber aquest fet perquè no s’estranyin de rebre ara
aquests documents, però quan arribi l’explicació del punt 4 ja
explicaré per què reben aquesta informació i quin sentit té.

En tot cas, començ a explicar la motivació d’aquesta
proposició no de llei que vàrem presentar el passat mes de
novembre, fa molt de temps ja. M’hauria agradat que s’hagués
pogut sotmetre’s a debat i votació fa molt de temps, però, bé,
les circumstàncies són així i, en tot cas, estam contents que
sigui possible.

També, abans d’introduir més el tema, volia donar les
gràcies per la presència del Sr. Xavier Pastor, crec que no
necessita gaire presentació, perquè probablement el coneixen
molt més a Mallorca que a les altres illes fins i tot, però bé,
com a expresident d’Oceana, jo li agraesc moltíssim el fet que
ens acompanyi avui de tarda en aquesta comissió, i li agraesc
també, com a mínim en nom de la majoria de formenterers,
sempre potser que algú no ho pensi, però crec que ho puc dir
en nom de la majoria de formenterers, la feina que aquesta
organització ha fet per protegir la mar balear i per fer
investigació i prospecció dels nostres fons marins amb detall
i  profunditat i per contribuir a un millor coneixement dels
nostres hàbitats. Per tant, gràcies.

Dit això, avui parlarem del Canal de Mallorca i en concret
de l’escarpament Emile Baudot, dels monts dels Oliva i mont
d’Ausiàs March i de tota una zona que, com vostès saben, es
troba en el seu extrem sud-oest, limitant amb les aigües
interiors de les Illes Pitiüses, i en el seu extrem nord-est ho
fa amb els límits de les aigües meridionals del Parc Nacional
Marítim Terrestre de Cabrera, i constitueix en total una
superfície aproximada de 640.000 hectàrees marines.

Aquesta àrea és una àrea sensible, però també molt
característica i molt excepcional pel fet que hi conflueixen
especials condicions oceanogràfiques i geològiques, fent
d’aquest conjunt un espai d’extraordinària diversitat ecològica,
pel fet que alberga diferents hàbitats característics de la
Mediterrània que es troben en situació vulnerable, entre els
quals destaquen els formats per fons coral·ligens, fons de
maërl, que es consideren primordials per a la pervivència d’un
nombre d’espècies i peixos i crustacis amenaçats per la pesca
d’arrossegament, per l’acció del canvi climàtic i per impactes
com ara les prospeccions de recerca d’hidrocarburs i el
fracking entre d’altres. I aquest paràgraf que es troba a
l’exposició de motius, ve molt a compte també de l’exposició
i del debat que tendrem a continuació després d’aquesta
proposició no de llei, que afecta un projecte que abasta bona
part de la zona a la qual fem referència ara mateix.

Per altra banda, també, aquesta zona, coneguda com el
Canal de Mallorca, té una singularitat molt important i és que
també hi ha hagut organitzacions ecologistes, jo també vull
destacar i reconèixer aquí la feina de Tursiops com una
d’aquestes, perquè és una organització que treballa de manera
expressa per la protecció dels cetacis i per al seguiment de la
seva evolució i de l’evolució de l’estat de salut d’aquesta
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comunitat animal a les Illes Balears. Per tant, Tursiops al llarg
d’aquests darrers anys ha fet també molt feina fent seguiment
de les comunitats de cetacis en aquest indret, al Canal de
Mallorca, en diferents punts evidentment del Canal de
Mallorca i s’ha constatat que és un corredor de cria i
d’alimentació de gran importància per a dofins, calderons,
catxalots, tortugues babau, etc., i, per tant, és, a més, una de les
zones més importants del món per a la reproducció de la
tonyina vermella.

Jo em centre sobretot en aquestes dues qüestions
importants, perquè són les que motiven que avui els proposem
que es demani a l’Estat la declaració de tota aquesta superfície
com a el primer parc nacional marítim, exclusivament marítim
de l’Estat espanyol. A dia d’avui no n’hi ha cap que sigui
exclusivament marítim, però sí que sabem que aparentment hi
ha una predisposició per part del Ministeri d’Agricultura i
Medi Ambient de l’Estat, de fer una feina per ampliar la
superfície marina protegida d’Espanya, que actualment és
aproximadament d’un 8% i que, amb la incorporació d’aquest
nou espai i d’aquestes 640.000 hectàrees, evidentment es
podria contribuir d’una manera important a arribar a l’objectiu
de protecció d’un 10% de la superfície marina de l’Estat
espanyol per a l’any 2020, com sembla que és un dels
objectius del ministeri.

A veure, vostès aquí tenen una amplíssima exposició de
motius, hauria pogut ser molt més ampla encara, perquè hi ha
molt abundant documentació, hemeroteca, estudis i
conclusions científiques al respecte, però el que sí hauran
pogut veure és que, a banda de la molt abundant normativa que
hi ha sobre pesca i sobre protecció de certs indrets, o
d’indrets fràgils pel que fa a les arts de pesca més agressives,
com puguin ser l’arrossegament, l’encerclament i demés, hi ha
també molta altra normativa estatal, directives europees,
ordres ministerials, etc., que jo he tractat de citar i he tractat
d’enumerar d’alguna manera perquè vegin que legislació
precisament no ens en falta, el que ens falta precisament és
una estratègia que ens doni una millor cobertura de protecció
a la mar balear en concret, que e´s la que ens ocupa ara mateix.
Però crec que també d’una manera important, posar de relleu
l’oportunitat que tenim de liderar el fet que l’Estat tengui el
primer parc nacional marítim.

I aquesta estratègia arrodoniria segur i contribuiria molt
positivament i de forma col·lateral altres accions, per
exemple, estic convençuda que contribuirà, si és que
l’aprovam positivament, a l’ampliació del Parc Nacional
Marítim de Cabrera, perquè parlam de zones contigües.
Contribuiria també a la paralització  de projectes com
MEDSALT-2, que, com he dit abans, hi ha una confluència de
zones de superfícies en aquest cas, d’una banda i l’altra. I per
altra, contribuiria també, crec, a tenir una veritable protecció
del corredor de cetacis, respectant la continuïtat ecològica
que és el que finalment hem d’assolir. Perquè és cert que s’ha
fet una feina per part de l’Estat i la vull reconèixer aquí, en
positiu per recollir les demandes que en el seu moment es
varen aprovar en aquest Parlament, demanant de manera
unànime l’aprovació del corredor de cetacis de la mar catalana
i valenciana, com a ZEPIM, però igualment és cert que aquesta

feina no està conclosa a dia d’avui, no està acabada, i que, per
altra banda, no té gaire sentit, i això no ho diu Sílvia Tur, sinó
que ho diuen les organitzacions que es dediquen a fer recerca
i les organitzacions de protecció del medi ambient, o del medi
marí sobretot, no té gaire sentit declarar com a ZEPIM la part
de llevant, la costa de llevant que ens queda a ponent de les
Illes Balears i, en canvi, no protegir la part que queda a llevant
de les Illes Balears, perquè corredor de cetacis n’és tant un
àmbit com l’altre. 

Per tant, per coherència i per preservar aquesta continuïtat
ecològica que pensam que és indispensable, creiem que
aquesta mesura, en cas que l’aprovem, i d’aquí ve l’explicació
del punt quart d’addició, contribuiria molt, molt, molt
positivament a blindar la mar balear contra les prospeccions,
a dotar aquests indrets d’una protecció més homogènia i,
sobretot, també a gaudir d’alguna manera de l’orgull i dels
valors socials i ambientals i ecològics, i de serveis ecològics
que proporciona el fet de tenir una mar protegida amb les
figures de protecció que li corresponen, amb els mitjans que
li corresponen, la dotació de vigilància que li correspon i tots
els àmbits d’investigació que permet també desenvolupar a
partir d’aquesta declaració.

Per tant, de moment res més, simplement faré una
brevíssima explicació del punt quart, perquè crec que cal
explicar-ho, la resta de punts ja els tenen vostès, ja els han
pogut llegir, però respecto del punt d’acord quart, sí que he de
fer un aclariment, i és que nosaltres, inicialment, vàrem
presentar una esmena d’addició que, per la redacció que té
dóna per fet que l’anunci que va fer en el seu dia Aliança Mar
Blava i diferents mitjans de comunicació, perquè va tenir una
gran repercussió, respecte del fet que el Conveni de Barcelona
o les parts contractants del Conveni de Barcelona, cap al dia
18 de desembre havien aprovat la declaració de ZEPIM,
d’aquest corredor de cetacis, aquesta informació no és
correcta, i jo em veig obligada a desmentir-la perquè realment
el que es va fer va ser demanar a Espanya, i aquí vostès poden
llegir el segon paràgraf d’aquest full, on ve explicat
exactament el que es va demanar a l’Estat espanyol; el que es
va demanar a l’Estat espanyol, i ho llegesc literalment, és:
“Habiendo examinado una propuesta realizada por parte
de España, conforme con el artículo 9.3 del protocolo
relativo a las zonas especialmente protegidas, y la
diversidad biológica en el Mediterráneo, de inclusión de la
nueva zona correspondiente al Corredor de emigración de
cetáceos en la lista de zonas especialmente protegidas de
interés para el Mediterráneo, y el debate, en este sentido,
por la tercera reunión de los puntos focales en lo relativo
a las zonas especialmente protegidas”, diu, en el punt 2,
després diu que “Acoge la propuesta realizada por parte de
España y reconoce el valor regional del Corredor de
emigración de cetáceos, y las bases científicas sólidas
provistas para la inclusión de esta zona en la lista , y
alienta a España a finalizar los procedimientos en curso a
nivel nacional, para concederle a la zona el estado de zona
marina protegida, en consonancia con el protocolo relativo
a zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica,
para formalizar su inclusión final en la  lista de zonas
especialmente protegidas de interés para el Mediterráneo.”
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És a dir, no és cert que el corredor de cetacis tengui la
declaració de ZEPIM a dia d’avui, ni molt menys, i tampoc no
és cert que a dia d’avui s’estigui pendent de l’aprovació d’un
decret per part de l’Estat per aplicar un règim preventiu. La
realitat és que el que es va dir en aquesta reunió, de finals de
l’any 2017, és que s’acceptaven els fonaments científics que
s’aportaven per motivar aquesta declaració, però que Espanya
havia de fer una feina, l’Estat espanyol ha de fer una feina
prèvia i, per tant, mentre no la faci no es podrà obtenir aquesta
declaració de ZEPIM.

Per això, una vegada vostès tenen aquest document, i aquí
hi ha la caràtula de l’informe, i si algú desitja consultar-lo
estaré encantada d’enviar-los-ho per correu electrònic, la
redacció quedaria de la manera següent, i és una transacció in
voce que jo els  propòs, seria: “El Parlament de les Illes
Balears, d’acord amb les decisions adoptades a la darrera COB
del Conveni de Barcelona, insta el Govern d’Espanya a
considerar la inclusió de la superfície marina del Canal de
Mallorca, que es proposa com a Parc Nacional Marítim, amb
la proposta de declaració de ZEPIM, que el passat mes de
desembre es presentà a la dita reunió i que, en data actual,
encara no ha estat aprovada.”

Per tant, crec que és important proposar aquesta transacció
perquè, si de cas votaríem qualque cosa falsa realment, per
tant, crec que no és qüestió de votar coses que no són certes
i, per tant, jo els pregaria que acceptassin la incorporació
d’aquesta transacció a l’esmena perquè la puguin votar.

I dit això, res més, estaré encantada d’escoltar les seves
aportacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Margaret Mercadal, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Popular
votarem a favor del primer punt d’aquesta iniciativa i farem
una abstenció a la resta de punts, i vull explicar per què.

Tots ja sabem que la mar Mediterrània és considerada un
marc vulnerable des del punt de vista ecològic, com de
biodiversitat, com de qualsevol característica, perquè així ho
han dit entitats científiques, ecològiques, com també els
centres internacionals que investiguen tots aquests temes
relacionats amb la vulnerabilitat que pateix la mar
Mediterrània.

Però també vull deixar clar que les Illes Balears, dins el
que hi cap i dins del que forma part... o com a... o sigui un
indret on forma part d’aquesta mar Mediterrània, creiem,
consideram que dins del que hi cap es troba en bon estat de
salut, i això és gràcies, ni més ni menys, que als mateixos
ciutadans de les Illes Balears, perquè tenim estima, o sigui
vivim envoltats de la mar, o sigui, des que naixem estam

envoltats de la mar, i tenim estima perquè la consideram un
tresor, un tresor que és molt apreciat per tots els ciutadans de
les Illes Balears. I que l’hem de continuar conservant perquè
les properes generacions puguin continuar gaudint d’aquesta
biodiversitat que té a dia d’avui, dins el que hi cap, he dit, la
mar Mediterrània.

Per què ens abstenim a la resta de punts? En primer lloc,
consideram que a dia d’avui, les muntanyes Ausiàs March,
Emile Baudot i... ara l’altra no em surt, però les muntanyes del
Canal de Mallorca, la passada legislatura les vam protegir, les
vam protegir de la principal amenaça que teníem, que era, en
aquest cas, els pescadors. Aquella Ordre ministerial que es va
aprovar en el juliol del 2014, per què es va arribar? Perquè hi
va haver un consens amb els pescadors, durant mesos vam
negociar amb els pescadors a veure quina seria la manera de
poder protegir aquestes muntanyes, que és ver, és una realitat
que tenen una biodiversitat i un ecosistema molt important
dins la mar Mediterrània, però que sempre ho vam fer des del
consens.

Què passa? Que consideram que declarar un parc nacional
sense que tots els sectors perjudicats n’estiguin assabentats,
no ho trobam correcte, perquè ja no... i no parl dels pescadors,
és que si declaram un parc nacional, el transport de
mercaderies corrents haurà de canviar, no es podrà seguir,
perquè les hectàrees que van de Mallorca a Eivissa són moltes
hectàrees a protegir. Per aquest motiu, consideram que... o
sigui, que fer o declarar un parc nacional sense abans haver fet
les gestions prèvies perquè, entre tots, tots els sectors
implicats, independentment de si són pescadors, si són
transportistes, si són ecologistes, però ha de ser un tema que
entri en consens, que arribi al consens de tots.

Per aquest motiu ens abstendrem a la resta de punts.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, bona tarda a tots i a totes, diputats,
diputades. El nostre grup parlamentari suportarà la proposta
que ens fan des de Gent per Formentera quant a aquesta
proposta de creació del parc nacional marí de les muntanyes
submergides del Canal de Mallorca, i volem felicitar la
diputada Sra. Tur en la tan extensa i ben treballada proposta
que ens fa, que crec que està de sobre ben argumentada.

Ah, i abans que se m’oblidi, volíem donar la benvinguda al
representant o al president, el Sr. Pastor, d’Oceana, perquè
creiem que com la feina que es fa des de les institucions
socials, des d’entitats com Oceana, són molt importants per
tenir uns arguments científics i de pes, per no dir que no a una
proposta com aquesta. I ens sorprèn l’abstenció del Partit
Popular, quan jo crec que hi ha raons de sobra per votar a
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favor, però, de totes maneres, entenc la seva postura i de
vegades fan vots un poc d’aquesta manera.

Reivindiquem que és fonamental que hi hagi figures de
protecció, està molt bé que el Partit Popular ho hagi protegit
a la darrera legislatura, però creiem que s’ha d’avançar en
aquesta protecció i avançar en qüestions que són molt
importants, perquè no hi ha llocs com aquest i tenen espècies
molt vulnerables i molt sensibles, com molt bé ha explicat la
Sra. Tur, i hi ha, com he dit, estudis científics de rigor i de pes
que argumenten la declaració o la proposta de declaració com
a parc nacional.

I més, quan, des del Govern estatal, des del mateix
ministeri es té aquesta intenció d’aprovar el primer parc
nacional marí, exclusivament marí, a l’Estat. De fet, està molt
bé aquesta proposta de suportar que es pugui protegir com a
mínim el 10% de la superfície marina per a l’any 2020,
recordem que el 2020 és allà a la volta de la cantonada, és
d’aquí un any i mig, i  creiem que és important que en
propostes com aquestes... està clar que des del Parlament
tenim el pes que tenim, tenim les competències que tenim,
però, bé, no sobra que... que, bé, hagués estat la unanimitat de
tots els grups, no ha estat així. Però, bé, almenys, si surt
aprovada, que jo, que nosaltres esperem que sí, pugui servir
per tenir un impuls i una reivindicació davant l’Estat espanyol
perquè aquesta proposta tiri endavant, i esperem que així sigui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Ferrà, per un
temps de deu minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, donar la
benvinguda al Sr. Xavier Pastor, una persona que sempre se
l’ha trobada quan s’ha necessitat assessorament o ajuda en
qualsevol aspecte per protegir, tant en les reserves, com en
temes de biodiversitat.

Jo, el primer de tot, volia agrair a la Sra. Tur, l’explicació
que ens ha donat, és a dir, primer de tot l’argumentació i la
base científica de la PNL, que és molt bona. Després també
agrair-li l’explicació que ens ha donat de la incorporació, de
l’addició d’aquest quart punt i els motius.

I entrant en el tema, bé, està clar que tant a la mar
Mediterrània com a les aigües de la resta de l’Estat estam
considerats com a una zona d’alta presència de biodiversitat
marina. Jo crec que el Partit Popular, jo coincidesc, tenim una
mar en bon estat de salut, no ho sé, no ho sé, no m’atrevesc a
dir-ho, m’agrada l’actitud optimista en aquest cas, però, sí que
coincidesc, evidentment, que la mar Mediterrània és un tresor,
i ho són també tots els oceans, oceans que es veuen amenaçats
per moltes, moltes causes, la gran majoria per l’activitat

humana la qual no només es redueix a la pesca intensiva, sinó
a altres circumstàncies.

Dir que quan el Partit Popular ha parlat de consens, que és
necessari aquest consens amb els pescadors i amb altres
perjudicats, bé, crec que recomanaria emprar la paraula
“afectats”, perquè crec que al final tots estam afectats
positivament per la declaració d’un parc nacional.

En el cas..., quan parlam de consens tenim un precedent
molt recent, però abans d’entrar en aquest precedent recent,
crec que és just posar en el debat que l’Estat va participar el
mes de... ja hi ha participat en altres ocasions, però l’any
passat, a l’octubre del 2017, va participar a la Conferència
Internacional Nuestro Océano, on l’Estat espanyol va
presentar vuit compromisos; d’aquests vuit compromisos,
primer de tot, fer una referència que ja hi havia prevista la
creació d’un parc nacional exclusivament marítim, que era el
de El Hierro, i al que em vull referir especialment és a
l’ampliació del Parc Nacional de l’Arxipèlag de Cabrera, una
ampliació que semblava que estava dins l’agenda de l’Estat,
que la vendre a bombo i platerets en aquesta conferència
internacional, però que a dia d’avui ens trobam que el projecte
està aturat. I està aturat amb el compromís positiu de
l’organisme de Parques Nacionales, està aturat, i no entenem
molt bé per què, perquè el ministeri sempre va llançar un
missatge, quan el Govern de les Illes Balears, en el 2015 va
agafar el compromís i repte de l’ampliació del Parc Nacional
de Cabrera, que era arribar a un consens amb tots els sectors,
els sectors, no els perjudicats, sinó els sectors afectats.

I aquest govern ha perdut i ha guanyat temps i anys fent
feina amb aquest sector i ha arribat a un consens, amb el
sector nàutic, ha arribat a un consens amb el sector pesquer,
i així es va traslladar, es va traslladar al ministeri. I
misteriosament aquesta ampliació ha quedat aturada, per tant
som molt poc optimistes que aquesta proposició no de llei es
pugui materialitzar en un futur.

Però li he de dir a la Sra. Mercadal que crec que el Govern,
si s’aprova aquesta proposició no de llei, agafarà el guant i hi
farà feina, i la feina de consens ja està inclosa dins aquest
protocol, està inclosa. Vostè creu que el ministeri acceptaria
un parc nacional sense consens o sense diàleg, almanco? És
clar que no, és a dir, hi és, hi serà, hi serà; hi ha estat amb
l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera i hi serà amb aquesta
PNL, que estic ben segur que sortirà endavant.

Res més, nosaltres, com a MÉS per Mallorca, manifestar,
agrair aquesta proposició no de llei i manifestar-hi el nostre
suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Josep Melià, per un temps de deu minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. També donam la benvinguda
al Sr. Pastor en aquesta comissió. Anunciar el vot favorable
del Grup Parlamentari d’El Pi a aquesta iniciativa. És una
iniciativa molt argumentada, ja l’ha motivada perfectament la
diputada Sílvia Tur, nosaltres no reiterarem els arguments.

I és evident que aquesta iniciativa, en definitiva, és cridar,
convidar, instar el Govern de l’Estat a fer aquesta declaració,
que el Govern de l’Estat faci aquesta declaració cercant el
consens i establint el diàleg pertinent amb tots els sectors que
es puguin veure afectats, entre els quals, lògicament, els
pescadors, es dóna per sabut i no té cap problema;
evidentment, només faltaria que això no pogués ser inclòs a la
iniciativa, forma part de la protecció que els agents que
interactuen a l’espai s’hi sentin còmodes i donin un suport
contundent a aquesta conservació i a aquesta aposta per la
protecció de la biodiversitat i del medi ambient.

Per tant, nosaltres no veiem cap problema, el contrari, hi
veiem avantatges i veiem imprescindible que avancem o,
almanco, intentem avançar en aquesta protecció del nostre
medi marí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo també m’afegesc a la benvinguda
al Sr. Pastor, sigui benvingut a la Comissió de Medi Ambient.

Jo seré breu, perquè les explicacions de la Sra. Tur han
estat prou completes i suficientment argumentades.

Primer, dir  que acceptam la transacció que ens ha
presentat.

Després, bé, compartim totalment aquesta iniciativa de
Gent per Formentera, ja que la protecció del nostre entorn
natural és, per a MÉS per Menorca, una prioritat total. És per
açò que votarem a favor d’aquesta proposta, a més, tenint en
compte que és una petició que insta iniciar els tràmits
reconeguts per una llei estatal, a més dels compromisos
adquirits internacionalment.

Preservar el nostre medi natural és fer una mirada a llarg
termini, és reconèixer que estam de pas en aquest món i que
és responsabilitat nostra deixar el món en bon estat per a les
generacions futures. I, desgraciadament, hem de dir que ho
fem molt malament. Per açò, siguin benvingudes totes les
iniciatives adreçades a la protecció mediambiental.

Per tant, sí clamorós a la protecció de la major riquesa que
tenim en aquest país nostre, que és el nostre entorn natural.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur..., ai!, perdó, Silvia
Limones, per un temps de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. También dar la bienvenida al Sr.
Pastor. Y decir, bueno, que, respecto a lo que ha comentado la
Sra. Mercadal, para aprobar el punto número 1, ha hecho
referencia a que nuestro mar es un mar muy vulnerable y que
en nuestra tierra somos gente que amamos al mar, y luego ha
explicado por qué se abstendría en los otros tres puntos. Pues
quiero decirle que con el mismo argumento que ha utilizado
para aprobar el punto 1 de esta PNL, lo utilice para aprobar los
puntos que vendrán en la siguiente PNL, que también hacen
referencia a la protección de nuestro mar, que tanto amamos.

He de decir que estamos totalmente de acuerdo con la
motivación y las explicaciones que ha dado la Sra. Tur en esta
PNL, que nos parece que todos los puntos son favorables para
que se puedan declarar los sistemas del Canal de Mallorca
como parque nacional marítimo, y así instar al Gobierno a que
haga estos trámites que son necesarios porque ya ha
incumplido varios compromisos que desde este parlamento le
hemos hecho llegar, y de hecho también desde el Senado
Xisco Antich ha hecho alguna petición de información
respecto a este tema también en el Senado, y nada más, decir
esto, que estamos de acuerdo con lo que plantea en los cuatro
puntos y con las explicaciones que ha dado la Sra. Tur para
esta PNL.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Per contradiccions té la paraula el
grup proposant, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. A veure, tractaré de posar-me molt
seriosa. Don les gràcies, en primer lloc, a les intervencions
que han fet tots els portaveus, i don les gràcies d’una manera
especial a tots els grups que donen suport a aquesta iniciativa,
perquè aquesta iniciativa no és de Gent per Formentera,
aquesta iniciativa no és del PSOE de Formentera; aquesta
iniciativa és de tots, i ens la farem de tots o de quasi tots, com
queda constatat aquí. Però sobretot aquesta iniciativa neix de
gent que es dedica a estudiar l’estat de conservació del fons de
la mar, no de na Sílvia Tur, que va estudiar direcció hotelera,
no en sap, de l’estat de conservació de la mar. Això neix
d’organitzacions que duen fent campanyes sostingudes en el
temps, destinant recursos, esforços, mitjans a la investigació,
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a la recerca, a la prospecció de fons marins, treballant,
dialogant amb institucions, dialogant amb diferents
col·lectius, dialogant també amb pescadors, perquè amb els
pescadors no hi parla només el Partit Popular, amb els
pescadors hi parla molta gent: hi parla el Govern de les Illes
Balears, hi parla l’actual director de Pesca, hi parlen els
diferents grups polítics, etc., etc., etc.

Dit això, passada la fase d’agraïments m’he d’adreçar a la
Sra. Mercadal i he de destacar aquí que la Sra. Mercadal un dia
va ser directora general de Pesca, tot i que crec que no ha fet
gaires honors per merèixer mai aquest càrrec, però bé, això és
una precisió personal, Sra. Mercadal, i esper que no s’ofengui,
perquè, clar, si vostè aquí ve a dir que el seu partit donarà
suport al punt 1, que en el segon apartat diu: “Així mateix
constata la necessitat d’avançar en la seva protecció per fer
front a les arts de pesca il·legals, a la lluita contra la
contaminació marítima, a la pèrdua de biodiversitat, a la lluita
contra el canvi climàtic i a les accions d’extracció
d’hidrocarburs”, expliqui’m vostè com es pot demanar avançar
en la protecció però abstenir-se de demanar una acció que és
el seu partit, i la ministra actual del Govern crec que encara és
del Partit Popular, si vostès no li han llevat el carnet, que
demana aprofundir en la incorporació de més hectàrees de
superfície marina a les zones protegides. Per tant si vostè té
arguments per explicar la mar de contradiccions en què vostè
entra en la seva defensa, expliqui-m’ho quan tengui vostè
oportunitat d’intervenir.

Per altra banda, clar, si tot el discurs del Partit Popular, i
jo vull pensar que no és el discurs de tot el Partit Popular, vull
pensar que és que d’una manera inconscient i ingènua el seu
grup li ha deixat a vostè la defensa d’una proposta tan
important, perquè si se l’haguessin pres seriosament no li
haguessin deixat a vostè aquesta defensa, però bé, vostè diu
que el tot se centra en el consens; però vostè ha llegit el punt
2, Sra. Mercadal?, vostè s’ha pres la molèstia de llegir aquesta
iniciativa? I ja m’explicarà com s’atreveix a votar en contra del
punt 3. El punt 2 diu..., fa la primera introducció i llavors diu:
“... consensuant els límits del parc amb el Govern i e ls
consells insulars de Formentera i d’Eivissa”, però si vol, i
vostè tengués interès a fer un debat seriós, cosa que ha
demostrat que no té, jo li acceptaria “i el Consell Insular de
Mallorca, i el Consell Insular de Menorca, i els pescadors, i
els actors interessats, els sectors afectats”, tots els sectors de
què vostè vulgui que parli. Però també li he de recordar que en
cas que el Govern central decideixi admetre aquesta petició i
se la faci seva no és el Govern de les Illes Balears que farà un
tràmit d’exposició pública, és el Govern de l’Estat, i tothom
tendrà a dir-hi, i tothom podrà fer les seves intervencions, i
tothom podrà fer les seves aportacions. Per tant em sorprèn
que vostè em vengui amb aquestes històries.

I ara, sobre el punt 3. Vostè votarà en contra..., vostè,
millor dit, ha convençut els seus -no sé com- de votar en
contra d’instar el Govern de les Illes Balears a donar suport a
l’Estat espanyol en la consecució dels objectius que s’ha fixat
per a l’ampliació de noves àrees marines protegides fins a
aconseguir la protecció d’un mínim del 10% de la superfície
marina sobre la seva jurisdicció d’aquí a l’any 20, estratègia

que no s’inventa na Sílvia Tur, no, no!, estratègia de la Sra.
Tejerina, amb bon criteri, per cert, amb bon criteri. 

Per tant, Sra. Mercadal, jo, de veritat, si vostè vol ser
seriosa, si vostè vol fer honor al seu càrrec, si vostè vol fer
honor al partit que representa, miri, o argumenti millor la seva
abstenció, o repensi-s’ho i voti a favor, perquè haurà de dar
moltes explicacions per no donar suport a aquesta iniciativa. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Entenc que el sentit del vot dels punts 2,
3 i 4 és el mateix? No, del Partit Popular. No, ho dic per votar
per separat; es pot votar el punt 1  per separat i la resta de
forma conjunta? 

Bé, passam aleshores... Votació  de la Proposició no de
llei...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sr. President, tenc una consulta tècnica sobre el
funcionament de la comissió . Perdoni el meu
desconeixement, però em pot confirmar si el grup proposant
pot acceptar o no la votació separada dels punts?

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Sí, sí.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No ho he formulat bé, vull dir si el grup proposant pot no
acceptar la votació separada dels punts.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies. Idò en aquest sentit no accept la votació separada
dels punts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, d’acord. Bé, aleshores passam a la votació conjunta de
la Proposició no de llei RGE núm. 14969/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 14969/17, relativa a declaració dels sistemes
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muntanyosos del Canal de Mallorca com a parc nacional
marítim.

II.2) Proposició no de l l e i RGE núm. 3875/18,
presentada conjuntament pels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS
per Menorca i Mixt, relativa a la paralització de la
reactivació del projecte de sondejos MEDSALT-2.

Seguidament passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3875/18, presentada conjuntament pels grups
parlamentaris  Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, relativa a la paralització
de la reactivació del projecte de sondejos MEDSALT-2.

Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Socialista, l’Hble. Sra. Sílvia Tur..., Silvia
Limones, per un temps de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. No me cambie más el
nombre, por favor.

(Algunes rialles)

Bueno, esta proposición no de ley viene motivada por el
procedimiento de urgencia debido a la publicación, en el BOE
del pasado 21 de abril, de la reactivación del proyecto
MEDSALT-2, que vuelve a poner nuestro entorno paisajístico
y natural y nuestra actividad económica bajo la amenaza que
suponen estos proyectos para nuestras aguas.

Como todos sabemos el Parlament de las Illes Balears
aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos la ley
para declarar el Mediterráneo zona libre de prospecciones
petrolíferas, pero el pasado 27 de junio el Gobierno del
Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, negó la
posibilidad a nuestra islas de dejar de estar bajo la amenaza
constante de lo que suponen los proyectos de prospecciones
vetando la propuesta unánime del Parlament de las Illes
Balears para prohibir esta actividad en el Mediterráneo en la
Mesa del Congreso de los Diputados. Esta propuesta para
prohibir los sondeos en el Mediterráneo se volvió a aprobar
por unanimidad de todos los grupos y se volvió a presentar
recientemente después de que el Tribunal Constitucional
dictara que el PP y Ciudadanos no podían seguir vetando leyes
con la forma de actuar que tenían en la Mesa del Congreso.

No contentos con esto, el pasado 21 de abril se publicaba
en el BOE la reactivación del proyecto de sondeos, como
digo, MEDSALT-2, que es de gran interés para varias
empresas petrolíferas, y con esto el Gobierno presidido por
Mariano Rajoy volvió a poner en peligro, esta vez a través del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, lo cual
resulta bastante curioso, la actividad económica principal de
nuestras islas y sobre todo pone en peligro nuestro paisaje que
es de una enorme belleza natural y de vital importancia para
los residentes y visitantes de nuestras islas, un entorno
paisajístico que debe ser cuidado y que no puede estar

viviendo bajo la amenaza constante, como pretende el Partido
Popular, con el apoyo de Ciudadanos.

Por otro lado, el acuerdo del convenio de Barcelona
establece protocolos para declarar el mar Mediterráneo
occidental, bueno como ha dicho Sílvia Tur antes, como
ZEPIM y este hecho tiene implicaciones legales que
comprometen al Estado a realizar medidas preventivas. Este
acuerdo también se incumple por parte del Gobierno central.

Pese a que por parte de uno de los representantes del
proyecto de prospecciones MEDSALT-2, promovido por el
Instituto Nacional de Oceanografía y de Geofísica
Experimental de Trieste, en el área marina comprendida entre
las islas de Ibiza y Mallorca y al sureste de Ibiza y Formentera,
de alto  valor ecológico, se ha manifestado que con este
proyecto no se busca petroleo, sino entender por qué el
Mediterráneo se secó parcialmente en su desconexión del
Atlántico hace 5,5 millones de años, y que el interés de las
empresas petroleras tiene que ver con la evolución del mar y
con el contacto con una fuente de licenciados y de futuros
trabajadores que este proyecto permite a las empresas
interesadas, nosotros desconfiamos del interés en reactivar
este proyecto por parte del Gobierno central, que, además, ha
sido archivado en el 2016.

Además, esta reactivación, como he comentado antes, se
hace a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, lo que hace pensar que el Gobierno del Partido
Popular pudiera tener cierto interés en que esta información
pasara desapercibida.

Entidades como Greenpeace se oponen a la realización de
este proyecto; Aliança Mar Blava ha presentado hasta el
momento 25.000 alegaciones en contra de que este proyecto
se realice; el Consell Insular de Ibiza aprobó una moción
plenaria manifestando su rechazo a este proyecto; y la
sociedad balear en su conjunto ha expresado su rechazo
unánime a la aprobación de estos sondeos en manifestaciones
masivas cada vez que nuestras islas, nuestro mar, nuestra
actividad económica y nuestra forma de vida se han visto
amenazadas por la posible aprobación de uno de estos
proyectos.

El Gobierno central debe enterarse de una vez y
comprender que en Baleares no queremos saber si existen
hidrocarburos en nuestro mar y no queremos que esto  se
conozca ni siquiera por la casualidad de que algún estudio
científico o, más bien dicho, algún proyecto de prospecciones
disfrazado de estudio científico contemple la posibilidad de
su existencia.

En el caso de este proyecto, entendemos que debe ser
rechazado y no debe ser autorizado sea cuál sea su finalidad,
ya que su impacto medioambiental es inasumible, dado que
conlleva la utilización de cañones de aire comprimido que,
desgraciadamente, ya hemos explicado en demasiadas
ocasiones en este parlament en qué consisten y qué
consecuencias tienen para la fauna marina, que causan graves
perjuicios para la fauna marina, además también pueden

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201803875


MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 57 / 23 de maig de 2018 837

repercutir negativamente en otras actividades económicas muy
importantes para nuestro territorio, como es la pesca.

El Gobierno central presidido por Mariano Rajoy, con el
apoyo de Albert Rivera, PP y Ciudadanos, se alinean en
Madrid para permitir que Baleares viva bajo la amenaza
constante de los efectos que supondría la realización de
alguno de estos proyectos para nuestra forma de vivir y de
entender la vida.

PP y Ciudadanos deben dejar de vetar una petición unánime
de la sociedad, de las entidades ecologistas y de las
administraciones de las Islas Baleares, que es la de aprobar la
ley que permita un mar Mediterráneo libre de prospecciones.
PP y Ciudadanos deben dejar de hacer oídos sordos a un grito
clamoroso de nuestra tierra que es que Balears diu no.

Y por todo esto, presentamos esta proposición no de ley
que contempla dos puntos: uno, en el que se insta al Gobierno
de España a paralizar la reactivación del proyecto de sondeos
MEDSALT-2, publicada en el BOE del 21 de abril; y el punto
2, en el que se insta al Gobierno de España, ante el
pronunciamiento del Constitucional respecto a la actuación de
la Mesa del Congreso, a levantar el veto y admitir a trámite la
ley para declarar el mar Mediterráneo zona libre de
prospecciones, aprobada por unanimidad, con el acuerdo de
todos los grupos políticos de este parlamento de las Illes
Balears.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Limones. També per a la defensa de la
proposició no de llei té la paraula per part del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears l’Hble. Diputat David
Martínez, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup parlamentari
ens hem afegit a aquesta petició... tal i com ja s’ha fet al Ple i
en diferents iniciatives al Parlament balear, en resposta a la
petició social i civil de donar resposta a aquesta amenaça que
tenim de les nostres illes i els nostres recursos naturals
respecte a aquesta reactivació d’un projecte que, com molt bé
ha explicat la Sra. Limones en la seva intervenció, està com a
amagada en una justificació científica, però darrere hi ha uns
interessos clars d’empreses petrolieres perquè es facin
aquests estudis. I s’ha fet pel procediment d’urgència perquè
entenem que estem en una situació crítica i com més prest es
faci aquest posicionament millor, i entenem que també és una
proposta majoritària de la gent que vivim a les nostres illes.

De fet, es fa esment a la proposta..., perquè és molt
important, ja que va ser vetada aquesta proposició de llei, ja
hagués estat almenys debatuda al Congrés dels Diputats fa un
any i ha passat un any, per aquest vet que varen fer el Partit
Popular i Ciutadans a la Mesa del Congrés... i volíem explicar
un poc aquest vet, com molt bé ha explicat la Sra. Limones, la 

portaveu del Partit Socialista, el Tribunal Constitucional va fer
un dictamen on deia que no es pot vetar tot.

Està clar que el Govern estatal té un mecanisme per vetar
lleis quan està clarament justificat, i en aquest cas no hi estava,
i per això s’ha tornat a demanar fer aquesta proposició de llei
des del Parlament balear al Congrés dels Diputats de manera
unànime, i això també és important, que tots els partits aquí a
Balears han signat aquesta proposició de llei, i esperem que
quan arribi al Congrés dels Diputats també sigui unànime, que
en aquest cas el Partit Popular i Ciutadans no tenguin raons de
pes per poder vetar aquesta proposició de llei i esperem que
sigui aprovada el més aviat possible per protegir un recurs que,
com s’ha dit a la proposició d’abans, és un tresor per a les
nostres illes, no només per a l’economia, sinó també per al
nostre paisatge i els recursos naturals i... quant al tema de vet.

També volíem fer un esment a la justificació de presentar
aquesta proposta, com s’ha comentat abans en la proposició no
de llei anterior contra la petició... perquè es declari el Parc
Nacional del Canal de Mallorca, existeix el conveni de
Barcelona en el qual s’estableixen una sèrie de protocols als
quals Espanya, el país... Espanya es va adherir, i aquest conveni
data de l’any 1976. És un conveni realment important al qual
Espanya es va adherir, com he dit abans, i en el qual dins... i
estableix una sèrie d’obligacions, dins aquest conveni..., és
molt ampli i estableix que es pugui crear o nomenar les zones
especialment protegides en la diversitat biològica en el
Mediterrani que és el ZEPIM i ja aquest protocol existeix des
de l’any 1945.

Entenem que ja fa molt de temps que existeix aquesta
figura o aquest protocol per evitar aquestes situacions, que
l’Estat espanyol està d’acord que es pugui aplicar aquest
protocol i farem una petita indicació al que diu el protocol en
les obligacions que estableix quant a la signatura d’aquest
conveni que, com he dit, ja està... va ser ratificat pel Govern
espanyol, entre els quals diu: “d’aplicar mesures per prevenir,
reduir i combatre i eliminar la contaminació de la mar
Mediterrània i protegir i millorar el medi ambient marí”, i una
altra obligació que també es té en signar aquest conveni és
protegir el medi ambient i contribuir al desenvolupament
sostenible de la zona de la mar Mediterrània. Hi ha molt més,
però només faré indicació al que té a veure amb aquesta
proposta.

I també volíem comentar que dins els instruments i
protocols que té obligació d’aplicar Espanya dins aquest
protocol de zones ZEPIM, de zones especialment protegides
de diversitat biològica, el país mediterrani té el major nombre
de ZEPIM del Mediterrani que estan declarats , i  a Espanya
s’han declarat 9 de les 32 zones que existeixen. Això què vol
dir?, que hi ha declarades 9 zones com a ZEPIM però n’hi ha
32 que podrien aprovar-se i podrien declarar-se. 

Per això creiem que està totalment justificada aquesta
proposta, és una proposta més que es fa des del Parlament
perquè es pugui..., el més aviat possible es pugui aprovar quan
arribi al Congrés dels Diputats i que sigui un impuls de tots els
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grups parlamentaris de manera unànime perquè es pugui
aprovar el més aviat possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Igualment per a la defensa de la
proposició no de llei té la paraula per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca l’Hble. Diputat Josep Ferrà,
per un temps de deu minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Moltes gràcies, Sr. President. He de dir primer de tot que
els companys que m’han precedit ja han fet una defensa
exhaustiva de la proposició no de llei que presentam PSIB-
PSOE, Balears Podem, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca
i Gent per Formentera. Crec que tots els grups polítics hem
tengut moltes ocasions durant aquests darrers mesos per fer
públic un posicionament clar respecte d’aquests dos temes,
tant el projecte MEDSALT-2 com pel que fa al vet. Per tant jo
no m’estendré gaire.

Només pel que fa referència al projecte MEDSALT-2 vull
posar en valor aquestes més de 25.000 al·legacions que s’han
recollit aquestes darreres setmanes, unes al·legacions que
s’han recollit gràcies també a la feina no només de la
ciutadania i de moltes entitats, sinó d’Aliança Mar Blava, una
Aliança Mar Blava que fa molts d’anys que ja treballa i lluita
per aturar les prospeccions, una Aliança Mar Blava que va dur
a terme una de les mobilitzacions importants, tant a l’illa de
Menorca, com a Mallorca, com a Eivissa i Formentera, a les
quals el Partit Popular sortia a la foto . Dit això, el Partit
Popular pareix que ha canviat de criteri, considera aquest
projecte com un projecte científic, encara que ja ha quedat
molt contrastat que aquest projecte evidentment té una capa de
ciència, però a l’interior hi ha tota una sèrie d’interessos per
conèixer què hi ha davall aquestes bosses de sal, que només
poden ser hidrocarburs.

Quant al vet, una nova incoherència també per part del
Partit Popular i de Ciutadans. Ens feim la foto aquí, amb un
projecte de llei que va elaborar el Govern de les Illes Balears
i en què hi va haver consens en el Parlament, i després se’ns
veta al Congrés, la Mesa del Congrés, amb Ciutadans i Partit
Popular. Ens hem tornat a fer la foto, hem tornat a enviar
aquest projecte de llei, i ara veure quina argumentació hi ha;
almanco haurà de ser una argumentació molt més elaborada
que la darrera, en base a la sentència del Tribunal Constitució
de fa uns mesos.

Dit això, evidentment, com a grup proposant, demanam el
vot favorable a tots els punts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. També per a la defensa de la proposició
no de llei té la paraula, per part del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca, l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. En aquesta cambra hi ha dies que
sembla que els vivim constantment, repetidament; avui és un
d’aquests dies, perquè hem de tornar a reiterar la petició
davant el Govern que no s’autoritzin prospeccions de cap tipus
a la Mediterrània.

Els volia parlar del corredor migratori de cetacis i la seva
protecció, però després de l’explicació facilitada per la Sra.
Tur a l’anterior PNL només puc lamentar la deixadesa del
Govern de l’Estat espanyol.

Amb tot, i tenint en compte les peticions d’incloure
aquesta zona en els ZEPIM, seria i és del tot incoherent que
s’hagi reactivat el projecte MEDSALT-2, tenint en compte
aquesta previsible i desitjada protecció i inclusió en aquesta
llista. L’investigador francès Michel André fa anys que estudia
els efectes nocius de la contaminació acústica del mar, que
afecta la seva orientació, per exemple, i d’aquí els xocs amb
vaixells i la conseqüent mort de l’animal. Imaginem-nos ara,
idò, els estralls  que poden provocar els 250 decibels dels
canons d’aire que vol emprar el projecte MEDSALT-2 per fer
les prospeccions. Per tant l’excusa peregrina facilitada pel Sr.
Company, que només hi ha un objectiu d’investigació, tot i que
fos real tampoc no ens serveix, la tècnica emprada és la que
afecta la biodiversitat. Així que bé per estar en contra de les
prospeccions, bé per estar en contra de la tècnica emprada, no
podem acceptar la reactivació d’aquest projecte.

A banda del mal que es fa a la fauna marina tampoc no
podem entendre aquesta dèria per les prospeccions, perquè el
que haurien de fer és enfocar tota la política energètica cap a
les renovables, i més l’Estat espanyol, que s’enfronta de
demandes per valor de 7.000 milions d’euros, les quals han
estat presentades per multinacionals que consideren que el
Gobierno ha vulnerat el tractat sobre el Pacte de l’Energia amb
els canvis reguladors que va aplicar entre els anys 2010 i
2014.

Però aquesta oposició a les prospeccions no és un caprici
dels habitants de les nostres illes; e ls  c ientífics ja ho
adverteixen, el 80% de les reserves d’hidrocarburs que es
coneixen hauria de quedar sota terra, és a dir, que no hi hauria
d’haver més prospeccions, i que tres quartes parts de les
extraccions actuals s’haurien de paralitzar. L’Estat espanyol
una vegada més fa cas omís de l’opinió de la ciutadania, la qual
ja s’ha expressat, ha expressat el seu rebuig en diferents
ocasions i en diferents àmbits institucionals a aquestes
pràctiques; de fet aquesta setmana ens han informat que s’han
recollit més de 26.000 al·legacions contra la reactivació de
MEDSALT-2.

Estem en contra de qualsevol tipus de prospeccions a la
nostra mar, perquè el nostre or negre és precisament la mar
Mediterrània. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Igualment per a la defensa de la
proposició no de lle i té la paraula per part del Grup
Parlamentari Mixt l’Hble. Sra. Sílvia Tur, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Disculpi, Sr. President, coses del directe i del nostre
sistema de funcionament un poc artesanal pel fet de ser poca
gent.

Dit això, i tornant a la defensa d’aquest punt, aquesta
proposició  no de llei està molt en sintonia amb el tema
general que tractam avui de tarda. Coincidesc plenament amb
les intervencions dels grups que donen suport al Govern, i
sobretot vull destacar que és lamentable que haguem hagut
d’arribar al punt de tornar a dur proposicions no de llei per
demanar una vegada més a l’Estat que compleixi una qüestió
que és un clam social per part de les Illes Balears; no només
per part de les Illes Balears, perquè també ho és ja per part
d’altres indrets, per part del País Valencià, per part de
Catalunya, etc., però, en tot cas, referint-nos estrictament a les
nostres illes, crec que es tracta de demanar ja coherència i
sentit comú, és a dir, no té cap raó de ser continuar tramitant
aquest tipus de projectes. Van totalment en contra dels
interessos ambientals, socials i econòmics de la nostra
comunitat autònoma, i vull deixar això molt clar, i esper que
consti ben clar en acta, també: si hi ha una qüestió que
realment és un acte  profund de turismefòbia és que l’Estat
permeti tramitar aquest tipus de projecte; això sí que és
turismefòbia, no hi ha expressió més manifesta, perquè, és
clar, no sé si hi ha cap activitat que pugui comprometre a dia
d’avui la principal indústria econòmica de les nostres illes
més enllà d’aquest tipus d’activitats de prospeccions i
exploració.

No entrarem en el debat de si el Partit Popular considera
que això són simples investigacions, innòcües, innocents,
perquè uns italians no tenen res millor a fer, vénen a les
Balears, es dediquen a fer unes petits investigacions, trauran
unes petites mostres de sal, les analitzaran i d’allí faran un
estudi i unes publicacions a una universitat de primera o de
segona divisió d’Itàlia. No, no va d’això, no va d’això. No
maquillin la realitat, Sra. Mercadal, que la veig molt trista,
animi’s un poc, va, que estam en ple debat!

Això va de prendre’s seriosament les qüestions, va
d’assumir les responsabilitats que té l’Estat, i va de ser
coherents, perquè no pot ser que la Sra. Ministra vagi pel món
promulgant que vol ampliar les zones marines protegides, que
vol que Espanya lideri a Europa..., vol Espanya ser líder a
Europa en zones marines protegides; ara actualment és el
segon estat, però Espanya aspira a ser el primer en tot,
evidentment, també en àrees marines protegides, i que, per
altra banda, anem donant canxa a totes aquelles grans empreses
que al cap i a la fi el que volen és treure duros d’això, mirin, si
vostès es volen creure la mentida, creguin-se-la, però no ens

prenguin a nosaltres per bàmbols, només els dic això, és que
no hi ha molt més a dir.

Si són seriosos i també actuen en coherència amb la roda
de premsa que varen fer per presentar novament la iniciativa
legislativa que hem de traslladar al Congrés, per demanar la
prohibició de les prospeccions; si són coherents, com a
mínim votaran a favor d’aquesta proposició no de llei i, si no,
novament es quedaran tot sols, perquè el seu discurs és ranci
a no poder més.

Per tant, jo els animaria que actuïn en coherència, en
seriositat, deixin de fer atacs denominant turismefòbics a tots
els grups diferents a vostès, i apliqui’ns el conte, votin a favor
i prenguin-s’ho seriosament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. És ara el torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Margaret Mercadal, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Popular
sempre, sempre hem estat en contra de les prospeccions
petrolíferes a les nostres costes, sempre ho hem defensat i
sempre hem mantingut la mateixa postura. Ara bé, volia fer una
sèrie de consideracions.

Primer de tot, el Partit Popular no ha aprovat mai cap
prospecció o sondeig, les úniques prospeccions en aigües de
les Illes Balears van ser autoritzades pel Govern del PSOE,
amb Zapatero al capdavant, que va ser publicat i, si no, hi vagin,
en el BOE de dia 22 de gener del 2011, un dels quals, a les
pàgines 7.183 i següents, firmades pel Ministeri d’Indústria,
Miguel Sebastián. Aquests permisos van ser concedits pel
PSOE, en contra del criteri del Congrés dels Diputats, que, en
el maig del 2009, havia aprovat una proposició del PP, en què
instava el Govern socialista a denegar les prospeccions que el
ministre havia donat, amb el seu vist i plau del Sr. Antich, que
ara és senador, i que ara resulta que té poca memòria.

Perquè el Sr. Antich va fer unes declaracions a Eivissa i va
arribar a assegurar, quan ell era president del Govern de les
Illes Balears, que aquests sondejos no suposaven cap escàndol,
perquè “no hi havia hagut cap desastre mediambiental”, ho cit
textualment.

Al llarg d’aquests 7 anys, des del Govern popular, on no
s’ha autoritzat cap prospecció, ho pos de manifest, cap
prospecció petrolífera a les nostres costes, i s’han arxivat
totes les que s’han concedit durant els governs socialistes. I
repeteix, perquè veig que hi ha gent que no es vol sentir
assabentada, que és que el Govern del PP no ha reactivat res,
la sol·licitud del permís dels sondejos acústics de la capa de
la sal, que es va presentar, amb una avaluació d’impacte
ambiental abreujada, que el Govern d’Espanya, és a dir, el
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Ministeri d’Agricultura va denegar i va dir que ho havien de
presentar amb una avaluació d’impacte ambiental ordinària. És
a dir, açò suposa sotmetre aquest projecte a un procediment
legalment establert i que és que el toca fer, ha de seguir les
passes administratives.

Per tant, ni es reactiva res, ni s’autoritza res, malgrat que
alguns sembla que tenen la intenció de fer veure, per tal
d’embrutar l’opinió pública i fer que el PP sigui el culpable de
tot.

També he de recordar que durant aquest mandat, i com heu
recordat, és a punt d’aprovar-se el corredor dels cetacis de la
Mediterrània, el que blinda les possibles prospeccions a una
zona amplíssima de la Mediterrània, molt a pesar d’alguns.
Aquesta és la realitat.

Des del Partit Popular no donarem cap passa enrera,
formam part de l’Aliança Mar Blava i per sobre de partidismes
i d’interessos d’alguns en enganar, seguirem fent feina amb
responsabilitat, amb l’objectiu compartit de la gran majoria
dels illencs, d’evitar les prospeccions a qualsevol indret de les
Illes Balears.

Respecte la proposició que han presentat els grups
proposants, els diferents grups proposants, si m’ho permeten,
volia fer una sèrie d’esmenes in voce.

En el primer punt, ja que hem presentat una proposició de
llei tots conjuntament la setmana passada, a veure que els
sembla posar el que posa l’article 1 d’aquesta proposició de
llei que tots de forma consensuada vam presentar en el
Parlament, en el primer punt. 

I en el segon, ja que s’ha presentat una nova proposició de
llei, el segon punt seria que “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern d’Espanya a eliminar, -o sigui, aquesta frase,
que seria-, davant del pronunciament del Constitucional
respecte  de l’adaptació de la Mesa del Congrés, aixecar el
veto”, o sigui fins aquí eliminat, “i admetre a tràmit la proposta
de llei per declarar la mar Mediterrània zona lliure de
prospeccions, que s’aprovarà pròximament amb l’acord de tots
els grups polítics pel Parlament de les Illes Balears.”

Aquestes són les dues esmenes in voce que volia fer.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Per contradiccions té la paraula el
grup proposant, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Mire Sra. Mercadal, ha
hecho usted referencia a que las aprobaciones de
prospecciones que ha habido en estas aguas fueron aprobadas
por parte de gobiernos socialistas, y yo le diré que rectificar
es de sabios, pero que ya no estamos en el pasado, estamos en
el presente, y en el presente lo que está pasando es que el

Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, está vetando la
propuesta para declarar el Mediterráneo libre de
prospecciones. Es lo que está pasando en este momento, que
su partido, el Partido Popular está vetando una ley que por
unanimidad hemos aprobado en este Parlamento. Con lo cual
por lo que tenemos que trabajar ahora es por esto.

En cuanto a las enmiendas que ha presentado in voce ,
decirle que la del punto 1 no la aceptaremos porque esta PNL
hace referencia concreta al proyecto de sondeos MEDSALT,
porque entendemos que hay un oscurantismo en esta
publicación de haber querido pasar desapercibida la
publicación, y que quieren disfrazar un proyecto científico en
el que detrás hay muchos intereses de empresas petrolíferas,
como ya le he explicado anteriormente. Por lo cual,
mantenemos el punto como está.

Y el segundo tampoco lo aceptamos, porque lo que está
pasando es que están vetando la ley, el Partido Popular con el
apoyo de Ciudadanos. Por tanto, no vemos que se tenga que
eliminar esta frase que usted dice, porque es lo que está
pasando en la actualidad.

Y como rectificaron los gobiernos socialistas de mi
partido, le pido a usted en Madrid que rectifiquen ahora y
levanten el veto, que es lo que tienen que hacer para que
podamos conseguir que se tramite la ley.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, gràcies, Sra. Limones. Per tant, passam a la votació de
la proposició no de llei RGE núm. 3875/18.

Vots a favor?

Bé, unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3875/18, relativa a la paralització de la reactivació
del projecte de sondejos MEDSALT-2.

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

Moltes gràcies.
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