MOCIÓ SOBRE LA DEFENSA DEL FONDEIG GRATUÏT
A LA PUNTA DE L’AVANÇADA
Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten per urgència a
consideració del ple, per tal que sigui estudiada, debatuda i votada, la següent moció
sobre la defensa del fondeig gratuït a la Punta de l’Avançada.
Exposició de motius:
La conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears en nom d’una
suposada protecció de la posidònia ha imposat als usuaris d'embarcacions una nova
taxa per amarrament. La taxa que es fa pagar a la Punta Avançada i que ja s’aplica a
Formentor, tant en la finalitat, en la forma i en el fons, és injusta. Per una banda,
perjudica sobretot als ciutadans pollencins, als usuaris del Club Nàutic del Port de
Pollença i de Ports de les Illes Balears, a més de les empreses nàutiques amb seu al
nostre municipi.
Aquesta taxa no està justificada, perquè al fons marí de la Punta Avançada i l’arenal
de Formentor, segons els informes de la web de Life posidònia, no disposa de la
posidònia que es pretén protegir. En canvi, hi ha altres zones arreu de les Illes Balears
que sí hi ha importants praderes de posidònia, i no hi ha ni boies ni cap programa de
protecció establert.
La zona de fondeig regulat que indica el Pla de Gestió del Lloc d'Interès Comunitari
(LIC) de les badies de Pollença i Alcúdia indica que a les àrees de fondeig regulat
s'hauran d'habilitar boies per evitar l'ús d'àncores, però en cap cas el Pla de Gestió
indica que sigui preceptiu el cobrament d'una taxa per l'ús de les boies.
Aquests taxa no és transparent, amb el sentit que els doblers que se recapten no se
sap si són per reinvertir en la cura i conservació del medi marí de les Illes Balears.
Avui en dia ningú dubta que la protecció de la posidònia és un element indispensable
per la bona salut del Mediterrani, però allò òptim és que es faci correctament, amb un
criteri efectiu i sense ànim de lucre, als llocs on efectivament hi ha posidònia, i amb
una regulació global de la Badia, no només de les zones amb més potencial
recaptatori.
Fer pagar és un greuge comparatiu si tenim en compte la gran quantitat de fondejos no
regulats que hi ha a tota la Badia, ja que també posen morts i boies, molts hi estan tot
l'any.
També resulta una restricció excessiva quan una àmplia zona del litoral es troba
restringida per culpa de la Base Militar del Port de Pollença, i quan a amplies àrees de
la badia es realitzen fondejos sense cap tipus de control, aquest sí, amb una
demostrada incidència sobre el fons marí.

Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Demanam al batle que encarregui via urgència d’un informe tècnic i jurídic
amb l’objectiu de poder fer ús de la via administrativa i/o judicial amb l’objectiu de
garantir el fondeig gratuït a la Punta de l’Avançada a boies correctament instal·lades o
de forma controlada i vigilada a zones d'arena disponibles. En tot cas evitant en
qualsevol cas el fondeig sobre posidònia o sobre els esculls o altines.
Segon- Notificar per via d’urgència a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears que aturi de manera immediata el cobrament de l’esmentada taxa als
fondejos de la Punta Avançada i que es permeti el seu fondeig gratuït.
Tercer- Demanar a la Conselleria de Medi Ambient que s'abordi la problemàtica dels
fondejos d'una manera global, considerant les actuacions a realitzar a tota la badia,
considerant la preservació mediambiental i l'atractiu turístic i evitant l'afany recaptatori
en les mesures que es prenguin.
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