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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió. En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

Sí, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, Sra. Presidenta, Margalida Durán substitueix Tania
Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Alguna més?

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Virginia Marí sustituye a Mariano Juan, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. No hi ha més substitucions. Passam, idò, a l’únic
punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 8463/20 i RGE núm.
9500/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8463/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a equiparació a les condicions de
navegació que té Canàries pel que fa a l’Ordre
TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s’estableixen les
condicions a aplicar a la fase de desescalada.

Pel que fa a la Proposició no de llei 8463/20, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a equiparació de les
condicions de navegació que té Canàries pel que fa a l’Ordre
TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s’estableixen les
condicions a aplicar a la fase de desescalada, els inform que va
ser retirada en data 31 d’agost, mitjançant RGE núm. 13854/20.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9500/20, presentada
pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista,
Unides Podem i Mixt, relativa a la moratòria d’efecte
immediat a la presentació de nous projectes de recerca,
exploració i explotació d’hidrocarburs i altres substàncies
minerals, mentre es tramiten i aproven el Projecte de llei de
canvi climàtic i transició energètica i la Proposició de llei de
la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola pels
danys que pugui produir l’exploració, la recerca i
l’explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. 

Passam així, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia, que seria
la Proposició no de llei RGE núm. 9500/20, presentada pels
grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, Unides
Podem i Mixt, relativa a la moratòria d’efecte immediat a la
presentació de nous projectes de recerca, exploració i
explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals, mentre
es tramiten i aproven el Projecte de llei de canvi climàtic i
transició energètica i la Proposició de llei de la mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola pels danys que pugui

produir l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs i
altres substàncies minerals.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc
minuts. Sr. Ferrà?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta proposició no de llei que presentam avui evidentment
cal una justificació i una contextualització, evidentment és una
PNL que està emmarcada dins aquesta lluita que encetàrem la
passada legislatura contra les prospeccions petrolieres, i hem de
recordar l’amenaça que suposen aquestes prospeccions: primer
de tot, una amenaça ecològica, una amenaça als nostres hàbitats
marins; segon, una amenaça a les activitats econòmiques,
principalment a la pesca i al turisme; i també, i no menys
important, una amenaça social, ja que la vida dels illencs està
lligada a la mar d’una o altra manera, i també a la història dels
nostres avantpassats. 

De fet la història de les Illes Balears sense comptar amb la
mar Mediterrània no s’entén, la nostra forma de pensar i de
veure el món ve marcada en part per un context on vivim; el
nostre estil de vida i també part del nostre oci no són aliens a la
mar que ens envolta, fins i tot el nostre benestar. I les nostres
emocions, totes elles van lligades a la mar, al nostre entorn. Un
efecte semblant passa amb aquells que vivim a un entorn rural
del pla o la muntanya. Quan el paisatge que ens envolta, el
camp o un bosc, pateix tots nosaltres també patim, com per
exemple amb un incendi forestal o un cap de fibló com el de fa
vint dies. Per això és obligat també, per part meva i crec que de
tot el Parlament, donar unes paraules de suport a tots els veïnats
i als batles dels municipis d’Esporles, de Banyalbufar,
principalment, i de Valldemossa, i un agraïment també a tots
els cossos que actuaren per pal·liar els efectes d’aquest cap de
fibló i d’aquest esclafit, com són IBANAT, els agents de Medi
Ambient, Emergències o la Policia Local i la Guàrdia Civil.

La lluita contra les prospeccions té uns antecedents molt
clars i molt recents, s’iniciaren l’estiu de 2013 amb una presa
de consciència de l’execució d’aquestes prospeccions. A partir
d’aquí tots els partits polítics, sota la mirada d’Aliança Mar
Blava, que va ser una plataforma creada per a la lluita contra
aquestes prospeccions, que comptà no només amb moltes
institucions com ajuntaments, consells insulars i també part del
Govern de les Illes Balears, sinó també amb les entitats
ecologistes, amb part del sector empresarial, -el sector nàutic,
el sector turístic-, mobilitzà, consciencià i després aconseguí
l’aturada de molts de projectes.

La proposició de llei contra les prospeccions petrolieres
també forma part d’aquesta història, una proposició que va ser
realitzada, iniciada a la Conselleria de Medi Ambient i
Agricultura i Pesca la passada legislatura; des d’aquí volem
agrair també la feina que varen fer el conseller en aquells
moments, Vicenç Vidal, Antoni Alorda i Joan Mercant, director
general de Pesca, que traslladaren aquesta proposta al
Parlament, una proposta que totes les forces acolliren i es feren
seva, i d’aquí es trameté al Congrés. Per tant som davant d’un
marc que ha tengut sempre aquesta unanimitat parlamentària,
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almanco durant la passada legislatura, i malgrat les diferències
entre les formacions i les ideologies que representam, trobàrem
una acció de consens -no fou l’única-, un consens que va
permetre mostrar l’estima que tenim tots cap a la mar que ens
envolta. Per tant la importància d’aquesta unanimitat política és
per a nosaltres creiem que clau, que totes les forces que hi
donam suport pensam que val la pena, i tenim la mà estesa a
totes les formacions que estan representades aquesta legislatura
perquè continuï, perquè s’hi sumin i perquè avui puguem sortir
amb una proposició no de llei aprovada per unanimitat.

Sols dues consideracions sobre la PNL. La primera és que
el Parlament de les Illes Balears va aprovar, com bé sabem, ja
ho hem dit, amb unanimitat i en dues ocasions aquesta
proposició de llei sobre la protecció de la mar Mediterrània
sota la jurisdicció espanyola de danys que puguin produir
l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals. Aquesta proposició de llei té com a
objecte la prohibició expressa de totes les activitats lligades a
la cerca i extracció d’hidrocarburs i altres substàncies minerals
des del subsòl marí i respon a la necessitat de protegir
permanentment la Mediterrània d’aquestes activitats. 

Ara mateix aquesta proposició de llei es troba en fase de
presa en consideració en el Congrés dels Diputats. Hem estat
cridats a participar com a Parlament quan aquesta arribi al
Congrés, que esperam que sigui aviat.

La segona consideració que hem de tenir és que el Projecte
de llei de canvi climàtic i transició energètica recull les
propostes del Parlament de les Illes, per tant, s’ha de tenir en
compte, però també permet aquest projecte de llei que les
sol·licituds de permisos de noves exploracions i explotacions
presentades abans de l’entrada en vigor de la llei puguin seguir
els seus tràmits administratius i eventualment prosperar.

De fet, el MITECO reconeix que hi ha 22 permisos de
recerca d’hidrocarburs sol·licitats en tot l’àmbit nacional i
d’aquests 8 se situen a la mar de la regió del llevant balear, per
tant, la mar objecte de protecció a la proposició de llei que
tenim pendent en el Congrés.

Per tant, aquesta PNL cobra força en demanar aquesta
moratòria i instam que, mentre es tramitin i s’aprovin el
projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica i la
proposició de llei del Parlament de les Illes Balears, es dugui
a terme aquesta moratòria d’efecte immediat a la presentació de
nous projectes de recerca, exploració i explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.

I aprofit també, que estic ja fora de temps, però per dir que
l’esmena que ha presentat el Partit Popular creiem que no
només millora la forma sinó que també millora el contingut, és
evident, i per tant l’acceptarem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Garrido, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Bé, bona tarda a tots i a totes. Intentaré ser molt breu en
aquest sentit perquè l’exposició feta per part del Sr. Ferrà ja
exposa completament les intencions o el que volíem traslladar
amb aquesta PNL.

Som unes illes vulnerables, molt vulnerables, i el canvi
climàtic és cruel a tots els territoris, però especialment ho és en
els territoris insulars i mediterranis, de fet, els estudis ens diuen
que la mar Mediterrània patirà amb més severitat els efectes del
canvi climàtic que altres indrets, amb un increment de 2,2 graus
de temperatura per a l’any 2040 o d’1 metre de pujada del
nivell de la mar per a d’aquí 80 anys. Per tant, preservar la
nostra mar i a més preservar-la de l’extracció d’energies fòssils
és bàsic per garantir la sostenibilitat de les nostres illes.

El Parlament, els consells insulars, els ajuntaments, la
ciutadania de les nostres illes en nombroses ocasions, i sempre
amb una veu unànime i sempre per unanimitat, han rebutjat el
fet que la nostra mar pugui ser un espai d’extracció petroliera
o minera perquè perjudica tot l’ecosistema marí i insular i
perquè ens fa molt més vulnerables, i també perquè perjudica
sectors econòmics claus per a la supervivència d’aquestes illes,
com poden ser el turístic o el pesquer.

Per això, entenem que la passa que dóna l’avantprojecte de
llei de canvi climàtic i transició energètica estatal, en el sentit
de prohibir aquesta extracció i/o exploració, culmina les
demandes que des de 2012 s’han fet des de les Illes Balears. 

Per tant, amb aquesta proposició no plantejam aquestes
demandes sinó que plantejam que de manera cautelar es pugui
prohibir que durant la tramitació d’aquesta llei es facin, es
puguin fer efectius projectes o es puguin demanar tramitacions
de projectes d’extracció petroliera. 

Per tant, esperam el suport de tots els grups en aquest sentit
perquè com sempre ha estat un suport unànime, com sempre la
veu d’aquestes illes ha estat unànime davant del Congrés dels
Diputats, esperam que en aquest cas també sigui unànime
davant Espanya.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. Ara passaríem al torn del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula el Sr.
Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Senyora presidenta, senyores diputades, senyors diputats,
bona tarda. La explotación de hidrocarburos en el medio
marino, aunque ya viene de lejos, se enmarca en la actualidad
en la búsqueda generalizada de materias primas fuera del
dominio terrestre debido al agotamiento de estos yacimientos.
La exploración y explotación de hidrocarburos en el mar tienen
graves consecuencias ambientales, especialmente para la
biodiversidad marina y litoral y para el cambio climático, al ser
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la quema de hidrocarburos la mayor causa del calentamiento
global en el planeta.

Los impactos ambientales son importantes, tanto en la fase
de prospección como de explotación. Lo primero, se tiende a
minimizar si bien la realidad demuestra lo contrario. El mayor
impacto de las prospecciones proviene principalmente de los
disparos de los cañones de aire comprimido y la contaminación
acústica que provoca. Las prospecciones sísmicas generan 600
explosiones por hora, es decir, unas 14.400 por día. La
transmisión de pulsos acústicos es repetitiva y continua durante
todo el tiempo de las prospecciones que puede ser de meses o
incluso a veces de años.

Un cañón de aire comprimido genera pequeñas explosiones
de una intensidad sonora en el agua que oscila entre los 215 y
los 260 decibelios. La comunidad científica establece el nivel
de garantía de limite de intensidad sonora en unos 180
decibelios. Por encima de este umbral y en distancias menores
de 500 metros los daños fisiológicos en cetáceos y algunas
especies de peces está prácticamente asegurado, incluso ahora
se está revisando la distancia de 500 metros ya que se han
observado cambios preocupantes en los comportamientos de
algunas especies.

En el caso de las especies de pesca hay varios estudios que
evidencian una reducción en las capturas en áreas próximas a
prospecciones sísmicas que oscilan entre el 40 y el 60%.

En la fase de explotación el principal problema es el de los
vertidos provocados accidentalmente que pueden ser de distinta
envergadura o originar mareas negras que afectan tanto a la
vida marina como a la litoral.

Las consecuencias para la actividad..., -a ver que me he
perdido, perdón- las consecuencias para la actividad humana
existente en el entorno de la explotación son consecuentemente
graves, especialmente para los espacios naturales protegidos
para el sector pesquero y el turístico.

La contaminación de playas y litoral en general puede
arruinar la campaña turística de la zona afectada durante varios
años, dependiendo de la envergadura de los vertidos. No hay
más que recordar para tener una idea del peligro de estas
instalaciones marinas la catástrofe de la explosión y posterior
hundimiento de la plataforma de BP, de British Petroleum, en
el Golfo de México, que afectó al litoral de Luisiana, Florida y
Cuba en el año 2010.

La apuesta y desarrollo de plataformas de hidrocarburos en
el mar, como es el caso de los proyectos que aun pueden afectar
a las Islas Baleares, responden a una acción de último recurso
por mantener un sistema con gran impacto ambiental y finito.
Llevamos muchos años denunciando que es absolutamente
necesario cambiar de modelo social y económico, no podemos
seguir consumiendo recursos finitos con la irresponsabilidad
ambiental que caracteriza nuestra sociedad de
hiperconsumismo. Tenemos que dejar de quemar tanto
combustible fosil e iniciar de una vez el camino de la transición
ecológica como se fraguó en el Acuerdo de Paris de 2015, pero
cuya ambición está quedando bastante en entredicho.

Por eso entendemos que esta PNL, esta moratoria que se
pide es absolutamente fundamental para conservar el litoral, las
costas y el mar en torno a las Islas Baleares.

Aceptamos, por último, la enmienda del Partido Popular por
la matización realizada que aporta mayor precisión al punto
propositivo.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara toca el torn al Grup
Parlamentari Mixt..., no hi ha cap representant. Per tant,
passaríem al Grup Parlamentari Popular, que ha presentat
l’esmena RGE núm. 14248/20. Per a la seva defensa pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sra. Presidenta. Si no le sabe mal hablaré desde el
escaño, desde aquí, hablaré desde aquí, si no le sabe mal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Bueno, en primer lugar, me uno a los agradecimientos a
todos los cuerpos de seguridad que ha nombrado el señor de
MÉS, más que nada... no sé qué relación tenía con las
prospecciones, pero, en este sentido, me uno a estos
agradecimientos que creo que es importante y nos tenemos que
estar...

En primer lugar, lo que sí quiero confirmarle es que, como
no puede ser de otra manera, vamos a votar en positivo, esto
está clarísimo. Lo que sí quiero recalcar, porque a veces
ustedes se olvidan, es que fue un gobierno del Partido Popular
el primero que paralizó las posibles prospecciones en el
Mediterráneo, especialmente en el mar balear. De esto a veces
ustedes no se acuerdan, y tendrían que recordar que fue
Zapatero el que estuvo a punto, casi, de autorizarlas.

Esto me preocupa por la exposición de motivos porque hay
un momento en que en el párrafo 6 ustedes ponen: “en el
transcurs de les passades legislatures”, m’agradaria o me
gustaría, sinceramente, que este trocito si fuera posible se
retirara. Es una solicitud aparte, porque creo que no tiene nada
que ver, sobre todo en un tema de gran transcendencia social
como ha sido este en el que hemos ido todos de la mano. Creo
que esta frase en la exposición de motivos sobra.

La verdad es que también le tengo que decir que esto no se
inició en la pasada legislatura, se inició bastante antes. Yo
recuerdo como si fuera ayer el inicio de lo que es Alianza Mar
Blava, pues tuve la ocasión de colaborar con varios de ellos
desde mi puesto anterior. La verdad es que su trabajo ha sido
ejemplar y ha sido la unión de toda la sociedad la que lo ha
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hecho posible. Todos nos hemos unido para evitar
prospecciones o sondeos de cualquier tipo en nuestras aguas.

Lo que sí nos choca en realidad es que volvamos a volver
a hacer otra solicitud de moratoria, de paralización cuando,
como bien dicen ustedes, ya se ha presentado en dos ocasiones:
se ha presentado desde el Parlamento balear, se ha enviado
desde los ayuntamientos, se ha envido desde los consejos
insulares. Esta solicitud... realmente estamos todos unidos para
que se paralicen y se haga la moratoria de estas prospecciones
en cuanto afectan a nuestro hábitat marino, con una
correspondiente repercusión sobre nuestro sistema y sector
económico y social.

Lo que creemos que tienen que hacer ustedes ahora que
están gobernando, no lo olviden, llevan cinco años, es hablar
con sus socios de Madrid e insistir en que las decisiones del
Parlamento balear se cumplan. Hagan su trabajo y nosotros les
apoyaremos, no lo duden, en este tema les vamos a apoyar
siempre. La realidad es que no por presentar una y otra vez las
mismas iniciativas nos van a hacer más caso, eso es lo triste.
Tienen que moverse y acudir a Madrid a reclamar lo que quiere
el Govern balear y los ciudadanos de las Baleares.

En estos momentos esta patata caliente está en sus manos. 

Por otro lado, quiero agradecer que se haya aceptado la
enmienda que había presentado, donde sencillamente lo que
decía es que en lugar de “la presentació de nous projectes”
posar “dels projectes ja sol·licitats i dels nous projectes que es
puguin presentar” de cara a que creemos que se mejora la
proposición no de ley.

La verdad, sigo agradeciendo que hayan aceptado la
enmienda, me gustaría que también aceptaran retirar esa frase
en el párrafo 6 y votaremos a favor, como no hay duda.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Ara per al torn de fixació de
posicions de major a menor toca el torn al Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Benalal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, Sra. Presidenta, si no le molesta también hablaré desde
el escaño porque lo haré bastante corto. 

En octubre de 2018 se aprobó en este parlamento, de nuevo,
por un procedimiento nuevo de lectura única, la Proposición de
ley sobre la protección del Mar Mediterráneo bajo jurisdicción
española de los daños que pudiesen producirse por la
exploración y explotación de hidrocarburos y otras substancias
minerales. Fue elaborada por esta cámara con la colaboración,
como ya se ha mencionado, de la Plataforma Alianza Mar
Blava a la que queremos dar de nuevo las gracias.

Con la aprobación de esta iniciativa, que esperamos que
acabe ya su tramitación y aprobación en el Congreso, seguimos
con el complimiento del acuerdo que se inició ya en 1975 en

Barcelona, donde se aprobó un plan de acción para la
protección y desarrollo de la cuenca mediterránea, una plan
que, como saben, se ha ido ampliando y mejorando a través de
grandes consensos que han desembocado en las últimas
décadas en la elaboración de normativas, convenios y tratados
europeos e internacionales para la proyección de este singular
ecosistema complejo y efectivo.

Miren, no me voy a extender, como ya he dicho, más de lo
necesario, simplemente para explicar de nuevo las nefastas
repercusiones que tiene la exploración y la explotación de
productos en el suelo marítimo, tanto sobre la biodiversidad,
como ya se mencionó, como sobre el ecosistema en su
conjunto, sobre el sector pesquero, el sector turístico.

Desde Ciudadanos ya lo hemos expuesto aquí en este
parlamento en varias ocasiones, pero sí me gustaría comentar
tres puntos que hay que tener en cuenta y es la razón por la que
nosotros apoyaremos este proyecto para destacar la necesidad
de la aprobación de esta iniciativa en el Congreso. Miren, en
primer lugar, porque el mar Mediterráneo necesita de una
protección singular por sus características al ser un mar
pequeño, semicerrado, poco profundo y por tanto con poco
poder de autogeneración y que además está sometido a una
gran presión por la actividad económica de los países a los que
baña.

En segundo lugar, porque la zona del Mediterráneo
noroccidental, como saben, se ha convertido en los últimos
años en objetivo de grandes empresas de la industria petrolera,
tanto de la extracción de hidrocarburos como de las que se
dedican a investigar si hay gas o petróleo bajo el lecho marino
para vender después estos datos, un hecho que hace peligrar
continuamente la protección del ecosistema.

Y, en tercer lugar, porque estamos en la era de las energías
limpias, energías que no contaminan, energías que no se
consumen; no cabe duda que las energías renovables y el
autoconsumo son el reto del siglo XXI, y es lo que desde los
gobiernos hemos de potenciar desde una visión realista y
factible. Pero es cierto que es imparable y desde Ciudadanos
vamos a luchar porque este reto sea una realidad.

Muchas gracias, y apoyaremos esta PNL. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Uno de los puntos que distingue a
VOX es la protección del medio ambiente; la conservación de
nuestro entorno, ya sea el medio marino, el medio terrestre,
nosotros tenemos decidida, y ahí consta en nuestros programas
electorales, la protección de todo nuestro entorno natural, y
principalmente de las personas que viven de él, ya sea payeses,
ganaderos, pescadores..., nosotros apostamos por lo que
llamamos desarrollo sostenible, es decir, hacer compatible el
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progreso, el desarrollo de todos, con la conservación del medio
ambiente.

Partiendo de esta base, nosotros, en esta proposición no de
ley, igual que en otras que se han presentado al respecto, todo
lo que tiene que ver con la averiguación de si existen reservas
ya sean de petróleo o de gas natural, y ahora más con la que
está cayendo con la crisis económica y la ruina que nos viene
encima, nos parece un tanto arriesgado el pronunciarse
decididamente, con los argumentos que he escuchado aquí, en
contra de al menos averiguar si contamos con reservas de
petróleo y de gas natural, más que nada porque -insisto- a la
ruina a que nos enfrentemos, como después descubramos que
aquí sí que teníamos reservas y la gente no pueda vivir porque
no tenga ningún recurso, y ustedes saben que si hubiera
recursos de este tipo la calidad de vida y el trabajo para muchas
personas estarían garantizados, creo que nos estaríamos
haciendo un flaco favor y no ayudaríamos en nada a la
ciudadanía.

Con esto quiero decir que ustedes sabrán que los últimos
estudios, sobre todo del último año, estudios científicos,
estudios tecnológicos, demuestran que la averiguación -no
hablo de la explotación- la averiguación de yacimientos
submarinos, ya sean de gas o de petróleo, utilizan una
tecnología que no está tan basada en los cañonazos, que he oído
por aquí que algún portavoz decía, sino que podría ser
respetuosa con el medio ambiente. Si esto fuera así, no
encuentro ningún impedimento para que se pudiera al menos
saber si contamos con reservas, que ayudarían a muchísima
gente, insisto, en la situación tan grave en la que nos
encontramos, porque sólo faltaría que después venga Argelia y
explote los hidrocarburos que tendríamos aquí, porque yo creo
que aquí nadie es inocente de que la invasión de aguas
territoriales por parte de Argelia decretada hace dos años no es
porque les guste mucho Cabrera y sus playas, sino porque
puede haber hidrocarburos. Por cierto, un decreto que aprobó
el gobierno argelino de forma unilateral invadiendo aguas
territoriales y que ni el Gobierno de España ni el Gobierno
balear han hecho absolutamente nada, lo máximo que ha hecho
la Sra. Armengol fue enviar un expediente administrativo al
Congreso, al Gobierno de España, para ver qué hacía y no han
hecho nada.

Así que yo creo que sería una mala noticia que después
Argelia, que además no sería tan escrupulosa en la protección
medioambiental, que sí que podría ser España, estuviera
explotando los yacimientos y dándole trabajo a gente mientras
que aquí nos comemos las piedras.

Con lo cual, en base a esta argumentación que les comento,
y siempre, por supuesto, partiendo de la base de que todo lo
que se tenga que hacer en este ámbito y en otros muchos debe
garantizar la conservación del medio ambiente, nosotros nos
abstendremos en esta PNL.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula... la Sra. Sureda. He

tingut un lapsus, perdó, Sra. Sureda, em venia el nom i no el 
llinatge, té cinc minuts de temps.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. És una
llàstima que no puguem seguir amb la unanimitat que havíem
tengut fins ara en aquest parlament. Com s’ha comentat, la
legislatura passada es va fer molta feina en el tema de les
prospeccions. Volem agrair especialment a totes aquelles
entitats que varen lluitar per preservar la nostra mar; la clau
també crec que va ser que la societat balear es va involucrar per
aquesta preservació, i d’aquesta manera varen destacar i es
varen valorar els interessos, o es varen preocupar, ens vàrem
preocupar pels interessos de les Illes Balears davant tot.

Creiem que les prospeccions petrolíferes i gasístiques són
una amenaça per a les nostres illes, i per tant ja ens hagués
agradat també unir-nos a aquesta proposta, com vàrem fer en el
seu moment a l’hora de fer les proposicions de llei. Creiem que
entre tots hem d’aturar aquesta situació, perquè de vegades pan
para hoy es hambre para mañana, i la situació així com ens
podrien deixar les Illes segons quines actuacions, o la nostra
mar, segons les actuacions que es fessin per part d’aquestes
empreses, podrien ser molt, molt dolentes i molt danyoses per
a l’ecosistema.

He de dir que consideram que la proposta d’esmena que ha
fet el Grup Parlamentari Popular és imprescindible, perquè,
com molt bé diu l’exposició de motius, ens va bé i estam
contents i ens alegram que el Projecte de llei del canvi climàtic
hagi recollit les aportacions que va fer la proposició de llei,
però, com també diu, encara permet que les sol·licituds de
permisos que ja estaven en marxa es poguessin tirar endavant.
Per tant crec que és molt adient aquesta esmena i que millora
considerablement la proposta en general.

Nosaltres, com dic, donarem suport com vàrem donar en el
seu moment, perquè consideram que és important que no es
puguin fer aquestes prospeccions.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Procedeix ara la suspensió de
la sessió, si ho consideren... No? Podem continuar?

Idò tindrien intervenció els grups proposants per fixar
posició i assenyalar si accepten l’esmena, que ja ho han
comentat. Així i tot, passam a la intervenció del Grup MÉS per
Mallorca, per un temps de cinc minuts. Sr. Ferrà...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Si m’ho permet, presidenta, la faré des de l’escó. En primer
lloc, dues... o simplement vull comentar dues coses: la primera,
per aclarir a la diputada del Partit Popular, que s’ha afegit als
agraïments als cossos de seguretat, que jo posava en context
que és important que moltes vegades el nostre benestar va lligat
al benestar del nostre entorn, com per exemple la mar, però
també posava l’exemple dels recursos forestals que tenim; quan
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el nostre entorn boscós pateix per un incendi forestal, per un
cap de fibló, també patim les persones.

En segon lloc, el comentari sobre la reiteració sobre..., estic
d’acord que de vegades en el Parlament reiteram propostes,
però aquesta, justament, aquesta moratòria la introduïm ara, i
la introduïm, i tots ho sabem, no per caprici d’un grup
parlamentari o de tres o quatre grups parlamentaris, sinó per
una petició d’Aliança Mar Blava, que ens ha traslladat crec que
a totes les forces parlamentàries. Aquesta acció concreta, la
moratòria, és nova, és una petició nova en el Parlament de les
Illes Balears, i crec que era important treballar-la.

I el tercer punt, evidentment, és la petició que ha fet vostè
ara -n’hem parlat-, la de suprimir aquestes dues paraules de
l’exposició de motius, i evidentment ara ho hem interpretat
correctament entre tots i creiem que està bé que hi sigui perquè
és correcte, és correcte. Per tant no atendríem aquesta petició,
també el Partit Popular hi està d’acord.

Quant als comentaris que han fet, vull agrair totes les
intervencions, evidentment, de tots els grups pel suport. Quant
a VOX, que és el que ha manifestat la seva abstenció, només
dues coses: vostès han manifestat que estan a favor de les
prospeccions, no ha dit de les explotacions però sí de les
prospeccions, evidentment per un tema econòmic, per tenir una
previsió econòmica del que pugui ser tenir aquests recursos al
subsòl marí, però la preocupació econòmica d’una possible
explotació és unànime, la preocupació és unànime a la societat
de les Illes Balears, no només a les entitats ecologistes, sinó al
sector empresarial, a l’activitat econòmica; el sector turístic,
però també el sector pesquer, també el sector nàutic, que me
n’he oblidat a l’exposició de motius; etc. I crec que el dany
només d’aquestes prospeccions, dels sondeigs que es fan, més
que jo li ho pot explicar molt millor la diputada del Partit
Popular que defensa avui el posicionament del seu grup davant
d’aquesta PNL.

I quant a les amenaces de les prospeccions a les aigües de
Cabrera per l’ocupació d’Argèlia, evidentment que ens
preocupa, però això no justifica que si es fa mal fet per part
d’un estat, nosaltres, a nivell d’Illes Balears i a nivell d’Estat
espanyol, s’hagi de fer malament. Per tant, creiem que hem de
ser..., hem de mantenir la coherència malgrat altres estats veïns
i també veïnats i compartint aigües ho facin malament. Per tant,
creiem que no està justificada i ens agradaria que VOX canviés,
en aquest sentit, el seu sentit del vot.

En darrer lloc, evidentment agrair a tots els grups
parlamentaris, a la resta de grups parlamentaris, el suport a
aquesta proposició no de llei i agrair també públicament la
feina que fa Aliança Mar Blava, que continua fent, que ha fet
des del 2013 i que continuarà fent fins que aquesta proposició
de llei, aquesta moratòria i la Llei de canvi climàtic a nivell
estatal siguin aprovades.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Socialista
la Sra. Garrido, cinc minuts. 

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, jo ho deia
a la meva intervenció que sempre en aquest aspecte tant les
institucions públiques com la societat balear, i no únicament la
balear sinó també d’altres indrets costaners d’Espanya, sempre
havien unides. És una pena, i jo ho vull manifestar d’aquesta
manera, és una pena que aquesta unanimitat es rompi. 

I VOX sempre en els seus discursos, i avui el Sr. Campos
ha tornat a fer el mateix, ens diu que defensa el medi ambient
i la sostenibilitat ambiental, però curiosament sempre troba una
excusa per no donar suport ni a les accions ambientals ni a les
accions de sostenibilitat ambiental. És una pena, és una pena,
li ha dit el Sr. Ferrà, i jo li ho repetesc avui, crec que és una
pena rompre aquesta unanimitat que s’havia produït des del
minut zero. És una pena, i és una pena perquè hi perdem tots
com a societat balear, no per res més.

I després, aquesta defensa que es facin prospeccions perquè
per ventura troben petroli, no ho sé, vostè pensa que tots els
cambrers de s’Arenal se’n aniran a fer feina a una plataforma
petroliera a la mar Mediterrània? Perquè per ventura això és el
que pensa i que després els donaran barrils de cru i tendran per
anar venent. Per ventura quan diuen aquestes coses sembla que
això és el que tenen dins del cap.

Per últim, el dret internacional quant a les aigües
jurisdiccionals és claríssim i les accions per part de l’Estat
espanyol, que és qui té la competència a nivell internacional,
estan posades per part de la ministra, que així ho va manifestar
sobretot en el moment que per part del conseller de Medi
Ambient es varen llançar totes les alarmes fa un parell de
mesos. Per tant, pot dir que sí, pot dir que no, pot dir el que
vulgui, les accions a nivell internacional s’han emprès per part
de l’Estat espanyol i el dret internacional és clar en aquests
aspectes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. Ara, pel Grup Parlamentari
Unides Podem té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies. También brevemente, simplemente, bueno,
primero agradecer a todos los grupos el apoyo a esta PNL. En
cuanto a la referencia del Sr. Campos a los cañonazos, que me
ha dedicado, es que es una técnica que se emplea, es decir, que
se emplea en todas las prospecciones petrolíferas, gasísticas, y
no solo para éstas; es decir, las ondas sonoras son las que se
utilizan para averiguar cosas que hay en las profundidades
marinas, no es una tecnología que esté en desuso, es la que se
utiliza para muchas cuestiones de carácter submarino. 

Todos los datos que yo tengo son bastante recientes, es
decir, no son de un montón de años, entonces, no sé a qué se
refiere cuando dice “estudios científicos con nuevas
tecnologías”. Bien, yo lo que tengo son datos bastante
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recientes, del año pasado, de hace dos años y todos se enfocan
hacia este mismo lado. Luego, estos mismos..., hay estudios de
Estados Unidos, de Inglaterra sobre recursos pesqueros,
actividad pesquera, las pérdidas que hay en la pesca
relacionadas con este tipo de prospección; es decir, como he
dicho antes, son pérdidas que pueden estar dependiendo del
lugar, dependiendo de la conformación geomorfológica del
lugar pueden andar entre el 40 y el 60% de pérdidas, ¿no?

(Se sent el timbre de crida a votació)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonin, és que he premut un botó, anava... això s’atura tot
sol ara o no?

Sí, ja està, Sr. Jiménez, perdoni. No premeré res més ja.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

No, bueno, ya acabo. No, simplemente era...

(Se sent el timbre de crida a votació)

... bueno...

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo no he premut res ara. Açò es deu repetir tot sol, no?

(Remor de veus)

Bé, continuï, Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I HERNÁNDEZ:

Bueno, ya no sé lo que estaba diciendo, pero bueno, más o
menos ésta era la cuestión, es decir, que no..., es decir, al
margen de poder obtener resultados sobre posibles yacimientos,
es decir, se ponen en peligro muchas cuestiones, no solo la
biodiversidad sino la propia actividad tradicional de los
lugares. Un lugar como Baleares, donde el sector pesquero es
un sector importante, y que entendemos que debemos
preservar, entonces, si evitamos peligros podemos asegurar ese
sector pesquero de alguna manera. Esto es lo que quería decir,
nada más.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez, i perdoni les interrupcions.
Premeré perquè ara passarem a votació, ara sí que passam a
votació. Així, passam a votació, acabat el debat, de la
Proposició no de llei RGE núm. 9500/20. 

Vots a favor? Amb l’esmena incorporada, eh!

Vots a favor? 11 vots a favor.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 9500/20, amb l’esmena incorporada del Partit
Popular. 

Abans d’aixecar la sessió, si els sembla bé la setmana que
ve podríem fer la comissió a les cinc del capvespre, va bé? Idò,
la proposarem per a les cinc del capvespre, la comissió d’abans
també comencen abans.

Molt bé, moltes gràcies. S’aixeca la sessió.
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