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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, David Abril substitueix Nel Martí.

I. Proposició no de llei RGE núm. 2226/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a referèndum sobre
les prospeccions petrolieres a les aigües mediterrànies
properes a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, el primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix
en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.2226/14, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a referèndum sobre les
prospeccions petrolieres a les aigües mediterrànies properes a
les Illes Balears. Per defensar-la té la paraula el Sr. David Abril
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots, què dir ja que no s’hagi dit i que
haguem debatut en aquest parlament sobre les prospeccions
petrolieres?, en tot cas, no hi és de més perquè tots i totes també
estam d’acord que és un tema de cabdal importància per al
nostre present i el nostre futur.

De fet, ahir mateix rebutjàvem per unanimitat el que en
termes turístics entenem com a una antipromoció, només que
se’n parli, del fet de les prospeccions, igual que en la declaració
d’impacte ambiental positiva per a Canàries pugen les accions
de Repsol en borsa, baixen les nostres al mercat turístic
internacional, això perquè ens facem d’alguna manera una idea,
una mica metafòrica, no? Rebutjàvem, per tant, les prospeccions
i instàvem el Govern de l’Estat a apostar per una altra política
energètica que ens faci a tots menys dependents dels petroli,
dels combustibles fòssils que al cap i a la fi és del que es tracta
per evitar escenaris com el que tenim ara mateix damunt la
taula.

En tot cas, al nostre grup parlamentari -i ja fa uns mesos que
hi insistim- pensam que és l’hora de fer i de passar a l’acció, de
posar damunt la taula què és el que intentam més enllà del
consens que tenim establert, propostes constructives damunt la
taula que d’alguna manera ens serveixin d’armes per poder
defensar amb major força allò en què tots estam d’acord, no? És
l’hora de fer, per al nostre grup parlamentari, perquè davant la
insistència del Sr. Soria, no?, que a mi sempre m’agrada dir-li
allò d’enemic de les renovables i amic de les prospeccions, que
cada vegada insisteix encara que això sí o sí es farà, després de
la declaració d’impacte ambiental dels tres projectes de
prospeccions de les illes Canàries emès pel Ministeri
d’Agricultura i Medi Ambient, que els convid a llegir perquè és
una autèntica declaració política, té molt poc de tècnica i molt
de declaració política, no entra en absolut a debatre el que són
els arguments, les línies de fons dels milers i milers
d’alAlegacions, com és el cas també dels projectes de
prospeccions que afecten les nostres illes, que també han estat
contestats per desenes de milers de ciutadans i ciutadanes, no

entra al fons de cap d’aquestes alAlegacions i el gran argument,
el mainstream d’aquesta declaració d’impacte ambiental és que
com això és la fase de prospecció, de sondeig no hi ha una
afectació mediambiental, no?

És clar, per tant, davant d’això crec que se’ns han
d’encendre a tots i totes, totes les alarmes perquè el present i el
futur de Canàries malauradament davant aquest precedent és el
nostre destí, per tant, convé que tot el que puguem posar damunt
la taula per intentar evitar que ens passi el que a Canàries, tot el
que puguem fer és poc.

El poble ja s’ha expressat per diferents vies, el poble canari
i els pobles també de les Illes Balears, en forma d’alAlegacions,
en forma de protestes, en forma de consensos també en aquest
parlament, d’algunes divergències evidentment perquè els
posicionaments no són unànimes, sí sobre l’objectiu, tot forma
part i tot alimenta el joc democràtic, però tampoc no hem de fer
que el joc democràtic se’ns converteixi en un marc limitador.
De fet, el que plantejam amb aquesta proposició no de llei és la
possibilitat, prevista també al marc jurídic, de la participació
directa. 

Si hi ha una consulta -i sabem quin seria el resultat a les Illes
Balears, perquè evidentment si hi ha aquest nivell de consens
polític, si hi ha el nivell de mobilització que hi ha, si hi ha les
desenes de milers d’alAlegacions que s’han recollit, com al cas
de Canàries, si permeten que es faci el referèndum que el
Govern va solAlicitar el mes de febrer al Congrés dels Diputats
i malgrat els torpedes o els avisos que s’han enviat ja que no
s’autoritzaria, però bé, pensam que hi ha un marc jurídic que ara
passaré a explicar- evidentment tenim un element més de força
a l’hora que el ministeri, el Govern, qui sigui, ens hagi de dir
que sí a les prospeccions s’ho pensi i si es consulta el poble i hi
ha una decisió i... l’argument en el marc legal per anar en contra
del poble, tal vegada el que s’hauran de revisar són altres lleis,
però crec que també això posaria en qüestió també una mica
aquest joc democràtic.

Aquesta consulta que plantejam, aquest referèndum és una
consulta que està prevista a l’Estatut d’Autonomia i que està
prevista a la Constitució Espanyola, l’article 15 de l’Estatut, tot
i que s’ha de desenvolupar normativament, a l’apartat de dret de
participació, com diu l’exposició de motius de la nostra
proposició, contempla el dret a promoure la convocatòria de
consultes populars per part del Govern de les Illes Balears, els
consells o els ajuntaments en els termes que estableixen
evidentment la Constitució i les lleis, i la mateixa Constitució
Espanyola als articles 92.3 i 149 desenvolupa la Llei Orgànica
de referèndums, la 2/1980, de 18 de gener, i la 5/1985, de règim
electoral, doncs també. Per tant, hi ha un marc jurídic que
d’alguna manera sustenta aquesta proposta.
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Quin és el perill de consultar el poble? Nosaltres pensam
que cap, ni per a aquest tema ni per si hem de menester
monarquia o república, d’acord?, nosaltres ja... no entraré en
aquest tema, però ja saben quin és el nostre parer, però pensam
que el sistema si s’ha de renovar no és... successions a dit, sinó
consultant el poble, també sobre qui ha de ser el cap d’estat.
Pensam que això seria sa per fins i tot aquells que volen
mantenir un cert statu quo d’aquest règim, perquè la cosa
pogués continuar endavant. El fet que no es consulti el poble
encara va en detriment més, encara mina més el que és un estat
de coses cada vegada més qüestionat per més gent.

Per acabar, quines són les propostes d’aquesta proposició no
de llei? Primera, que el Sr. Bauzá, d’acord amb l’article 6 de la
Llei Orgànica 6/1980, de referèndum, solAliciti autorització com
ha fet el Govern de Canàries al Congrés de Diputats per veure
si es pot aquesta consulta. Pensam que està dins l’àmbit de les
competències poder demanar parer als ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears sobre una qüestió que, tot i que la competència
per exemple del ministeri a l’hora de fer la declaració d’impacte
ambiental, afecta directament la nostra comunitat es pugui fer
aquesta consulta, llavors ja es veurà si és vinculant o no és
vinculant, però com a mínim s’ha de poder demanar al poble i
donar veu al poble.

La segona, instar el Govern de l’Estat a modificar -és un
tema que també hem debatut en aquest parlament- la legislació
vigent en matèria d’hidrocarburs perquè a més de la declaració
d’impacte ambiental es tengui en compte el parer... o hi hagi un
acord favorable i vinculant en aquest cas del Parlament de les
comunitat autònoma afectada, perquè si no, evidentment, ens
trobam amb situacions com la que ens trobam ara mateix a
Canàries o a les Illes Balears.

Finalment, instar el Govern de les Illes Balears, ja és un
tema que va més enllà del que seria la qüestió de les
prospeccions perquè pensam que és bo consultar el poble, és bo
donar veu al poble en aquest tema i en molts altres que ens
afecten, segurament amb això ens estalviaríem molta de la
mobilització, del malestar social que hi ha en aquests moments
per diferents polítiques que es duen endavant, que es
desenvolupi justament els articles 15 i el 31.10 de l’Estatut
d’Autonomia en els termes en què s’enfoca, diguem, el dret de
participació dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, per
establir una llei, per elaborar una llei de consultes populars, que
també saben que és una proposta que el nostre grup
parlamentari ha intentat dur endavant en aquest parlament en
altres ocasions. 

Pensam que, a més, el moment polític i històric més enllà de
la qüestió de les prospeccions és el que aconsella a tots que
facem aviat, si realment creim que el sistema democràtic ha de
continuar, però sobretot que s’ha de renovar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Pilar
Costa, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
vull avançar que el meu grup donarà suport a aquesta proposició
no de llei presentada pel Grup MÉS i recordar que al plenari del
15 d’abril en aquesta cambra vàrem tenir l’oportunitat de
debatre una proposició no de llei del grup socialista on en part
coincidia amb el que avui es planteja en la proposició no de llei
del Grup MÉS. 

Per al nostre grup és cabdal la modificació de la Llei
34/1998, d’hidrocarburs. Creim que seria fonamental la
modificació d’aquesta llei per introduir la prohibició que es
puguin fer o aprovar projectes d’explotació o prospeccions
petrolíferes que puguin afectar bé espais protegits o bé zones
especialment turístiques com és la nostra comunitat autònoma.

Estam d’acord també amb els altres punts de la proposició
no de llei del grup MÉS respecte a la consulta als ciutadans,
pensam que no està de més, si bé també tenim clar que si hi ha
un tema que ens ha unit en aquesta comunitat ha estat el tema de
les prospeccions petrolíferes on tots els grups polítics amb
representació parlamentària, amb les manifestacions
multitudinàries que hi ha hagut al carrer, amb les plataformes en
contra de les prospeccions petrolíferes, crec que queda en
evidència quina és la voluntat d’una majoria de ciutadans de les
Illes Balears que és dir no a les prospeccions petrolíferes, fins
i tot els sectors empresarials, de treballadors de forma unànime
s’hi han mostrat en contra, sobretot en una comunitat
especialment sensible a tot el que pot afectar el nostre turisme,
per no parlar de les afectacions des d’un punt de vista ambiental
que podrien tenir aquestes prospeccions.

El que ha passat a Canàries suposa una preocupació encara
més pel que ens pugui venir a aquí a les Illes Balears perquè a
ningú no se li escapa que la modificació que es va tenir de la llei
el desembre del 2013 per part de l’Estat a fi de simplificar i
escurçar els terminis que hi havia en les declaracions d’impacte
ambiental probablement ha fet que a Canàries s’hagi alleugerit
la tramitació perquè aquesta tramitació d’impacte ambiental fos
positiva i això mateix ens pot passar a les Illes Balears.

Com que ja hem tengut molts de debats sobre aquest tema,
i no entraré en l’estèril debat d’acusacions de si ve del 98 o del
2010 o de la modificació del 2013 i qui en té més culpa, crec
que hauríem de tenir la responsabilitat suficient per mirar d’ara
endavant com aturam aquestes prospeccions petrolíferes. Ahir
mateix el president Bauzá va anunciar que havia quedat suspesa
la reunió que tenia el president amb la vicepresidenta del
Govern espanyol per tractar aquest tema per problemes
d’agenda. Jo no pos en dubte que això sigui així, el que sí
tornam demanar al Govern i el meu grup es vol posar a
disposició d’aquest govern i de tots els grups polítics perquè
facem un front polític comú i que a Madrid i al Govern espanyol
es visualitzi la unanimitat política i social que existeix a les Illes
Balears en contra de les prospeccions petrolíferes i que no
estaria de més que aquesta reunió que hauria de ser amb el
mateix president Rajoy, tal i com el president Rajoy va rebre el
president de Canàries al seu dia, creim que aquí no hem de ser
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menys i que el tema de les prospeccions petrolíferes mereix una
reunió al màxim nivell en el qual s’ha d’implicar el president
espanyol, perquè si no, el que acabarà passant és que quan ja hi
hagi un informe d’impacte ambiental que molt ens temem que
pugui ser positiu, no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè
les declaracions dels màxims representants del Govern
espanyol, entre ells el ministre Soria, s’hi han manifestat
obertament a favor, llavors ja serà massa tard. És ara quan
encara hi som a temps a aturar-ho, des del moment en què
tenguem un informe d’impacte ambiental, on es veurà clarament
quina és la posició del Govern espanyol, la posició política,
aturar-ho -com dic- ja serà sinó impossible molt més difícil.

Per això, donam suport a aquesta proposició no de llei del
Grup MÉS, en què una part va en el sentit de la PNL que
nosaltres ja vàrem presentar i que es va debatre al Ple del 15
d’abril en aquesta cambra perquè entenem, en primer lloc, que
és fonamental la modificació de la Llei d’hidrocarburs de l’any
1998 i, per altra banda, que s’aposti per una consulta popular
també ens sembla correcte, si bé, com he dit abans, si en algun
tema en el qual hi ha pràcticament unanimitat social i política és
en el del rebuig a les prospeccions petrolíferes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Miguel Jerez, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Com s’ha dit, una vegada
més, els diputats tornam a convocar-nos en aquesta comissió, en
aquesta cambra per continuar parlant de prospeccions
petrolíferes. No és la primera vegada que ho feim i segurament
no serà la darrera. Des que el meu grup parlamentari popular va
presentar o va prendre la iniciativa en aquest sentit per tal de
denunciar el que va succeir en un desgraciat consell de
ministres, s’han estat aprovant en aquesta cambra moltíssims de
pronunciaments, moltíssimes iniciatives parlamentàries en què
s’insisteix en la necessitat de revertir una situació creada ja fa
anys i s’intentava mostrar la nostra màxima resistència, la nostra
màxima oposició a una veritable amenaça al nostre model
econòmic i a una veritable amenaça al nostre entorn. 

Doncs bé, es tracta d’una sèrie de pronunciaments que s’han
produït dins el marc de la legitimitat que ens ha atorgat la
ciutadania i en el marc d’un sistema de representació
democràtica que troba en aquest parlament la seva màxima
expressió. 

No només hem estat nosaltres, aquest parlament, el que ha
mostrat resistència i ha mostrat oposició, sinó que hem estat
pràcticament totes les institucions on s’ha plantejat precisament
aquesta qüestió, on s’ha plantejat aquesta qüestió en termes
d’amenaça, i tots aquests pronunciaments i aquestes iniciatives
que amb moltíssima força han sortit d’aquestes institucions no
han estat ni discutits ni han estat qüestionats, sinó que fora,
socialment han estat acceptats per la gran immensa majoria, si
no per la unanimitat de totes les persones que han dit també no,
que han dit també basta i que segur, n’estic convençut com jo
també faig, han maleït el dia en què va tenir lloc aquella sessió

d’aquell consell de ministres i d’una forma o d’una altra -i aquí
s’ha dit també- ens ho han fet saber, ens ho han fet saber a tots
els que som aquí, mitjançant moviments ciutadans, mitjançant
manifestacions públiques i mitjançant expressions de tot tipus,
recollida de signatures, iniciatives individuals i particulars, en
fi...

Per tant, crec que ens n’hem de donar per assabentats, hem
de tenir en compte aquest missatge que ens envien, això és un
missatge clar i directe de quina és la nostra responsabilitat i què
és el que ens toca fer a partir d’ara. Sembla ser que aquesta
iniciativa que es promogui... el seu promotor té dubtes sobre
aquesta qüestió, jo no en tenc cap ni una, sembla que la
necessitat de promoure un referèndum és que... pot semblar que
no ha quedat evidentment clar el que es persegueix i encara es
planteja la necessitat de saber i de conèixer què és el que pensen
les persones al llarg i ample de les Illes Balears en relació
precisament amb les prospeccions petrolíferes.

És clar, Sr. Abril, jo li deman si vostè pensa que
veritablement en aquesta alçada és una necessitat imminent fer
un referèndum perquè ens diguin que l’aprovació de les
prospeccions petrolíferes per part de José Luís Rodríguez
Zapatero va ser un veritable despropòsit, crec que això no és
necessari consultar-ho, tots ho sabem. De veritat pensa vostè
que és necessari convocar la ciutadania perquè ens digui que
aquesta comunitat autònoma es troba veritablement amenaçada
perquè un govern socialista en el seu dia així ho va voler? Jo
crec que no és necessari convocar la ciutadania per saber,
efectivament, això, perquè aquest missatge ja ens l’han llançat
i nosaltres ja l’hem rebut. De veritat pensa vostè que és
necessari preguntar a la ciutadania si accepta o no aquest estat
de coses o si accepta o no aquesta situació?, crec que no és
necessari perquè tots ho sabem, la coneixem i el missatge ja ha
estat rebut. 

Per tant, de veritat hem de preguntar si és necessari
preguntar alguna cosa que ja sabem? A mi em sona això -amb
tot el respecte a la figura del referèndum- ridícul, em sembla
absurd i fins i tot m’arriba a semblar surrealista.

I això és possiblement el que la societat pugui pensar si
nosaltres en aquest moment promovem una consulta popular en
relació amb una situació que ja ha estat socialment
suficientment contestada. Què pot pensar un ciutadà si nosaltres
promovem un referèndum, amb tot el democràtic que és, que ho
és i molt, per tal de preguntar-los el que ja ens han fet saber.

Miri, jo crec que després de tres anys, en aquesta comissió
i en aquest parlament, de la present legislatura i, en particular,
en matèria de prospeccions, vostès i nosaltres ja ens anam
coneixent, i en particular el Sr. Nel Martí i jo ja sabem on ens
trobam, i vostès em diran que no els aprov aquesta..., o el meu
grup parlamentari no els aprova aquesta iniciativa, i per aquesta
precisa qüestió nosaltres tenim por a la democràcia -això és el
seu discurs-, tenim por al que pugui dir la gent, o que nosaltres
som hereus de no sé quin règim en què mai no es consultava res.
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Miri, res de tot això. Nosaltres reconeixem la figura del
referèndum, la figura de la consulta popular com el que
veritablement és, un procediment jurídic mitjançant el qual se
sotmeten a vot les lleis i els actes administratius, i en particular
sobre aquells en què existeix una determinada necessitat de
consulta, motivada per una situació sobre la qual existeix un
veritable debat social, i aquesta és precisament la vocació del
referèndum, i entenem que aquesta figura ha de ser emprada per
allò que veritablement serveix, ha de ser empleada en la seva
justa mesura i no ha de ser emprada de forma indiscriminada -i
ara m’explicaré- i no ha de ser emprada de forma abusiva per
construir o per edificar un discurs polític o per intentar cercar un
determinat titular el dia de demà.

Miri, vostè em dirà que tot és susceptible de ser consultat.
Òbviament, efectivament, però, miri, he tengut l’oportunitat de
repassar avui la pàgina del Parlament i aquesta és la tercera
proposta de consulta, de referèndum, que vostès fan en molt poc
termini de temps; en veurem prest una sobre la necessitat de
consultar en matèria d’avortament, una altra sobre la necessitat
de consultar sobre si monarquia o república, i avui vostès ens
porten aquesta. Per tant crec que no hem d’abusar de la figura
del referèndum en aquest sentit, en el sentit estrictament polític,
i precisament quan no hi ha cap tipus de necessitat imminent en
relació amb la pregunta que es vol formular a la ciutadania.

I dit això, crec que aquesta proposta, que té tota la legitimitat
i la força que vostès li vulguin dar, i que efectivament jo la hi
reconec, m’hauran de reconèixer també que arriba tard, arriba
tard. Clar, quan ja tot ha estat perpetrat, quan ja tenim damunt
la taula una autorització atorgada per sondejar el fons marí,
quan ja tenim un estat de coses que hem de combatre i intentar
revertir de qualsevol manera, difícilment podem activar segons
quines qüestions. Per què els dic això?, perquè les haguessin
hagut d’activar abans. Vostès no pensen que el president en el
seu moment, el Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, que tenia aquí
a les Illes Balears un colAlega que es deia Francesc Antich, no li
hauria hagut de consultar si efectivament aquelles prospeccions
s’havien d’autoritzar o no? I si no és així, no pensa vostè que
amb la competència que tenia l’Estat, i té, per formular
consultes i referèndums a la ciutadania, no hagués hagut de
consultar en aquell moment si Balears volia o no volia al seu
entorn més preuat i més immediat prospeccions petrolíferes?
Idò possiblement aquell hagués estat el moment adequat i adient
per formular aquesta proposta en aquests termes.

Per tant nosaltres ens veim irremeiablement obligats a votar
en contra d’aquesta proposta, reconeixent, això sí, la figura del
referèndum com el que veritablement és i amb tota la força
democràtica que té.

I en segon lloc, sobre el segon punt, també hi voldria fer
referència perquè, efectivament, pareix ser tant interessant el
que planteja el segon punt, i hem tengut oportunitat també de
discutir sobre la modificació de la Llei d’hidrocarburs i ho hem
fet amb moltíssima d’intensitat i hem arribat a acords que crec
que són importants, que són tocs d’atenció, que mereixen ser
estudiats i reflexionats per part de l’Estat de forma important,
inevitable i inqüestionable perquè les prospeccions,
investigacions, exploracions o explotació d’hidrocarburs no es
puguin fer de qualsevol manera, ni a qualsevol indret, ni a
qualsevol preu, també he de dir que aquesta proposta que vostès
formulen en relació amb el mateix, la modificació de la Llei

d’hidrocarburs, crec que l’hem d’analitzar amb totes les cauteles
i amb tot l’anàlisi en profunditat que és necessari fer. I per què
li dic això?

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, acab, Sr. President. Perquè si bé plantegen el fet de
l’informe ambiental positiu, que sí que efectivament ja es
planteja aquesta qüestió, plantegen una qüestió que va molt més
enllà, i crec que escapa precisament a la competència o és
susceptible de suposar una ingerència en relació amb altres
cambres de representació territorial a les diferents comunitats
autònomes. Plantegen que els parlaments de les comunitats
autònomes afectades per qualsevol tipus de prospecció també
manifestin el seu acord en contra o a favor precisament
d’aquestes prospeccions, i efectivament plantegen això sense
saber si efectivament la comunitat autònoma que es vegi
afectada en el seu moment està d’acord que el seu parlament es
pronunciï en un sentit o un altre i es pronunciï en el sentit de
modificar la Llei d’hidrocarburs en aquest sentit. Això per una
banda. 

I, per una altra banda, i acab, Sr. President, vàrem tenir
oportunitat de discutir sobre el fracking, també, amb una
proposició de llei que varen portar a aquesta cambra, i certament
hi ha un debat, que és un debat conflictiu, sobre les
competències de l’Estat i aquelles que té la comunitat autònoma
en matèria d’energia, i això és motiu d’un conflicte
constitucional i un conflicte competencial, i vàrem posar de
manifest això fa pocs dies. Per tant, aquest fet que els
parlaments de les comunitats autònomes que vostè proposa aquí
sigui un acord per tal que es pugui autoritzar o no una
determinada actuació en matèria d’energia, entenc que és
susceptible també de vulnerar les competències de l’Estat en
aquesta precisa matèria, o almenys ens pot plantejar seriosament
un conflicte competencial. 

Per tant, amb totes les cauteles i reconeixent la vocació i
l’esperit amb què això està redactat, em veig irremeiablement,
insistesc, obligat a votar en contra.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions, el grup proposant...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vull agrair al Grup Socialista el suport a la proposició no de
llei.

Al Grup Parlamentari Popular li he de dir que m’hagués
agradat que almanco qualque punt l’haguessin votat, d’aquesta
proposició, i a veure encara si en aquests cinc minuts som capaç
de convèncer-lo. 

Començaré pel final, amb el tema de la modificació de la
Llei d’hidrocarburs. No he vist la mateixa preocupació quan el
Govern central, de manera unilateral, amb l’aprovació fa pocs
mesos del decret que regula els sistemes elèctrics
extrapeninsulars, va aprofitar d’amagat per modificar la Llei
d’hidrocarburs justament per facilitar els tràmits al fracking i,
per tant, les prospeccions marines. O sigui, aprofitant un decret
que en teoria era per procurar un bé per a la nostra comunitat,
aprofiten -perquè ens entenguem i permetin l’expressió- per
fotre’ns. Per tant no l’hem vista, aquesta preocupació. És igual.

No entraré en els seus arguments del retrovisor, el nostre
grup parlamentari està ben cobert en aquests temes. 

M’ha manifestat si tenim dubtes respecte del que pensa el
poble, perquè això és el que ha vengut a expressar. Jo no tenc
cap dubte respecte del que pensa el poble, estic convençut que
en un 90% sortiria que sí; tampoc no sé què passaria a
Catalunya si demanen sobre el seu futur, i tampoc no sé què
pensaria el poble sobre moltíssimes coses. Sobre el que sí tenc
dubtes seriosos, i és bo que ho debatem aquí, que és la cambra
de la democràcia i del debat democràtic, és que el sistema així
com està dissenyat sigui prou madur o tengui els ressorts
suficients com per gestionar, com per canalitzar -no ho sé,
cerqui el verb que més s’estimi- aquest parer molt majoritari,
pràcticament unànime, d’un poble, i evidentment si no està
preparat per assumir això és que qualque cosa falla, i per això
el sentit d’aquesta proposició no de llei, que sobretot, més enllà
del tema de les prospeccions, com totes les propostes que hem
presentat a l’hora de parlar de consultes populars, referèndums
i tal, de desenvolupar aquesta part més de democràcia directa,
juntament amb la representativa perquè el sistema no quedi
coix, al final és el que hi ha de fons en aquesta proposició.

Ha dit fins i tot una frase, que ve a ser ridícul, i ho ha dit
amb aquestes paraules, demanar... -ho ha dit amb aquestes
paraules, em sap greu però són les que ha utilitzat- demanar a la
gent el que ja sabem que tanmateix pensa. I jo li repetesc que el
sistema no està preparat per gestionar aquest sentit
profundament majoritari de la societat; per tant qualque cosa
falla, i per això la desafecció que hi ha de la política avui en dia,
és que no ens hem d’enganar, i per tant ens ho hem de fer mirar.
També hi pot haver la reacció contrària: com menys demanem,
com que sabem que la gent vol canviar les coses, com menys
demanem, millor. Ja dic que aquesta reflexió no val per a les
prospeccions, però val per a moltes altres coses.

Ho tenim tan clar, que la gent ara, si li ho demanàssim, igual
que en el tema de les prospeccions, voldria un rei i no un
president o una presidenta democràticament elegit entre tots i
totes? Jo no ho tenc clar, però, bé, tornam sempre a la por a
demanar.

Jo crec que justament aquesta concepció limitada de la
democràcia és el que fa malbé la democràcia i el sistema, aquest
que mi no m’agrada, eh?, ja m’han dit antisistema tantes
vegades..., però a mi m’agrada un sistema democràtic on
s’escolta la gent, hi ha unes institucions representatives, hi ha un
mix de democràcia representativa i de democràcia directa,
d’escoltar la gent al carrer, que també és part del joc democràtic.
Vostès diuen: “No, però és que vostès sempre volen demanar;
allò de l’avortament, allò de la monarquia, allò del dret dels
pobles a decidir el seu futur...”; és que nosaltres tenim clar
que..., nosaltres representam el poble, som part de la democràcia
representativa, ens han votat, això és la cambra de representació
popular, però jo no tenc clar..., jo necessit retroalimentar la
meva posició cada vegada que m’assec aquí; no em basta amb
allò dels cada quatre anys, no tenc la certesa que en quatre
anys..., saben el que han canviat els darrers quatre anys les
coses?, al món, a Espanya i aquí. Jo crec que ningú, si ens
haguessin dit que passaria tot el que està passant, no ens ho
haguéssim imaginat.

Per tant la democràcia necessita institucions com aquest
parlament, com els governs, etc., etc.; necessita també diàleg,
cosa que not a faltar des que he entrat en aquest parlament -ara
millora la cosa perquè falta menys d’un any per a les eleccions
i hi ha una mica més de diàleg-, diàleg no només entre grups
parlamentaris, diàleg entre Govern i oposició, diàleg entre
Govern i agents socials i econòmics... Sense diàleg no hi ha
democràcia, això és bàsic, més important fins i tot que les
institucions, però, bé, posem-los al mateix nivell, i fins i tot jo
aniria més enllà, que és d’on la meva cultura política fa que
vengui, i és que la democràcia, com diria el poeta Walt
Whitman, és també una manera d’entendre la vida, i a això és al
que ens hem d’acostumar. Crec que, a més, com a polítics, com
a representants del poble, tenim l’obligació d’entrar i entendre
sobretot aquesta concepció, i no tenir por a demanar, perquè si
continuam manejant una concepció tan pobra del que és o hauria
de ser la democràcia al final el que feim és facilitar una coartada
perquè els governs prenguin decisions absolutament impopulars,
absolutament contràries al sentir majoritari dels pobles de les
Illes Balears, com és en el tema de les prospeccions, i la
democràcia, que se suposa que és etimològicament el govern del
poble, s’acabi convertint justament en el contrari del que hauria
de ser, i és capolar el que diu, pensa o vol el poble.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de la
Proposició no de llei 2226/14. 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 81 / 4 de juny del 2014 1331

 

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
2226/14.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4167/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita la compareixença del vicepresident i conseller
de Presidència, per tal d'informar sobre la proposta de
modificació del Decret 115/2010, de 12 de novembre, del
règim especial de les ajudes a l'exterior en matèria de
cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en el
debat i la votació de l’escrit RGE 4167/14, presentat pel Grup
Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita la
compareixença del vicepresident i conseller de Presidència per
tal d’informar sobre la proposta de modificació del Decret
115/2010, de 12 de novembre, de règim especial de les ajudes
a l’exterior en matèria de cooperació al desenvolupament i
solidaritat internacional.

Fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula el Sr. David Abril per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Seré molt breu, perquè a més ja sabem que es donarà suport
a aquesta solAlicitud de compareixença. Per tant intentaré ser
constructiu.

Per què va solAlicitar el nostre grup aquesta compareixença?
Doncs perquè ens ho va demanar tota una sèrie d’ONG, que
també havien solAlicitat una reunió extraordinària del Consell de
Cooperació, davant l’anunci de la modificació del Decret
115/2012, d’ajudes a la cooperació al desenvolupament. És
normal que les ONG estiguin o estiguessin alarmades quan ens
varen fer arribar aquesta petició, perquè, clar, ja vénen uns anys
patint una retallada dràstica dels pressuposts de cooperació al
desenvolupament; perquè a més els pagaments, a diferència
d’altres instàncies, continuen essent molt tard, es continuen
produint molt tard, de la fet de la convocatòria 2011 s’han
acabat pagant a final de 2013, fins al desembre de 2013 s’han
estat pagant projectes; perquè a més s’ha liquidat l’Agència de
Cooperació al Desenvolupament, l’ACIB, que d’alguna manera
permetia agilitar la gestió de molts de projectes i sobretot els
tràmits de justificació, que allò que és administració pura i dura
sempre és complicat, perquè aquí es manegen factures i
documentació d’altres països. 

I l’alarma en particular d’aquest moment, a part de tot això,
de tots aquests antecedents, venia sobretot per la qüestió -
diguem-ho així- del sistema de bestretes, i parlam d’ONG, no
parlam d’empreses, no parlam d’entitats que puguin demanar un
préstec o tenguin capital per poder avançar uns doblers per
gestionar un projecte de cooperació a un tercer país, i sobretot
perquè l’esborrany de decret introduïa elements, per dir-ho així,
de discriminació entre organismes internacionals, que podrien

justificar mitjançant un certificat, un simple certificat, que han
gastat tant, en relació amb les ONG petites, que han de justificar
euro per euro, fins i tot el tiquet d’autobús, d’un projecte a
l’Equador.

Per tant sabem que a pocs dies de..., bé, després de fer
aquesta solAlicitud hi va haver aquesta reunió del Consell de
Cooperació, dia 21 de maig, que hi va comparèixer a més la
directora general, que es va comprometre personalment, tot i
que la modificació del Decret 115/2010 no preveu què passarà
amb aquesta bestreta, només hi va haver un compromís personal
de la directora que es mantendrien. No queda solucionat el tema
de la discriminació, diguem-ho així, o la diferenciació a l’hora
de justificar projectes entre organismes de dret públic
internacional i petites ONG, que són el nostre teixit associatiu,
d’aquesta comunitat. I cert és que l’excusa o l’argument central
que es va donar per part del Govern per justificar la modificació
del decret és la modificació estatal que s’està cursant en aquests
moments de la Llei de subvencions. 

S’ha donat un termini a les ONG de les Illes Balears per
alAlegar, però bé està, pensam, que es pugui mantenir aquesta
compareixença, que tanmateix ja es produirà després de l’estiu,
perquè, primer, puguem comprovar en aquesta comissió si s’han
mantingut els compromisos del Govern, si s’ha donat sortida a
totes aquestes alAlegacions de les ONG, i sobretot si el Govern,
i particular aquí demanam la compareixença del vicepresident
o conseller de Presidència, que és el competent en aquesta
matèria, és capaç d’oferir-nos aquí propostes, compromisos
efectius per mantenir un tema molt necessari, que al final és la
institucionalització de la solidaritat de tots i totes els ciutadans
de les Illes Balears en forma d’ajudes a la cooperació al
desenvolupament, cosa que en un temps érem un referent i ara
la cosa està bastant més magra.

Per tant, tot i que hi ha hagut totes aquestes novetats, i
valoram positivament que hi hagi hagut aquesta convocatòria
extraordinària del Consell de Cooperació, pensam que és bo que
després de l’estiu ja, com supòs que es produirà aquesta
compareixença, pugui venir aquí el vicepresident a donar
compte de tot això.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Marc Pons, per un temps màxim...

EL SR. PONS I PONS:

Seré molt breu. Ens sumam a les paraules del Sr. Abril, els
arguments ens semblen suficients com per donar suport al seu
posicionament, i per tant votarem a favor de la compareixença
del conseller de Presidència.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. En el mateix sentit, el Grup
Parlamentari Popular no té motius per oposar-se a aquesta
solAlicitud de compareixença, ja ho ha anunciat el Sr. Abril. Per
tant, farem efectivament això, votar a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? 15.

Vots en contra cap.

Abstencions cap.

Per tant, s’acorda per unanimitat que es recapti la
compareixença del vicepresident i conseller de Presidència per
tal d’informar sobre la proposta de modificació del Decret RGE
núm. 115/2010, de 12 de novembre, de règim especial de les
ajudes a l’exterior en matèria de cooperació al desenvolupament
i solidaritat internacional.

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