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EL SR. PRESIDENT:

Por favor, les pediría que ocuparan sus asientos.

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui. En primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix
Margalida Serra.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs, Marc Pons.

EL SR.  PRESIDENT:

Molt bé. 

Compareixença RGE núm. 2230/14, solAlicitada pel
Grup Parlamentari MÉS, dels senadors en representació de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal
d'informar de la seva activitat parlamentària en relació
amb les prospeccions petrolíferes i de les iniciatives
previstes en defensa dels interessos de la ciutadania balear.

Idò l’ordre del dia de la sessió d’avui és el següent: punt
únic, compareixença dels senadors autonòmics en representació
de les Illes Balears, als quals aprofitam per saludar, i igualment
al Sr. Manchado, per tal d’informar de la seva activitat
parlamentària en relació amb les prospeccions petrolíferes i de
les iniciatives previstes en defensa dels interessos de la
ciutadania balear, solAlicitada pel Grup Parlamentari MÉS
mitjançant escrit RGE núm. 2230/14. 

Per començar té la paraula el Sr. Francesc Antich i Oliver
per fer l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. SENADOR EN REPRESENTACIÓ DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Antich i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair la
possibilitat, l’oportunitat de poder explicar la tasca que duim els
senadors autonòmics al Senat, i sobretot sobre un tema de tanta
actualitat aquí a les Illes Balears com és el relacionat amb les
prospeccions petrolíferes.

He dividit la intervenció en set apartats, set o vuit apartats,
que són bàsicament el temari o les matèries que hem anat tocant
en el Senat en relació amb aquest tema, i voldria començar amb
una qüestió que es refereix a l’ampliació de proteccions
marines, que encara que no tengui una relació absolutament
directa amb les prospeccions d’hidrocarburs, sí que el fet que es
protegeixin aquelles zones de la mar que tenen ecosistemes
dignes de protecció sí que allunya la possibilitat que es puguin
dur activitats d’aquest tipus. 

I en aquest sentit tenim presentada una moció per protegir la
zona on es troben les muntanyes submarines del canal de
Mallorca, que són Emili Baudot, d’origen volcànic, amb una
altura aproximada de 800 metres; i Ausiàs March i Ses Olives,
d’origen continental, de 600 metres i 300 metres
respectivament. Aquesta protecció englobaria dues zones que
sumen un total de 2.820 quilòmetres quadrats, i que segons
Oceana es pot considerar entre les de major valor ecològic del
mar d’Espanya per la seva biodiversitat. Es tracta de dues zones
que ja s’han estudiat bastant per l’Administració de l’Estat, i la
seva incorporació en el moment en què presentàrem la moció
era amb un punt principal, que era bàsicament per a la protecció
per fer front al perill que signifiquen les barques
d’arrossegament, però que també ajudaria a blindar les Illes
d’altres temes com és el cas de les prospeccions.

Sobre aquesta mateixa iniciativa vàrem formular una
pregunta escrita al Govern de Madrid en què demanàvem si
tenia prevista aquesta protecció, i el Govern va contestar que en
aquell moment tenia un projecte, que es diu Indemares, que
suposava la protecció de deu espais, entre els quals hi havia la
zona del canal de Menorca. També contestà que les consultes
realitzades a la comunitat donarem com a resultat que no hi
havia altra petició respecte d’aquest tema, sense perjudici que
la informació que ens donava el Govern de Madrid obria la
possibilitat de continuar parlant amb la comunitat per tal de
poder ampliar les zones que en aquests moments hi havia dins
el projecte Indemares.

Per altra banda en relació amb aquest tema també teníem
previst presentar-ne una per a l’ampliació de Cabrera, però
sabem que..., o parlant amb el nostre grup parlamentari tenim
coneixença que aquí hi ha una iniciativa presentada, i per tant en
aquest cas esperaríem que es veiés aquí, a les Illes Balears, en
allò que pertoca a l’illa de Cabrera.

El segon punt, o com a segona part, voldria informar de tota
una sèrie de preguntes i de peticions d’informes que s’han fet
precisament per poder tenir més informació sobre tot el
relacionat amb les prospeccions petrolíferes. El primer informe
que se’ns va remetre és de l’any passat, on se’ns assabentava
que els permisos d’investigació d’hidrocarburs habiliten els seus
titulars a explorar de forma exclusiva l’existència
d’hidrocarburs en el subsòl de la superfície atorgada; els
permisos són títols demanials que estableixen el marc genèric
d’investigació a desenvolupar en exclusiva pel seu titular, però
no suposen una autorització automàtica de treball de cap tipus.
Les actuacions de treballs concrets requereixen autorització del
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, prèvia realització dels
tràmits d’avaluació ambiental per part del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, procediment en
què es consulten altres administracions i persones interessades.
Aquest informe també ens explicava quins eren els permisos
que hi havia en aquell moment demanats, tant pel que fa a
permisos d’investigació com a permisos d’exploració; així se’ns
citava nord-est 1 i 2 dins el Golf de Lleó, Albufera, Benifayó,
Gandia, Alta Mar 1 i Alta Mar 2, (...) d’Almeria, Granada i
Màlaga, i (...) que no diu exactament la situació. Quant als
permisos d’exploració, hi havia demanada l’adquisició sísmica
Golf de Lleó, adquisició sísmica Casablanca, adquisició sísmica
Mediterrani centre i nord-occidental.
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Com que aquest informe era de l’any passat, el mes de
febrer d’enguany demanàrem un altre informe per tal de tenir
dades més actuals sobre l’existència, ubicació, demanant els
informes d’impacte ambiental, si n’hi havia; descripció dels
treballs i relació de materials utilitzats de totes i cada una de les
prospeccions en aigües del Mediterrani occidental, i més
concretament sobre les que afecten la mar de les Illes Balears.
Aquesta petició es va acompanyar, a més, de dues preguntes que
anaven en el mateix sentit i que, a més, demanaven sobre el
seguiment fet pel Govern a aquestes prospeccions respecte dels
impactes sobre el medi marí i quin era el resultat d’aquest
seguiment, tot això d’acord amb el que diu la Llei
d’hidrocarburs sobre la facultat del ministeri de poder fer
seguiment i inspeccions sobre tots i cada un dels permisos
atorgats. D’aquests informes i preguntes encara no tenim
contestació.

També en relació amb aquesta qüestió hem presentat
recentment set preguntes més dirigides concretament al Govern
perquè ens informi sobre l’estat actuals dels permisos
d’investigació i exploració que detallava el primer informe de
l’any passat que ens va contestat el Govern.

El tercer apartat aniria a reforçar les alAlegacions que en
aquest moment s’han fet en relació amb l’avaluació d’impacte
ambiental. Hem entrat un seguit de preguntes escrites, set en
total, que persegueixen reforçar les alAlegacions sobre
l’avaluació d’impacte, i tracten sobre la riquesa dels
ecosistemes marins que existeixen a la zona o als voltants on
afecten els permisos d’investigació d’hidrocarburs de Benifayó,
Gandia, Alta Mar 1 i Alta Mar 2. Així es demana sobre els
ecosistemes bentònics existents; sobre els esculls existents
citant algunes elevacions submarines i la riquesa dels hàbitats,
alguns d’ells classificats per la Unió Europea; sobre les espècies
protegides; sobre el corredor migratori per a cetacis que s’inclou
dins el projecte Mediterrani del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient; sobre com afectarà als objectius
i al compliment de la Convenció de Barceló sobre hàbitats
obscurs, que recull la importància de les muntanyes submarines,
canons, etc.; sobre que el treball que s’avalua va en contra dels
tres objectius ambientals establerts a la demarcació Llevant
Balear, aprovada pel Consell de Ministres de novembre de
2002, que té establert protegir el medi marí i la seva
biodiversitat, prevenir i reduir els vessaments a la mar, i garantir
que les activitats i els usos en el medi marí siguin compatibles
amb la preservació de la seva biodiversitat. I, finalment, sobre
si es té en compte que l’adquisició sísmica demanada pot
sobrepassar el que preveu la llei, i sobretot que aquests treballs,
juntament amb altres solAlicitats al Mediterrani occidental,
poden produir uns efectes sinèrgics demolidors. Totes aquestes
preguntes les hem basades en alAlegacions que s’han fet durant
el període d’alAlegacions, i principalment en l’alAlegació que ha
fet Oceana.

En quart lloc també s’han fet preguntes relaciones amb
algunes actuacions que es varen fer a França i també
relacionades amb la Unió Europea. Atenent que el Govern
francès, en temps del president Sarkozy, va eliminar els
permisos per a exploració d’hidrocarburs a la Mediterrània, i a
la possible existència de normatives més restrictives de la Unió
Europea sobre prospeccions i avaluació d’impacte ambiental, és
pel que s’han fet aquestes preguntes, per demanar al Govern si
pensa prendre les mesures que va prendre França en el seu
moment, per demanar al Govern si queden directrius pendents
d’incorporar al dret espanyol relacionades amb les prospeccions
d’hidrocarburs, per demanar si el fet que es faci una avaluació
ambiental per a cada fase i no de tot el conjunt d’actuacions
incompleix la legislació europea i per quina raó es fa d’aquesta
manera.

En cinquè lloc també hem analitzat normatives que estan
relacionades amb el tema que ens du avui aquí. Dia 21 de
novembre del 2013 en el Senat el meu grup va votar en contra
de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental presentant un vet i
esmenes a la totalitat de l’articulat; és una llei que, emparant-se
en la competitivitat i en la coordinació de les institucions, des
del nostre punt de vista rebaixa de forma considerable les
exigències mediambientals; una llei que ja està aprovada en el
Congrés, i ho dic perquè en el futur aquesta normativa pot tenir
efectes rellevants sobre temes com els que analitzam avui aquí,
i precisament no en el sentit de poder-los evitar; una llei
tramitada per urgència, quan la Unió Europea estava treballant
una nova normativa més restrictiva, una directiva marc en
matèria d’avaluació d’impacte; una llei que va tenir un informe
molt dur per part del Consell d’Estat. 

Ara mateix he de dir que també ja s’ha vist al Congrés una
altra iniciativa legislativa sobre responsabilitat ambiental que
també ha tengut en contra del nostre grup i que encara no ha
arribat al Senat. Aquesta és una qüestió preocupant, ja que
sembla que de qualque manera es confon productivitat amb
eliminació de controls mediambientals, i a més pareix que
restringeix la participació en general i d’altres institucions, a
més de crear instruments que sembla que són una espècie de
butlles per poder fer malbé el medi ambient pagant, pareix que
s’aplica allò que pagant ho podràs fer. En definitiva, molta
preocupació pels expedients; es va transmetre a l’hora d’aprovar
aquesta llei molta preocupació pels expedients que queden
aturats per motius mediambientals, i per tant pareix que
s’adopta la postura que per solucionar aquesta problemàtica el
que s’ha de fer és eliminar alguns dels controls que des del
nostre grup creim que són necessaris.

En sisè lloc, recentment hem presentat a la Comissió
d’Indústria, Energia i Turisme del Senat una moció que el que
fa és traslladar al Senat la declaració institucional aprovada dia
11 de febrer del 2014 en aquest parlament sobre les
prospeccions, una moció que demana que la Comissió
d’Indústria, Energia i Turisme del Senat manifesti el seu rebuig
a les esmentades prospeccions previstes o en realització en el
Mediterrani occidental, i insta el Govern a la seva immediata
paralització d’acord amb els informes de la Comissió Balear de
Medi Ambient i la declaració institucional del Parlament de les
Illes Balears de dia 11 de febrer del 2004.
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He de dir que aquesta és una dinàmica que els senadors del
meu grup venim fent, en el sentit que, acords que s’han pres per
unanimitat aquí a les Illes Balears, normalment els traslladam
en el Senat a la comissió corresponent. Així ho férem en relació
amb la PAC i insularitat, així ho férem en relació amb el fet de
demanar un règim específic europeu per a les Illes Balears; així
ho hem fet amb altres temes que s’han vist aquí també per
unanimitat, com és allò relacionat amb les inversions de l’Estat.
El tema de les inversions de l’Estat encara no s’ha vist, les altres
dues mocions no varen ser aprovades.

En setè lloc, també hem actuat en un altre tema pel que fa a
la responsabilitat patrimonial, un tema que crec que és
important. Es tracta que, en el cas que l’administració revocàs
aquests permisos d’investigació concedits, suposam que no hi
hagi cap incompliment per part de l’empresa. He de dir que en
aquest sentit tenim una resposta del Govern de l’any passat on,
davant aquesta pregunta, a veure què suposaria quant a
indemnitzacions revocar aquests permisos, tenim una resposta
del Govern de l’any passat en què preveu dos escenaris: un
escenari en què es considera que l’administració únicament ha
de respondre per les despeses que l’empresa ha fet fins al
moment de la revocació; un altre escenari en què, a més dels
costos anteriors, es contempli el que seria el lucre cessant en la
mesura que l’empresa afectada pugui demostrar altres
perjudicis, com per exemple no destinar els recursos invertits en
altres projectes que haurien estat més rendibles o disposi de
dades suficients per demostrar que l’àrea atorgada té molt de
potencial perquè hi hagi hidrocarburs; en aquest cas la xifra es
podria elevar considerablement. 

Evidentment diu la resposta del Govern que aquest escenari
planteja moltes més incerteses que el primer, no essent possible
realitzar una quantificació sense analitzar adequadament el cas
concret. La resposta diu que analitzant els permisos d’Alta Mar
1 i Alta Mar 2 i el d’Albufera, Benifayó i Gandia, que en el
moment de la pregunta ja havien solAlicitat l’adquisició sísmica
3D i estaven en el procés d’avaluació d’impacte ambiental, fase
de consultes prèvies, ara en aquests moments estarien a la fase
de postalAlegacions i, per tant, d’anàlisi d’aquestes alAlegacions,
bé, idò, analitzant tot això les empreses haurien fet les despeses
de 410.000 euros, que correspondrien a haver complit els
compromisos mínims d’inversions del primer període de
vigència dels permisos. Hem de recordar que dins el primer
període de vigència dels permisos, els permisos d’Albufera,
Benifayó i Gandia hi havia un compromís de 250.000 euros i de
160.000 euros en relació amb els permisos d’Alta Mar 1 i Alta
Mar 2. En total serien 410.000 euros segons el primer escenari,
i 410.000 euros mínim segons el segon escenari.

En relació amb aquesta qüestió hem demanat al ministeri si,
d’acord amb el que diu l’article 22 de la Llei d’hidrocarburs, els
operadors d’aquestes zones han informat, com és preceptiu, el
ministeri que han trobat hidrocarburs, perquè si realment els
operadors no han dit al ministeri que han trobat hidrocarburs és
perquè segurament no n’han trobat, i si no poden dir que allà hi
ha hidrocarburs segurament les despeses d’indemnització
anirien referides purament i simplement a la despesa que han fet
les dues empreses durant aquest primer període.

En relació amb aquest tema també tenim previst en el
pròxim ple del Senat, dimarts que ve, una pregunta dirigida al
ministre Soria per tal que ens digui si l’adquisició sísmica 3D
solAlicitada és imprescindible per poder saber amb solvència si
hi ha hidrocarburs a la zona, atès els perjudicis de tot tipus que
pot crear en els ecosistemes marins. 

He de dir que després de fer distintes consultes sembla que
quan es demana un programa d’adquisició sísmica és,
precisament, per poder assegurar l’existència d’hidrocarburs i
que sense realitzar aquests treballs no es pot assegurar.
Segurament l’argumentació de la solAlicitud es deu fonamentar
precisament en la necessitat d’una prova tan impactant com a
forma de poder determinar amb seguretat l’existència
d’hidrocarburs.

Per altra banda, si l’empresa, com deia, no ha informat el
ministeri fins ara que ha trobat hidrocarburs deu voler dir que no
ha trobat. Jo tampoc no puc assegurar que no ho hagi
comunicat, però fa la impressió que ja ens haguéssim
assabentat.

He de dir que si realment s’aprova el programa d’adquisició
sísmica 3D que es demana, és necessari per poder saber si
realment hi ha hidrocarburs, vol dir que no se sap amb certesa
si hi ha hidrocarburs i si no se sap amb certesa si hi ha
hidrocarburs pareix que no hi hauria d’haver lucre cessant quant
a uns hidrocarburs que no se sap amb certesa que hi són. Per
tant, en aquest cas si hi havia una revocació pareix que hauríem
de partir dels 410.000 euros que estan prevists com a inversió
que s’havia de fer per part de l’empresa, sense perjudici que
sempre es podrà dir que tal vegada s’ha fet algun més
d’inversió, però que en principi els que estaven establerts eren
aquests. 

Finalment, em consta que el Grup Socialista aquí en el
Parlament ha presentat una proposició de llei per modificar la
Llei d’hidrocarburs vigent precisament amb la idea de donar
més protecció al medi marí i a les zones turístiques, per tant, jo
crec que és un bon camí. Vull dir, que la Llei d’hidrocarburs
vigent és una norma absolutament superada, desfasada, han
sortit problemàtiques noves que no regula, com el fracking,
creixement de la importància del gas, etc, i pens que a nivell
mediambiental no està a l’altura del temps que correm. En
definitiva, es tracta d’una llei que necessita ser substituïda.

Quant a les prospeccions, tema que ens ocupa, la llei és
absolutament liberalitzadora, no és que permeti les
prospeccions, és que és una normativa que fomenta les
prospeccions, permet la concessió dels permisos d’investigació
portant, senzillament, la capacitat de gestió i financera dels
operadors i una aportació de complir els controls
mediambientals trossejada per fases, a mesura que se solAlicita
realitzar cada un dels treballs concrets.
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Per tant, els operadors emparant-se en la llei només aporten
capacitat de gestió i finançament, només aportant aquesta
capacitat de gestió i finançament poden obtenir aquests
permisos, sempre que es comprometin a realitzar les proves
ambientals quan han d’executar els treballs concrets a cada fase,
com pot ser ara ..., ens passa amb les prospeccions que afecten
aquí que s’ha demanat aquest programa d’adquisició sísmica 3D
o es poguessin demanar treballs concrets en matèria de realitzar
perforacions.

Les facilitats que dóna responen que, efectivament, no és
una llei que només reguli els hidrocarburs sinó que era una llei
per fomentar aquests permisos d’explotació, investigació, etc.,
dels hidrocarburs. Per tant, o canviam el sentit de la llei i la
substituïm per una altra o seguiran els problemes, sobretot si al
mateix temps reduïm els controls mediambientals modificant
lleis com la d’avaluació d’impacte ambiental o com la de
responsabilitat ambiental.

Per acabar, he de dir que continuarem fent feina per protegir
la riquesa marina dels voltants de les Illes per blindar-les
d’accions que les puguin fer malbé, continuarem traslladant al
Govern la riquesa marina que es pot fer malbé amb les
prospeccions i, per tant, donant suport a les alAlegacions que
s’han fet en aquest tràmit concret, continuarem demanant que el
Govern espanyol faci com França ha fet amb les seves
prospeccions a la Mediterrània, convé continuar vigilant i
exigint que es compleixin les normatives europees en la
tramitació de les prospeccions, continuarem incidint en la
qüestió de la responsabilitat patrimonial, 410.000 euros, si és
que fos així, és una quantitat petita atesa la problemàtica que
s’evitaria, cal continuar fent feina perquè no es rebaixin més les
lleis ambientals i el futur passa per substituir la llei actual
adequant-la a la realitat actual i posant-la a l’altura que pertoca
respecte de les qüestions mediambientals, perquè si ara lluitam
contra determinats casos concrets i continuam tenint la llei en
vigor és una llei que permet que en moment donat es pugui
seguir donant permisos a altres indrets de la Mediterrània que al
final poden tenir la mateixa incidència sobre els distints
territoris dels voltants, entre d'altres el de les Illes Balears.

Per acabar, com se suposa, a més de fer totes aquestes feines
tendrem l’esment del que vagi fent i aprovant el Parlament de
les Illes Balears per tal d’intentar traslladar-ho al Senat.

Moltes gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Antich. Procediria ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa deman als portaveus si volen una
suspensió de la sessió o si volen continuar. 

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia. La dinàmica serà, ara se li poden fer les preguntes
que es considerin oportunes, es fa una intervenció, quina serà?

EL SR. PRESIDENT:

La dinàmica, tal com disposa el mandat del Reglament del
Parlament, és la següent, ara fa l’exposició oral sense limitació
de temps el Sr. Senador, llavors intervenen els grups
parlamentaris, en primer lloc el grup parlamentari que ha
demanat la compareixença dels senadors autonòmics, en aquest
cas MÉS, llavor té un altre torn de paraula el senador autonòmic
i llavor tenen cinc minuts, en darrer lloc, els grups parlamentaris
i contrarèplica del senador.

EL SR. MAS I COLOM:

Ho duia bé, no havia entès el comentari que havia fet i, per
tant, m’havia despistat, però perfecte, per mi es pot continuar.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, per tal de formular preguntes o observacions
tot seguit procedeix ara la intervenció dels grups parlamentaris
i he d’assabentar al senador que pot contestar globalment totes
les preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu.

Idò, per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el
diputat Sr. Miquel Àngel Mas, com vostè sap per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Entenc jo, perdoni, Sr. President, que això ho repetirem per
a cada un dels senadors, farem la mateixa dinàmica.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, primer, ara, intervendrà vostè i cada un dels
portaveus dels grups parlamentaris per un temps màxim de deu
minuts, llavors intervendrà el senador sense limitació de temps,
i llavors hi haurà una rèplica de tots els grups parlamentaris per
un temps màxims de cinc minuts i finalment tancarà en
contrarèplica el senador.

EL SR. MAS I COLOM:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Antich, moltes gràcies per
venir aquí i comparèixer a explicar-nos la seva feina. Voldria
partir d’unes obvietats: Estatut d’Autonomia article 50 i article
189 del Reglament del Parlament de les Illes Balears. L’article
189 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, ben segur
que vostè el coneix perfectament, diu que el Ple del Parlament
designa els senadors i/o les senadores que han de representar la
comunitat autònoma de les Illes Balears al Senat, bé, aquí vull
començar subratllant que la legitimitat que tenen vostès com a
senadors recau en la cambra, en el Parlament, no és una elecció
directa, per tant, la legitimitat ve derivada de l’elecció que fa el
Parlament de les Illes Balears en la designació que fa dels
senadors que considera més adients en cada moment. Primera
obvietat, i segona obvietat, com vostè ha comentat, que dia 11
de febrer el Parlament de les Illes Balears per unanimitat dels 59
diputats vàrem votar exigint al Ministeri d’Indústria la
immediata paralització de les prospeccions petrolíferes previstes
a la mar balear. 
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Partint d’aquestes dues obvietats i del que vós heu comentat
què s’ha fet, jo li voldria demanar, clar, aquest és un tema que
ha alarmat moltíssim la ciutadania, els sectors econòmics, els
actors ambientals, en general tothom, és d’aquests temes que
rarament han creat una unanimitat, una unanimitat i una alarma
social. Jo li demanaria, primer, si vostès tres han parlat d’aquest
tema, si vostès tres han decidit fer una estratègia conjunta en
defensa dels interessos de les Illes Balears i d’acord amb la
representació que tenen vostès del Parlament de les Illes
Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, perdoni que l’interrompi, Sr. Mas, però la
compareixença avui és dels senadors autonòmics, que són dos.

EL SR. MAS I COLOM:

Disculpi...

EL SR. PRESIDENT:

Ho dic perquè evidentment hauríem de tenir el debat que diu
l’ordre del dia que hem de tenir. Gràcies, Sr. Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies, per l’acotació, m’he confós. Ara entenc la rialla,
no? Idò els demanaria si vostès dos han parlat sobre aquest tema
i si vostès dos han considerat establir una estratègia conjunta en
defensa dels interessos de les Illes Balears. Si vostès dos han
considerat que seria bo donar una imatge d’unanimitat, com sí
hem donat al Parlament, com sí en el Parlament ens hem posat
d’acord el Partit Popular, el Partit Socialista i MÉS en defensa
dels interessos de les Illes Balears, perquè crec que seria una
imatge molt poderosa, seria molt interessant. Per tant, la meva
pregunta és si han parlat vostès com a senadors sobre aquest
tema. Aquesta seria la primera pregunta.

Voldria fer una altra consideració, clar, jo quan vaig
demanar això vaig pensar, bé, evidentment ens representen i,
per tant, seria bo que venguessin aquí a dir-nos què han fet. I
despús-ahir quan preparava aquesta compareixença vaig anar a
Google, el que feim tots, i vaig posar prospecciones petrolíferas
Senado, i la meva sorpresa va ser que no vaig veure, és a dir, o
el que vaig veure era del 211-2012 de Pere Sampol, de quan el
Senat no sé què, però no he vist encara res i jo, per tant, Sr.
Antich i la Sra. Garau, no discutesc que no hagin fet coses, el
que jo sí que no acab de veure és que hagi tengut repercussió, no
hagi tengut ressò. Per tant, per ventura seria bo que ens
qüestionàssim la manera de com tenir ressò, de com tenir
rebombori, de com fer arribar la nostra veu a Madrid. Jo amb el
Google no ho he trobat, per ventura he de cercar més, però he
fet dos dies de recerca i no he trobat gaire cosa. 

També atesa l’alarma que crea un tema com aquest, jo em
demanaria, desconec també i li admet aquí la meva ignorància
sobre aquest tema, tot i que he consultat el Reglament del Senat,
me l’he llegit, però tot i així jo no conec la pràctica de la
dinàmica del Senat, he llegit el Reglament, però no... llavors, si
és possible demanar la compareixença del ministre jo crec que
seria, si és possible, seria absolutament imprescindible demanar-
la i que contestàs totes les preguntes que vostès considerassin
oportunes en representació dels ciutadans de les Illes Balears;
i no només això, ja veig que vostè li ha demanat una pregunta
oral al Sr. Ministre, n'estic content i esper que vostè tengui una
defensa clara dels interessos de les Illes Balears, i també
demanaria a veure si és possible demanar la compareixença del
president del Govern, el Sr. Rajoy, a veure si és possible que
vagi al Senat i allà li demanin per aquest tema, perquè aquest és
un tema que per a nosaltres és d’Estat, és cabdal.

Tot això li demanaria que ho fessin junts, que anassin del
bracet, que els dos senadors que en representen anassin junts i
fixassin una estratègia, que fessin fins i tot la foto conjunta,
diguessin, escoltin, aquí els Balears anam junts, aquí els illencs
anam junts perquè és un tema d’estat que ens afecta tots.

Vull manifestar, i aprofit aquesta compareixença, la gran
preocupació que a mi em causa i al Grup MÉS, aquestes
prospeccions petrolíferes. Ens preocupa moltíssim el tema dels
pous de petroli a la mar, el trànsit de vaixells petroliers i les
conduccions marines. Primer de tot afecta el nostre patrimoni
natural, el medi ambient, el primer patrimoni que tenim, però
també afecta la nostra principal activitat econòmica que és el
turisme i afecta la indústria pesquera. Aquí seria molt
interessant, no sé si es pot fer a una ponència de treball o
d’estudi en el Senat, però seria molt interessant que s’analitzàs
què va passar i les repercussions que va tenir el desastre del golf
de Mèxic. Recordaran que en el Golf de Mèxic l’any 2010 la
British Petrolium va provocar aquell desastre que no hi va haver
manera de contenir i varen vessar milions i milions de tones de
cru i va acabar afectant la indústria local, també el turisme i el
medi ambient òbviament. Jo crec que si nosaltres fóssim
capaços d’examinar què va passar, quines repercussions va
tenir, estaríem parlant d’una cosa concreta. De fet estam parlant
d’una cosa molt concreta i no etèria. I l’exemple clar és el Golf
de Mèxic. Si la lliçó que la història ens ha donat, en aquest cas,
ens servís per poder ilAlustrar l’opinió pública, el Govern quines
conseqüències pràctiques va tenir damunt la ciutadania, damunt
els animals, damunt tothom, aquell desastre, ens podria ajudar
moltíssim en aquesta defensa que hem de fer del nostre medi
ambient, del nostre turisme i de la nostra indústria pesquera.

Per altra banda també li demanaríem que en veu alta
defensassin que en un tema com aquest és necessari que el
Govern de Madrid, el Govern de l’Estat espanyol tengui el
consens de les institucions d’autogovern de les Illes Balears. No
és un tema menor, nosaltres tenim autonomia, tenim
autogovern, som adults, som majors d’edat i ens han d’escoltar,
hem de demanar i hem d’exigir aquest consens.
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Per tot això, jo li demanaria si em pot contestar aquestes
preguntes i li pregaria que intentassin fer una actuació conjunta,
perquè crec que seria una arma, la més poderosa de totes, per a
la defensa dels nostres interessos.

Ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. I ara per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Sr. Joan Boned, li record que
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair al Sr. Antich la
seva compareixença, per donar compte de tot allò que es pugui
haver fet per part seva com a senador autonòmic, en defensa
dels interessos de les Illes Balears i, per tant, en contra
d’aquestes prospeccions autoritzades a la Mediterrània.

De l’exposició podem tenir clares diverses qüestions.
Efectivament, tal com deia vostè, Sr. Antich, qualsevol proposta
que passi per protegir l’entorn a la mar de les nostres illes,
evidentment dificultarà qualsevol proposta o petició
d’autoritzacions per a prospeccions en aquests mateixos indrets.
I és important no tan sols la negativa dins aquests mateixos
indrets, sinó també hauríem de tenir en compte i això és allò,
com vostè mateix ha dit, es demanarà aviat en aquest parlament,
que es tenguin en compte també l’afectació que damunt els
indrets protegits poden tenir les autoritzacions d’aquest tipus.

Vostè ens ha dit que ha presentat preguntes, peticions
d’informes i actuació de treballs autoritzats en aquest cas. I ha
fet referència a un tema que entenem que és importantíssim i
entenem que és importantíssim perquè és un tema que també ha
estat objecte com a mínim de diàleg, quan responsables de les
administracions insulars i autonòmica s’han desplaçat sense
anar més lluny a BrusselAles, a reunions amb el comissari de
Medi Ambient. Em referesc al tema de l’avaluació d’impacte
ambiental, que com vostè molt bé ha explicat, en principi està
autoritzada i està previst que es pugui fer per fases. És a dir, una
avaluació per a cada una de les fases que permet l’autorització.
Entenem que no és la manera correcta de plantejar una
avaluació d’impacte ambiental a un projecte de prospeccions,
s’hauria de fer d’una manera conjunta i per aquí crec que també
seria una via d’actuació que s’ha de tenir en compte a l’hora de
presentar propostes i iniciatives.

Efectivament, s’han presentat moltíssimes alAlegacions a
aquests projectes, s’està ara en fase d’anàlisi d’aquestes
alAlegacions, per poder redactar l’informe que ha de presentar el
Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient del Govern d’Espanya.
I efectivament, una de les qüestions que des del nostre punt de
vista també s’haurien de posar damunt la taula és si realment
s’està complint la normativa respecte del tema de les superfícies
autoritzades. La Llei d’hidrocarburs estableix unes superfícies,
des del nostre punt de vista no és correcte tal com s’està
gestionant i com està autoritzat, però és un altre tema a tenir en
compte.

Sobre el tema de la normativa relacionada amb aquesta
autorització de les prospeccions, efectivament n’hi ha de molt
recents i són preocupants, la normativa fonamental efectivament
és la llei del 98, d’hidrocarburs, però més recent -com vostè
mateix ha assenyalat- la Llei de desembre de 2013, d’avaluació
ambiental, i una altra proposta que està en tràmit al Congrés i
supòs que al Senat, que totes van en la línia de relaxar els
controls sobre aquestes avaluacions ambientals. Entenem que
des del punt de vista del que es planteja des de les nostres illes,
aquestes propostes legislatives més recents que relaxen els
requisits i els requeriments des del punt de vista ambiental
l’únic que fan és eliminar controls i, per tant, posar en perill el
nostre entorn.

Vostè ha parlat de responsabilitat patrimonial, efectivament,
entenem que aquest és un punt important, perquè tal com vostè
ens ha explicat avui en la seva compareixença i amb la xifra que
vostè mateix ha manejat, posa en dubte les afirmacions que
s’havien fet fins ara sobre el cost tremendament elevat que
podria suposar la rescissió dels permisos concedits. És clar que
si hi ha uns permisos que estan concedits per fases, que a més
cadascuna d’aquestes fases requerirà del corresponent permís
del ministeri per via d’emissió d’un informe d’impacte
ambiental, és clar que no es podria pretendre per part de les
empreses reclamar quantitats superiors als imports fixats a
cadascuna d’aquestes fases. Per tant, si és així tal com s’ha
plantejat i en el moment en què ens trobam la despesa real feta
per l’empresa que es podria reclamar anàs entorn als 410.000
euros, també estic d’acord que, tal com ha assenyalat vostè,
arribat el moment i si fos necessari fer el plantejament d’acabar
amb aquesta amenaça de les prospeccions fins i tot exposant-se
a aquesta indemnització, seria un cost perfectament assumible
i baix en relació amb el cost que tendria autoritzar-les i que
seguissin endavant, cost, em referesc, per a l’economia i el futur
de les Illes Balears.

Ens ha enumerat propostes que es pensen fer, seguiment
d’aquestes noves lleis en matèria d’avaluació ambiental, ens
anuncia també la presentació d’una moció amb el mateix text
aprovat al Ple del Parlament el mes de febrer, aprovada per
unanimitat i a proposta del Grup Parlamentari Socialista, i crec
que estic d’acord amb el que s’ha presentat efectivament tal
com vostè ha dit per part del Grup Socialista en aquest
parlament, s’han presentat propostes, com li dic aquesta moció
de febrer, però se seguiran presentant iniciatives, les iniciatives
evidentment aniran en la línia de modificar determinada
normativa que avui per avui és permissiva i dóna ales a
l’empresa privada per continuar demanant aquest tipus
d’autorització. Entenem que això s’ha d’aturar i s’ha de fer de
manera clara i contundent i no s’ha de deixar a interpretacions
de futur perquè aquestes ens acaben fent mal.
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Una de les preguntes que li voldria fer és que fins ara la
proposta o el projecte que va més avançat dels que ens poden
afectar més directament és l’autorització al Golf de València i
recentment es va conèixer també una nova amenaça en tràmit,
que és una autorització demanada per l’empresa Spectrum que
solAlicita també autorització per a sondejos sísmics a tota l’àrea
oriental de les Illes Balears des del nord de Menorca fins a
Formentera amb una superfície que realment espanta i que
entenem que també està fora de qualsevol previsió que sigui a
la normativa. Per tant, supòs que també... potser no estaria de
més presentar alguna iniciativa en referència concreta a aquesta
petició en tràmit de la companyia Spectrum.

Per no estendre’m gaire més, Sr. Antich, li diria que
demanar informació als membres del Govern d’Espanya, al
ministre, al president del Govern està molt bé, però crec que de
tots és coneguda quina és l’opinió del ministre sense anar més
lluny i fins i tot del president, perquè el Sr. Rajoy també ha
expressat la seva opinió respecte d’això, sabem que les seves
opinions són favorables al manteniment de les prospeccions,
sabem que el Sr. Soria no tan sols n’és favorable, sinó que està
desitjant que es pugui fer aquestes prospeccions i no tan sols
això, sinó que es pugui acabar muntant plataformes i explotar
pous als indrets que s’estudien en aquests moments.

Per tant, entenem que més que demanar informació al
ministre el que s’hauria de fer o el que li proposam com a
mínim des del nostre grup és que es continuïn presentant
iniciatives que vagin encaminades a impedir que en un futur es
puguin continuar plantejant amenaces d’aquest tipus i que en
qualsevol cas i tenint en compte les que hi ha ara presents,
intentem que la normativa vigent dificulti aquestes
autoritzacions i no, com entenem que és el cas, que faciliti i
ajudi que l’empresa privada tramiti aquest tipus d’autorització.

Entenem que aquesta és la via correcta, són diverses coses
que es poden fer, li repetesc que des del Grup Parlamentari
Socialista es continuaran tramitant propostes, que continuarem
demanant també que s’enviïn i que es traslladin al Congrés i al
Senat i esperam que entre la feina d’uns i la dels altres, la feta
fins ara i la que s’espera que tots facem a partir d’aquests
moments i en un futur, puguem frenar aquesta amenaça, que tots
estam d’acord que tenim damunt el cap, que són aquestes
prospeccions i que amenacen el nostre present i el nostre futur.

Per tant, vull agrair-li novament, Sr. Antich, les seves
explicacions i les aportacions, la pregunta que li he fet supòs
que en el seu torn de rèplica em podrà contestar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Miguel Jerez, com sap per deu
minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Antich, en primer lloc li vull agrair la seva presència en
aquesta comissió d’Economia i també fer extensiu aquest

agraïment a les persones, en primer lloc, que avui han decidit
fer-li costat, i a la senadora també la Sra. Garau aquí present.

Avui crec que és una oportunitat bona, crec que és una
oportunitat excepcional, important per conèixer quina és la seva
activitat a la Cambra Alta, amb quina intensitat s’hi dedica al
Senat i en particular, i crec que això és l’important, per sondejar
el protagonisme, el veritable protagonisme que té la nostra
comunitat autònoma, la comunitat autònoma de les Illes Balears
al Senat a través seu, a través de la seva persona, en un cas avui
molt concret, en un cas molt particular com és el de les
prospeccions petrolieres que un govern amic, un govern amic
seu, va aprovar mentre vostè era president de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Com bé sap les prospeccions petrolíferes aprovades pel
Govern socialista del Sr. Rodríguez Zapatero han causat un
veritable enrenou, una reacció política incontestable, una
revolució social important, les institucions públiques s’han
mobilitzat, han reaccionat amb moltíssima contundència Govern
de les Illes Balears -Govern de les Illes Balears-, consells
insulars, ajuntaments de tot signe han reconegut en tots i
cadascun dels seus pronunciaments que aquella mesura
aprovada en un consell de ministres va ser un veritable error de
conseqüències encara, efectivament, imprevisibles. 

De tots ells potser que el Parlament juntament amb el
Consell Insular d’Eivissa hagi estat el més insistent,
possiblement el més belAligerant en aquesta qüestió arribant fins
i tot a exigir en repetides ocasions, i vostè en va ser testimoni,
que s’insti en la via judicial, que es recorri als tribunals, als
jutjats per intentar aturar aquest absurd.

La primera va ser en data 18 de març de l’any 2011 i el
Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears no el
presidia precisament el Partit Popular, sinó tot el contrari. El
darrer pronunciament en aquest sentit és de fa poc, vostè també
n’ha fet menció i pens que el coneix, és de febrer d’aquest any
i en concret del dia... a finals de febrer, vint-i... el vint i tants de
febrer de l’any 2014.

En relació amb aquesta qüestió li volíem fer una sèrie de
preguntes. Com bé sap ahir el Sr. Biel Company va comparèixer
en aquesta comissió i va anunciar que està preparant ofensiva i
està preparant artilleria legal per intentar combatre... impugnar
el primer acte administratiu que es produeixi, que permeti a
aquesta comunitat autònoma aturar aquest despropòsit. Crec que
és important que ens avancem, independentment dels resultats
que es puguin desprendre de la valoració d’impacte
mediambiental per si hem de reaccionar, crec que hem d’estar
preparats i hem de fer-ho inevitablement.

La primera pregunta que li volia fer era, en la seva condició
de senador, que no ve aquí en altra condició, i des de la
distància, des de Madrid on vostè està, no creu que aquesta
comunitat autònoma en el seu dia hagués hagut de recórrer,
hagués hagut d’impugnar, hagués hagut de resistir-se i hagués
hagut de promoure una via judicial en contra de l’acte
administratiu, del primer acte administratiu, és a dir, de la
pròpia concessió atorgada després, més si cal, que un mandat
parlamentari que vostès coneix i coneixia l’obligàs a fer-ho i
més tenint en compte que en aquell moment estàvem en
condicions i en termini per recórrer-ho. 



ECONOMIA / Núm. 48 / 3 d'abril del 2014 709

 

Per tant, la pregunta és clara, la pregunta és sí o la pregunta
és no, i no vull o no m’agradaria obtenir qualsevol resposta, sinó
una justificació convincent, em bastaria, Sr. Antich. És a dir, no
crec que vostè com a senador..., l’anterior govern de les Illes
Balears tengués oportunitat de fer-ho i més tenint un mandat
parlamentari que l’obligava a fer-ho, a instar en la via judicial,
no hagués hagut de fer?

Com he dit, en aquesta cambra hi ha hagut diversos
pronunciaments, no només els que instaven a la via judicial, que
crec que són els més importants, al cap i a la fi (...) la situació
en què estam. Els mandats parlamentaris l’obliguen a vostè i
especialment, per suposat, a la Sra. Garau de la mateixa manera,
per ser senadors autonòmics, a preservar-los, perquè
efectivament d’aquí emanen, de la institució que a vostès els ha
triat i entenem que vostè difícilment podrà defensar del que
d’aquí emana si no coneix tot el seu contingut i en tota la seva
dimensió el que aquí succeeix. 

Per tant, veig que de la manifestació parlamentària a què
vostè ha fet menció per a vostè és coneguda, però m’agradaria
saber si coneix quin és el darrer pronunciament parlamentari en
relació amb aquesta qüestió i que es va produir precisament a la
Comissió d’Ordenació del Territori i Medi Ambient.

Ens ha fet una relació de totes aquelles qüestions que vostè
ha impulsat, no sé si vostè, sincerament, o el seu grup
parlamentari o senadors del seu grup parlamentari. M’he pres la
llicència, com se l’ha presa el Sr. Mas, d’intentar saber quina ha
estat la seva tasca i em dóna la impressió que vostè és més actiu
en aquesta qüestió a Twitter que al mateix Senat, i disculpi
aquesta manifestació, però l’únic que he pogut veure o l’únic
que he pogut recollir- potser estic equivocat, vostè m’ho dirà-
tres preguntes parlamentàries, tres preguntes al Senat que es fan
precisament al llarg del mes de febrer.

Vostè em diu que n’ha presentat recentment set, no sé si van
signades per vostè, em reconfortaria molt més saber que
aquestes set preguntes han estat signades per vostè, per tant, té
l’oportunitat de contestar-me en aquest sentit. Si són tres
preguntes les que veritablement vostè ha formulat, a nosaltres
ens fa la impressió que el bagatge no és suficient, però en
qualsevol cas estarem a l’espera de la seva contestació per
insistir més encara en aquesta precisa qüestió.

Ens preguntam també si vostè s’aquí endavant, no ho sabem,
té motivació política per continuar insistint en aquesta qüestió
en el sentit de presentar iniciatives parlamentàries que
desvirtuïn o deslegitimin en certa manera el que el seu govern,
un govern socialista, va fer l’any 2010 i, per tant, ens agradaria
que ens ho explicàs en aquest sentit.

Una cosa que a nosaltres.... o particularment a mi
m’interessa molt, crec que la colAlaboració institucional és
fonamental en aquest cas, crec que no estam lluny tots... ni
perdem la perspectiva del que estam buscant, que és revertir
aquesta situació. Crec que aquí hi ha hagut iniciatives aprovades
amb un fort suport de la cambra per unanimitat i per tant, pens
que la colAlaboració institucional és bàsica, és fonamental. 

Independentment de la seva feina al Senat, m’agradaria
saber si vostè s’ha ofert al Govern de les Illes Balears, si vostè
s’ha posat a disposició del Govern de les Illes Balears, del Sr.
José Ramón Bauzá per tot allò que fos necessari per intentar
revertir precisament totes aquestes autoritzacions, i si vostè
manté relació estreta, directa amb el Govern de les Illes Balears,
si hi ha sintonia en aquest sentit per intentar -com dic- que tot
això s’acabi revertint d’una manera o altra.

Preparant aquesta intervenció, evidentment, he cercat
declaracions seves, l'hemeroteca és sàvia, és sàvia i és important
tenir memòria, no l’hem de perdre mai. M’agradaria saber si
aquelles manifestacions que vostè feia en el seu dia com a
membre d’un govern, màxim responsable d’aquell, avui com a
senador les continua mantenint, si avui manté tot allò que deia
fa un temps. Li ho recordaré, supòs que vostè ho sap
perfectament, però no està de més que aquesta comissió ho
sàpiga i que el Diari de Sessions ho reculli. Deia vostè, no sé si
justificant el que varen fer amics seus, però vostè deia: “no
conozco que haya habido ningún desastre medioambiental”,
això ho deia després que s’haguessin aprovat aquestes
autoritzacions, no conozco que haya habido ningún desastre
medioambiental, llavors deia: “los sondeos no suponen ningún
escándalo” no sé si a vostè li sembla que los sondeos no
suponen avui ningún escándalo. 

He participat fa poc a la meva terra, a la meva illa, a l’illa
d’Eivissa en una manifestació i quan em girava cap enrere veia
més de 12.000 persones...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Veia més de 12.000 persones
precisament que insistien en la revocació d’aquests permisos,
però no només això, sinó que vostè deia: “es normal -no sé si
avui vostè ho manté- que el Gobiero quiera conocer de qué
recursos dispone el subsuelo nacional”, si aquesta política
encara la manté, ens agradaria que ens ho explicàs i la pregunta
és clara, insistesc una altra vegada, si o no i una justificació
convincent.

Tinc més coses per plantejar-li, em requereix la presidència
d’aquesta comissió que vagi acabant, però crec que les reservaré
pel darrer torn i compliré allò que la presidència d’aquesta
comissió m’obliga a fer.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Li ho agraesc, Sr. Jerez. Per contestar les intervencions que
l’han precedit té la paraula el Sr. Antich i Oliver.
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EL SR. SENADOR EN REPRESENTACIÓ DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Antich i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies a tots els
senadors que han intervingut en representació dels distints
grups.

En primer lloc, el Sr. Mas em demanava a veure si havíem
parlat entre nosaltres respecte d’aquests temes, a veure si hi
havia algun tipus d’estratègia respecte d’aquest tema. Estratègia
no n’hi ha; sí que és vera que cada vegada que s’ha traslladat un
acord, cada vegada que jo, firmat per jo, he traslladat un acord
per unanimitat d’aquesta comunitat, per exemple quan vaig
demanar que amb els fons europeus es tengués un règim
específic per a les Illes, cosa que va aprovar aquest parlament de
les Illes Balears i el PP a Madrid ens va dir que no, cada vegada
que he presentat algun tipus d’acord en aquest sentit aprovat per
unanimitat aquí de tots els grups, per tant també del PP de les
Illes Balears, cada vegada n’he parlat amb el Grup del Partit
Popular, amb la representació del Grup del Partit Popular de les
Illes Balears en el moment en què presentava la iniciativa, no el
moment en què s’havia de veure sinó en el moment en què
presentava la iniciativa. 

I també he de dir que em consta que els senadors del Grup
Popular s’han preocupat per aquest tema i han parlat dins el seu
grup; no sempre han aconseguit que es pogués aprovar, o per
desgràcia, amb els exemples que tenim, quasi mai no hem
aconseguit que es pogués aprovar per part del seu grup a
Madrid, però sí que em consta que els senadors han parlat amb
el seu grup. 

Fins al punt parlam les coses que quan hi havia la reforma
de l’administració local, la Llei de reforma de l’administració
local, allà on es tractaven els consells insulars com si fossin
simples diputacions, hi va haver trobades molt intenses per part
dels senadors socialistes i dels senadors del Partit Popular per
tal de parlar amb la direcció del Partit Popular perquè es canviàs
allò, i efectivament vàrem aconseguir que a través d’una esmena
feta per Entesa es pogués canviar aquella situació amb la
participació de tots. 

Per tant no hi ha una estratègia conjunta però sí també és
vera que des del moment que es presenten aquest tipus de
mocions se sol parlar; jo ho he fet cada vegada, si no amb la
senadora que hi ha aquí sí amb Llorenç Bosch, cada vegada he
parlat amb ells per tal de veure quines fórmules podíem establir,
perquè el tema no és tant crear polèmiques sobre les qüestions,
o crear un pim-pam-pum a veure qui fa més oposició o menys
oposició, sinó que el tema és veure si algunes d’aquestes coses
es poden treure, i per tant en aquest sentit cada vegada que
presentam alguna qüestió d’aquestes ho parlam amb el Grup
Popular, perquè el que interessa és veure si les coses es poden
aprovar, no purament i simplement fer oposició per fer oposició.

Vostè em diu si podríem demanar qualque tipus de
compareixença. És clar, podem demanar compareixença. En
aquests moments firmada per mi hi ha una pregunta oral la
pròxima setmana al ministre Soria, i firmada per mi hi ha una
moció presentada perquè es vegi a la Comissió d’Indústria, i
firmades per mi hi ha prop de 19 preguntes fetes recentment
respecte d’aquest tema; no 7, 19, 19 preguntes després d’haver

analitzat la diferent documentació sobre totes aquestes
qüestions. Es pot demanar, efectivament, una compareixença,
i és un tema que no descart que no es pugui demanar, però
també el que es podria estudiar és que el Senat és la cambra
territorial, o tocaria ser la cambra territorial; encara no ho és tot
el que ho tocaria ser, a pesar que en aquests moments estam en
una ponència de reforma del Senat, però hi ha una cosa que es
diu Comissió de les Comunitats Autònomes, Comissió General
de les Comunitats Autònomes, on les comunitats autònomes
poden demanar que comparegui un ministre per tal de parlar
sobre alguna qüestió. Per tant no estaria malament que el
Govern de les Illes Balears, que estic convençut que està molt
preocupat per aquest tema, demanàs que comparegués el Sr.
Soria, o en tot cas el Sr. Rajoy, que comparegués a la Comissió
General de les Comunitats Autònomes per tal que allà se li
pogués explicar de forma directa quines són les situacions,
qüestió que crec que tendria molta  més força que si un simple
senador com jo ho demana al Sr. Soria, que li podré dir tot el
que li pugui dir però que sense cap dubte ni una, si un president
d’una comunitat autònoma demana que el Sr. Soria comparegui
a la Comissió General de les Comunitats Autònomes, tendrà
molta més força, i estic convençut que és un tema que el Govern
no té oblidat, perquè amb una idea tan forta d’anar en contra de
les prospeccions, aquest és un element que podria ser cabdal a
l’hora de poder presentar amb fermesa la posició d’aquest
govern respecte d’aquest tema.

Vostè em parla d’una possible ponència d’estudi respecte
del que va passar al golf de Mèxic, i jo crec que també donaria
la possibilitat de poder estudiar els diferents vessaments que hi
ha hagut a Tarragona i a altres indrets, encara que siguin petits,
però que s’han donat a tots aquests indrets, i per tant és un tema
a analitzar, i per tant parlaré amb el meu grup.

I vostè em diu que aquest és un tema de consens de les Illes
Balears, i jo pens que sí, jo pens que efectivament en aquest
moment si hi ha una cosa important és que tots els grups han
anat votant per unanimitat les propostes aquí, en el Parlament de
les Illes Balears, i això no sé per què em dóna certa impressió
que no satisfà a tothom; veig de forma..., de forma reiterada
intents d’intentar rompre aquesta situació, i llavors m’hi
referiré, a algunes de les afirmacions que s’han fet. Per a mi el
més important és que aquesta compareixença no es converteixi
en un pim-pam-pum, però ateses les afirmacions i algunes de les
coses que s’han dit, sense que es converteixi en un pim-pam-
pum sí que intentaré contestar-les i donar una argumentació
clara.

Per tant, efectivament, jo també ho trob, que és un tema de
consens, i per tant és un tema en què hem de treballar tots. Estic
totalment disposat a recollir, com ja he fet en altres ocasions, els
acords que aquí es donin, miraré si me’n falta algun. Crec que,
dels senadors de les Illes Balears, dec ser dels que n’ha
presentat més; de tots els senadors que hi ha en representació de
les Illes Balears, acords per unanimitat fets en el Parlament de
les Illes Balears traslladats al Senat, m’atrevesc a dir que som
el senador que n’ha presentat més; m’atrevesc a dir-ho en
aquesta sala perquè no n’he vist cap altre que en presentàs. He
de dir que totes les meves propostes van firmades també pel
senador Manchado.
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Quant al Grup Socialista, bé, només he de dir que estic
d’acord amb les diferents afirmacions que s’han fet.
Efectivament nosaltres tendrem en compte aquesta nova societat
Spectrum i les noves actuacions i sondejos que s’estan
demanant en aquests moments, i efectivament, tot allò
relacionat amb l’avaluació d’impacte ambiental, amb les
superfícies autoritzades, amb la Llei d’avaluació ambiental, en
definitiva, amb la rebaixa de la Llei d’avaluació ambiental i
amb la rebaixa de la Llei de responsabilitat mediambiental, crec
que tots aquests són temes que val la pena estar-hi damunt,
perquè allò que és una bomba de rellotgeria és unir una llei que
fomenta..., que fomenta la investigació dels hidrocarburs amb
una rebaixa de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental. Això és
una cosa que va absolutament en contra d’aquestes illes, és una
cosa que va absolutament en contra de la mar, és una cosa que
va absolutament en contra del que està demanant el Govern de
les Illes Balears en aquests moments. Per tant farem feina en
totes aquestes qüestions.

Quant al Sr. Jerez, trobava que es torbava a treure la meva
declaració del diari. Sempre que treuen aquesta declaració del
diari mai no diuen que la declaració comença dient que estam
en contra. No ho diuen mai. És a dir, la declaració el primer que
diu és que el president del Govern de les Illes Balears va dir que
estava en contra de les prospeccions, si bé va matisar..., i la
matisació d’aquell moment venia donada precisament perquè hi
havia un altre grup, en aquest cas el seu, que protestava molt per
aquestes prospeccions, quan en els darrers anys el seu govern
n’havia aprovades no sé quantes i vostès no havien obert boca.
Era per això, que no volia jo entrar en un pim-pam-pum, perquè
crec que tant el govern socialista com el govern del Partit
Popular varen exercitar la Llei d’hidrocarburs que hi havia en
aquell moment. Altres declaracions en contra de les
prospeccions, n’hi ha un caramull i jo les tenc aquí; si vol
llavors les hi pas.

També és vera que a l’hora de rebre tant és el motiu pel qual
has de rebre, perquè al mateix temps que vostès ara diuen que
jo vaig fer aquest tipus de declaracions, en aquell moment jo
rebia perquè allà a Madrid els nostres votaven a favor que es
fessin les prospeccions, i aquí nosaltres hi estàvem en contra, i
un dels seus diputats, el Sr. Fajarnés, que ara té un paper un poc
diferent, el Sr. Fajarnés ens deia en aquell moment que el Sr.
Antich no pinta res a Madrid, el Sr. Antich diu que no a les
prospeccions a les Illes Balears, i llavors els seus de Madrid el
fan quedar malament perquè voten a favor. És a dir, rebia per
les dues parts, rebia perquè jo deia que no aquí i rebia perquè
vostè ara diu que troba que no deia tant que no.

Miri, hi ha un tema del qual vostès també s’obliden sempre.
Quan es donen les prospeccions -i ho dic perquè vostè em diu
a veure si hauríem d’haver recorregut o no hauríem d’haver
recorregut-, les prospeccions quan se solAliciten per part dels dos
operadors el primer que fa dins el tràmit i el procediment l’Estat
és treure al Butlletí Oficial de l’Estat a veure si qualcú està en
contra o no de les prospeccions; això ho diu el mateix decret en
què s’autoritzen les prospeccions. Ho dic perquè hem d’anar
alerta amb el pim-pam-pum perquè, clar, miri, la d’Albufera-
Benifayó-Gandia en el Butlletí Oficial de l’Estat de dia 19
d’agost del 2006, va sortir publicat que tots aquells que
estiguessin en contra que es donàs la prospecció diguessin
alguna cosa. No record jo que el Govern de les Illes Balears del
2006 digués res en aquell moment; tampoc no va dir res en el

2008, que era quan jo hi era, però en el 2006 no governava jo en
aquesta comunitat autònoma, que és el que s’entén per
audiència que es dóna als governs per tal si estan a favor o en
contra d’aquell tema.

Per altra banda he de dir que efectivament ens trobam -i ho
deia a la meva primera intervenció- ens trobam davant una llei
que no només permet, sinó que promou, el fet que es facin
prospeccions, una llei aprovada l’any 1998; tampoc no
governava el Partit Socialista, governava un altre partit a
Espanya, i a les Balears també governava un altre partit que no
era el Partit Socialista. Aquesta llei és la mare de totes les
batalles; aquesta llei, mentre no es canviï aquesta llei, tendrem
problemes seriosos. I és vera que nosaltres no vàrem recórrer el
permís d’investigació, ni tenc constància del fet de si la
comunitat valenciana el va recórrer; del que sí tenc constància
és que el va recórrer l’Ajuntament de València, i l’Ajuntament
de València fa poc hi va haver sentència, una sentència
claríssima, que deixa palesa quina és la interpretació del
Tribunal Suprem respecte de la Llei del 98, i la deixa clara, és
a dir, està clar que la Llei del 98 exigeix purament i simplement
als operadors que tenguin capacitat de gestió i capacitat de
finançament, i un compromís que a les diferents fases
presentaran avaluació d’impacte ambiental, i hi haurà uns
permisos definitius per part de la Direcció General d’Indústria.

Per tant això vol dir que quan es dóna el permís
d’investigació en primer lloc el tema mediambiental quasi no hi
té cap tipus de joc, perquè es donen purament i simplement uns
informes mediambientals totalment generals perquè l’operador
tendrà obligació quan demani treballs concrets, ja sigui per
adquisició de programes sísmics 3D, ja sigui per perforacions,
de passar una avaluació d’impacte ambiental i de passar una
nova autorització per part del Ministeri d’Indústria. Per tant,
encara que es planifiqui, amb el permís d’investigació es
planifiqui quines són les actuacions que s’han de dur a terme, el
que és cert és que el permís d’investigació no dóna de forma
automàtica l’autorització per poder fer treballs concrets; no
dóna de forma automàtica aquesta autorització.

L’Ajuntament de València va posar un recurs en què
explicava tot tipus..., en què argumentava tot tipus de coses: des
de la manca de participació, des de l’incompliment de la Llei
d’avaluació d’impacte ambiental, des de l’afectació al litorals,
fins a l’aplicació del principi de precaució de la Unió Europea.
Jo només li llegiré un petit detall d’aquesta sentència, perquè
vegi exactament on tenim el mal, on és el problema, perquè
entre tots sapiguem on és el problema i no facem un pim-pam-
pum de “vostès aprovaren aquestes prospeccions”, “nosaltres
aprovàrem aqueixes altres en aquell moment”, “aquells altres
aprovaren aquelles en aquell moment”.
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“El punto undécimo sobre el motivo de impugnación
fundamentado en la afección grave del litoral”. En aquells
moments l’Ajuntament de València presentava un informe al
Tribunal Suprem, dins el judici, un informe del catedràtic de la
Universitat Politècnica de València Sr. José C. Serra Peris, per
tal de demostrar que hi havia uns riscs clars per a la flora i la
fauna marines i per a l’ésser humà que consumeix productes
marins contaminats. Per tant en aquest punt el Tribunal Suprem
li diu que no hi ha lloc, i li diu que no ha lugar pel següent:
“Por ello la conclusión del informe reseñado, que dictamina la
no idoneidad de llevar a cabo operaciones de prospección
submarina frente el litoral valenciano, comporta un juicio de
exclusión de ejecutar trabajos de exploración, investigación y
explotación de yacimientos de hidrocarburos que no tiene
cobertura -que no tiene cobertura- en la regulación establecida
en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos, que promueve el desarrollo de estas
actividades industriales, condicionado a garantizar de forma
efectiva la protección medioambiental”. És a dir, no tiene
cobertura, per tant no cap a la llei venir amb un informe que
digui “escolti, és que això incompleix els termes
mediambientals, etc., i tal”, quant a allò que diu la Llei
d’hidrocarburs; i per altra banda es tracta d’una llei que promou
el (...), d’una llei liberalitzadora absoluta, que el que fa no és
regular només hidrocarburs, sinó que ho promou. Per tant els
decrets es deriven, els decrets que es fan en aquells moments es
deriven de l’aplicació d’aquesta llei.

Jo li he de dir ben clar que crec que el nostre govern en allò
que es va equivocar va ser a no haver modificat la llei o no
haver substituït la llei, o no haver llevat d’enmig la llei, ho tenc
claríssim. El que passa és que també tenc claríssim que amb la
llei que havia aprovat el Partit Popular, quan es demanava un
permís d’investigació i la societat demostrava que tenia
capacitat de gestió i capacitat de finançament, s’havia de donar.
Això també ho tenc ben clar, i això és el que diu clarament el
Tribunal Suprem quan explica aquesta situació. Per cert, és un
recurs que el que fa és tombar absolutament la proposta que es
feia des de l’Ajuntament de València, i es tomba la proposta que
es feia des de l’Ajuntament de València perquè el que li diu el
Tribunal Suprem és, escolti, aquests senyors, aquí hi ha una llei
d’hidrocarburs que demana unes determinades coses, aquests
senyors han presentat que tenen capacitat de gestió i que tenen
capacitat de finançament, aquests senyors s’han compromès a
fer les avaluacions i les actuacions d’impacte ambiental que
marca el decret. 

Per tant, no hi ha lloc perquè vostè ara em parli de temes
ambientals, ja es parlarà de temes ambientals a la fase que
pertoqui parlar de temes ambientals, perquè això és l’aplicació
de la llei, a mi no m’agradarà així com està establert, però
aquesta és la llei que va aprovar el Govern del Sr. Aznar l’any
1998. Aquesta és la llei, és a dir, si nosaltres aprovam una llei
que diu que les persianes han de ser blaves i nosaltres estam
avesats que les persianes siguin verdes i volem que les persianes
siguin verdes i ho duim als tribunals, ja ens agradarà molt que
les persianes siguin verdes i que aquí a Balears les persianes han
de ser verdes, però si la llei diu que han de ser blaves el tribunal
dirà que les persianes han de ser blaves” i per tant, aquí es va fer
una llei per fer prospeccions i ara els que feren la llei
s’exclamen perquè es fan prospeccions, idò no, efectivament
aquesta és la llei que es va aprovar i aquesta és la llei que
s’aplica.

 El que li voldria dir és una cosa, puc entendre que vostè
digui  que nosaltres hem tret aquestes declaracions, nosaltres
creim que vostès haurien hagut de fer més. Jo crec que la
situació que hi havia en aquests moments, pel que es veia que
era la primera fase dels estudis, no era la mateixa situació que
es viu en aquests moments, que és precisament un moment
culminant del procés perquè és quan es demanen treballs que
poden causar problemes greus, perquè la primera fase no en
creava ni un, de problema greu, ara és quan es demanen els
treballs que poden crear problemes greus, les adquisicions
sísmiques 3D, això pot crear problemes greus. Per tant, ara és
quan es fa l’avaluació d’impacte ambiental i efectivament és ara
quan les institucions s’han de mostrar més dures en aquest tema.
Crec que abans no hi va haver res perquè precisament estàvem
davant una situació completament diferent i per tant, no en la
situació que tenim ara en aquests moments que crec que és una
situació molt diferent i on és necessari. Per tant, si em demana
si jo em veig amb coratge de defensar aquests temes, no havia
tingut tant de coratge mai com per defensar-los.

Repetesc, no perdin més energies en intentar que jo em
convenci, crec que, les energies, les haurien d’intentar perdre en
convèncer aquells que en aquest moment no tenim convençuts,
que són uns altres. Els que no tenim convençuts, pot estar ben
segur que són uns altres i... i li assegur que és gent que,
efectivament, no la tenim convençuda i només li posaré un petit
exemple perquè vegi cap on hem de fer feina.

A l’aprovació de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental, a
l’aprovació de la modificació que es va fer el 2013 de la Llei
d’avaluació d’impacte ambiental, el dia en què s’aprovava al
Congrés el representant del Partit Popular el Sr. Torres Herrera
va defensar que es fes aquesta llei que com deia nosaltres creim
que és una rebaixa i el perquè es feia aquesta llei. Va explicar
quin era el motiu, que anava molt emmarcat en el fet que hi
havia més de... no sé si eren 10.000 o 100.000 expedients aturats
que per motiu de temes mediambientals... i que això en uns
moments en què hi havia crisi no podia ser i, per tant,
necessitàvem una modificació de la llei que eliminàs tràmits i
que fes tota una sèrie de qüestions, aquest era el motiu principal.

El deia això, però: “De aquellos 10.000 proyectos
pendientes de autorización muchos quedaron atrapados en el
silencio debido a estas absurdas e infantiles diferencias,
proyectos de interés nacional o autonómico capaces de
solventar problemas de tremendo calado para los ciudadanos
y que además suelen suponer relevantes inversiones con
creación de empleo y riqueza y por ello no pueden quedar
postrados por caprichos localistas máxime cuando quedan
demostradas las garantías ambientales con la aplicación
incluso de las mejores tecnologías medioambientales
disponibles. Señorías, no nos han tocado tiempos de capricho
y es caprichosa por ejemplo la actitud obstruccionista del
gobierno de mi comunidad autónoma de Canarias a las
prospecciones petrolíferas en nuestras aguas con la
posibilidad de obtener recursos naturales de un valor
incuestionable, una explotación que se realizaría con las
máximas garantías de protección ambiental que son las que
persiguen con la aplicación de esta ley.”
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Ho dic perquè, és clar, nosaltres en aquest cas estam en el
mateix vaixell i crec que igual..., jo també he estat responsable
en aquesta comunitat autònoma i també he hagut de jugar amb
els meus i he hagut de demanar als meus coses que no sempre
es donaven i per tant, sé quina és la situació per la qual es passa
en aquests moments i per tant, també vull deixar ben clar que
sense cap tipus de confrontació estic totalment disposat que hi
hagi el màxim acord.

No m’he posat a la disposició del president de la comunitat
autònoma perquè entenc que ell sap que estic a la seva
disposició, igual que en vuit anys de govern mai no vaig veure
ningú del Partit Popular, cap senador ni cap diputat, que es
posàs a la meva disposició quan jo era president del Govern
amb un caramull de problemes que també tenguérem i que vostè
sap que cada vegada n’hi ha, però si vostè troba que això és un
error, no passi pena, avui horabaixa mateix telefonaré, al
president, per dir-li que estic a la seva absoluta disposició,
d’altra en faltaria. Vull dir, però, que aquesta no és la dinàmica
que s’ha duit a aquesta comunitat autònoma perquè ja li dic
aquest servidor ha estat vuit anys president i no record que cap
dels senadors del Grup Popular venguessin a posar-se a la meva
disposició, no crec que passàs.

No sé si hi havia alguna qüestió més que m’haguessin
formulat i si és així ja la contestaré en tornar.

Moltes gràcies per escoltar-me.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich i Oliver. Ara en torn de rèplica dels
grups que han intervingut, en primer lloc, Sr. Miquel Àngel Mas
per part del Grup MÉS, té vostè cinc minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bé, Sr. Antich, gràcies per la seva compareixença, li
demanaria molta més contundència, molta més fermesa, molt
més ressò, molt més rebombori, al Google, quan tornem pitjar
Google i posem Senado prospecciones petrolíferas ha
d’aparèixer vostè o vós,  juntament amb el Sr. Pere Sampol i
l’altra senadora, eh?, més contundència.

La compareixença del Sr. Soria, l’ha de demanar, l’ha de
demanar, no ho dubti, l’ha de demanar, sense cap dubte, per a
nosaltres és molt important i quan dic “per a nosaltres”, dic per
al Parlament de les Illes Balears, per a la comunitat autònoma,
l’ha de demanar.

Que ho pot demanar el Sr. Bauzá?, que ho pot demanar?,
gràcies, nosaltres ens apuntam aquesta iniciativa, ja ho farem,
gràcies, nosaltres demanarem al Parlament que el Sr. Bauzá
també demani que comparegui el Sr. Soria, efectivament tendrà
molt de ressò i serà molt important que el Sr. Bauzá interpelAli
el Sr. Soria al Senat, per tant, ho farem nosaltres, però per allò
que li competeix, a vostè, jo li deman que ho faci. Li deman que
ho faci perquè... el Sr. Bauzá haurà de fer altres coses, però
vostè com a senador pot fer això i crec que ho ha de fer i jo li
demanaria, per favor, que ho fes, no només del Sr. Soria, sinó
per davant l’entitat del tema que tenim davant del Sr. Rajoy
també, del president Sr. Rajoy, també demani’n la
compareixença per favor i expressi-li la unanimitat que a les

Illes Balears hi ha sobre aquest tema, l’enorme preocupació que
tenim.

Gràcies per acollir la iniciativa de la ponència d’estudi,
esper que tregui el seu fruit i si ens pot anar informant de com
va i pot tenir repercussió mediàtica també li ho agrairé molt.

Li he demanat si havia parlat amb la seva companya Sra.
Garau i m’ha costat entendre-ho i al final he vist que no, que no
havien parlat, que heu dit que primer ho presenta o que quan ho
ha de presentar ho parla amb algú del Partit Popular i això, miri
o mirau, això és un tema que va per damunt del partidisme, no
sé quina ha estat la dinàmica (...) o sí que ho sé perquè he seguit
evidentment els temes públics, no?, en qualsevol cas no
m’agrada. No m’agrada perquè aquest és un tema que va per
damunt dels partits polítics, és absolutament transversal com
hem estat capaços... vós sou conscient que la situació política en
aquesta comunitat autònoma és de gran tensió, però així i tot
hem estat capaços d’aprovar per unanimitat al Parlament
aquesta declaració institucional, ja que la legitimitat que vós i
la Sra. Garau teniu esdevé, deriva d’aquest parlament, jo li
demanaria que es reunissin, jo li demanaria que establissin una
estratègia conjunta i que així ho fessin públic amb una
fotografia i el que faci falta.

Els demanaria que anassin a fer un cafè, sincerament, no, no
i si fa falta els el pag jo, el cafè, no, no passa res, poden anar
aquí davant, no...

(Remor de veus)

...és a dir, es tracta... és un tema..., bé, estic content que agafem
un to més relaxat, perquè crec que entre altres coses, també és
el que volia comentar (...) d’això, li demanaria que ho parlassin
i que establissin una estratègia conjunta i els ciutadans de les
Illes Balears li ho agrairien molt, perquè el que no m’agrada, a
mi m’agradaria, demanaria, tothom és lliure de fer... d’usar (...)
d’expressió així com vulgui, aquest al qual vostè denomina
“pim-pam-pum”, jo, pim-pam-pum, això no m’agrada, no
m’agrada, no m’agrada, m’estim més cafè. A mi no m’agrada
començar a parlar del 2006, 2008 i vós més i vós..., jo no sé què
i no sé què. No. Miri, estam davant un problema important, vós
representau en aquest moment la comunitat autònoma al Senat
i teniu de la mà la Sra. Garau, podeu anar plegats, han d’anar
plegats, no els deman que vagin plegats, de forma constructiva,
ens oblidam del pim-pam-pum i anam endavant perquè és un
tema que ens afecta molt, és un tema que si algun dia passa un
desastres ens sabrà molt de greu no haver estat capaços de tenir
un consens mínim en aquest punt.
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Estic content que si amb aquesta iniciativa, per ventura, els
hem esperonat en un tema que per a nosaltres, per a la comunitat
autònoma, és molt important, no sé si això ha provocat que
hagin tengut més activitat o no, en tot cas li demanaria que en
tenguessin molta més i que, a més, per ventura poguessin
demostrar als ciutadans que el Senat serveix per a alguna cosa.
Vós sou senador, el Senat per als ciutadans és la gran incògnita,
què passa al Senat, què es fa al Senat. Crec que tenen una
oportunitat per demostrar que el Senat pot servir d’alguna cosa,
encara que només sigui per a això o especialment per a això que
sigui molt important per als ciutadans de les Illes Balears.

Per tant, si li va bé, facin el cafè i tirin endavant una
iniciativa conjunta. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Boned, té vostè cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Antich, tal com vostè ha
assenyalat, efectivament ara se li fan un seguit de
recriminacions i de crítiques en relació amb allò que es fa fer o
no es va fer, i efectivament es dóna la circumstància que fins al
març de 2011 totes les autoritzacions de prospecció a l’entorn
de les Illes Balears no havien estat mai un problema, deixant
molt clar que si aquestes són greus i és una situació no
desitjable per a les illes, les anteriors tampoc no ho eren, eh?,
però no va passar res, ningú no va reaccionar, ni el PP ni ningú
altre.

Per què sorgeix el març de 2011 tota la polèmica?, perquè el
Partit Popular decideix utilitzar aquestes autoritzacions, en
aquest cas del govern socialista, com a arma enfront dels seus
rivals polítics, com a arma enfront d’un govern balear que no
estava en les seves mans. A partir d’aquí ve tota la polèmica que
-repetesc- sempre ens havíem mostrat des de Balears en contra
d’aquestes prospeccions i això vull que quedi molt clar, però
com haurà pogut comprovar no interessa parlar de la llei de 98,
no interessa obrir mínimament un debat sobre aquesta llei
d’hidrocarburs, per què serveix i què permet i què no hauria de
permetre, no interessa, interessen altres coses, perquè
efectivament hi ha interès a polemitzar.

Dic això perquè també s’ha fer referència per part d’altres
portaveus, el Sr. Mas ho ha dit ara també, parlava d’unanimitat,
vostè, Sr. Antich, també n’ha parlat, de la unanimitat d’acció, i
aquesta unanimitat és molt clar que és a nivell autonòmic, a
Balears tots estam d’acord, no hi ha fissures, a part d’algunes
crítiques intencionades amb intents de treure’n profit polític,
però la unanimitat en contra de les prospeccions és aquí, ja no
és el mateix quan arribam a Madrid. Allí hi ha discrepàncies,
allí no hi ha tal unanimitat i allí cadascú fa el seu camí i potser
això és el que hauríem de mirar de resoldre.

Se li ha demanat -i vostè ho ha respost també en la seva
anterior intervenció- per què no s’havia ofert al Govern balear
per sumar-se i per ajudar i per fer tot allò que es pugui, etc., i no
deixa de resultar-me curiós...i això sí, com que vostè
segurament no ho sap o no se n’ha adonat- sí li vull transmetre

una situació que és curiosa, qui li reclama que es posi a
disposició del Govern balear és el mateix grup que el mes de
febrer, quan aprovàrem la moció  a la qual vostè havia fet
referència i de la qual sortiren un seguit de punts aprovats per
unanimitat, va bloquejar i votar en contra dos punts, un era que
es creàs una comissió de totes les institucions i administracions
de les Illes Balears conjuntament amb les organitzacions
cíviques i socials econòmiques per anar tots junts i treballar tots
junts front al Govern d’Espanya i del Ministeri d’Indústria. Li
ho dic perquè també tengui aquesta informació, perquè ja que se
li recrimina sàpiga qui li ho recrimina, què és el que havia fet
abans.

També se li ha recriminat la seva manera d’actuar quan
presidia la comunitat autònoma, vull deixar ben clar que no ha
estat aquest portaveu el que ha duit el debat en aquests termes.
Jo creia que havíem de parlar de la feina d’un senador, però com
altres s’han encarregat de portar el tema en un altres escenari no
tenc més remei que entrar-hi jo també. Se li recrimina el tema
del recurs, un recurs que... diu que a més venia vostè obligat per
una proposta del Parlament, però és que resulta que se li oblida
comentar-los que un any després els mesos de febrer i març de
2012 el mateix grup parlamentari i el mateix govern, en aquest
cas el Govern del Sr. Bauzá, va deixar de presentar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, la compareixença és del senador autonòmic, no
de cap representant del Grup Popular...

EL SR. BONED I ROIG:

Senyor...

EL SR. PRESIDENT:

Vostè s’ha de referir...

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

... vostè s’ha de referir, i si em deixa parlar, per favor...
EL SR. BONED I ROIG:

Sí, esper que em deixi llavors a mi...

EL SR. PRESIDENT:

...al senador autonòmic i no al representant del Grup Popular
perquè no vull que això es converteixi en un debat entre grups
parlamentaris, perquè és una compareixença de senadors
autonòmics...
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EL SR. BONED I ROIG:

Senyor...

EL SR. PRESIDENT:

Així que, per favor, el requeriria perquè la interpelAlació fos
cap al senador autonòmic i no cap a cap grup parlamentari.
Entenc les referències evidentment a un grup parlamentari de
manera determinada, però no contínues en la seva intervenció.
Gràcies.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, si vostè no ha tallat al portaveu del Grup
Popular quan ha fet referències al senador actual com a
president del Govern en què li ha recriminat la seva actuació
com a president del Govern...

EL SR. PRESIDENT:

I vagi acabant, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

...em sembla que no és molt correcte que ara surti recriminant
la meva actitud, en qualsevol cas jo no m’he dirigit a ningú altre
més que al Sr. Antich a qui estic aportant informació i
continuaré dient-li que aquest govern va deixar de presentar un
recurs els mesos de febrer i març de 2012 enfront d’un acte
administratiu com va ser la transmissió de drets d’una
companyia a l’altra en el Golf de València, és recriminable i
exactament igual que el que va fer vostè. Per tant, poca cosa li
hem de recriminar en aquest aspecte qui no ha fet també venir
obligat, per la mateixa aprovació del Parlament, a què vostè li
fan referència.

I costa molt entendre, Sr. Antich, les explicacions que vostè
pugui fer -i amb això acab Sr. President-, les explicacions que
vostè pugui donar, sobre quin és el seu punt de vista en
referència a allò que contempla el reial decret que es va aprovar
en el seu moment, un reial decret que des del nostre punt de
vista no s’hauria d’haver aprovat, que hem criticat des del
primer moment perquè estableix unes pautes a seguir, que són
les que vostè ha explicat...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab Sr. President. ... les que vostè ha explicat i que
evidentment no interessa a segons qui entendre i posar-ho com
a eines per actuar d’aquí endavant. Repetesc, esperam que
continuï fent vostè la feina de control que està fent, que continuï
fent-se ressò de les propostes del Parlament i li anunciï que
arribaran a vostè com a senador moltes més propostes i que
esperam que siguin aprovades també en aquest parlament i si no
són aprovades li ho farem arribar exactament igual, perquè val
la pena que es tramitin a nivell de Madrid.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. I ara per part del Grup Parlamentari
Popular Sr. Miguel Jerez, té vostè cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Si vostè
la primera manifestació que ha fet en el torn de rèplica és certa,
jo li he donar l’enhorabona. Si totes aquelles iniciatives que
vostè planteja en el Senat, en relació amb les prospeccions, les
trasllada el Grup Parlamentari Popular, crec que hem d’estar
d’enhorabona, crec que la colAlaboració entre els senadors
d’aquesta comunitat autònoma i en particular entre aquells que
han estat triats per aquest Parlament, ha de ser un fet
constatable. I si és així, jo li he de donar l’enhorabona.

Ara bé, no es pensi que jo faré un joc de pim-pam-pum. Jo
plantej avui aquí aquesta intervenció des del respecte que li tenc
a vostè, però també des de l’exigència, Sr. Antich, de
l’exigència per la naturalesa del seu nomenament, perquè el seu
nomenament té una naturalesa especial i, per tant, vostè en
aquesta cambra ha de donar les explicacions corresponents
d’acord amb el nivell d’exigència que els diputats d’aquesta
cambra vulguem emprar amb tot el respecte. Per tant, no
entengui vostè que el to que aquest diputat empra, és un joc de
pim-pam-pum, perquè jo li dic directament que vostè
s’equivoca, vostè s'equivoca.

No m’ha contestat a un seguit de qüestions que jo li he
plantejat. Jo les hi reformularé una altra vegada i esper tenir més
èxit en aquest cas. No li ha de saber malament que jo li digui
allò que vostè ha dit, no li ha de saber greu que li recordi les
seves manifestacions. El que em sap greu és que no em contesti
al que jo li deman en relació amb aquelles manifestacions. Jo li
dic si vostè manté aquelles manifestacions, i vostè m’ha dit que
el que diu aquella notícia és que vostè hi estava en contra. Jo no
ho dubt, no dubt que ho estigui ara, no tenc cap dubte en aquest
sentit, no en tenc. Ara, no entenc que vostè en aquell moment
digués, quan tenia la responsabilitat que vostè tenia, “los
sondeos no suponen ningún escándalo”. I digués: “es normal
que el Gobierno quiera conocer de qué recursos dispone en su
suelo nacional”. Si vostè mantenia aquesta afirmació i la manté
avui, és una manifestació perfectament coincident en les
manifestacions que feia el Sr. Miguel Sebastián, que va firmar
els decrets de prospeccions i que denoten quina és precisament
la política en matèria energètica del govern socialista en aquell
moment.

Miri, jo li vull posar de manifest una cosa. Vostè sap quantes
autoritzacions de prospeccions es varen autoritzar en aquell
mateix Consell de Ministres? Tal vegada vostè pensi que només
es varen aprovar les nostres, en van aprovar 12, 12 al llarg i
ample del territori nacional. Ja li anava bé al Sr. Sebastián la
Llei d’hidrocarburs, ja li anava bé si aquesta era precisament la
política energètica que volia desenvolupar el govern socialista
precisament, arreu del territori nacional.
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Vostè m’ha dit que té tot el coratge per defensar això en el
Senat. Jo no ho dubt, no tenc cap dubte que vostè el té. Però a
bones hores, Sr. Antich, a bones hores treu vostè el coratge, a
bones hores vostè treu les ungles! Possiblement sigui massa
tard, esperem que no, confio que no. Però a bones hores treu
vostè la valentia! Hi va haver un moment en què aquest coratge
s’havia de posar de manifest i això no va succeir. Per tant, crec
que retrets si tan vol, algun n’hem de fer, des del respecte com
li dic, però també, Sr. Antich, des de l’exigència.

Estic satisfet que vostè digui que no varen recórrer res. Però
no deixa de ser un fet objectiu, que ho és, però jo li vull recordar
que en aquesta cambra cada vegada que substanciam una
iniciativa parlamentària, ningú dels seus precisament no
reconeix que aquí no es va actuar de cap de les maneres. Per
tant, jo estic satisfet que vostè reconegui que no es va actuar,
però m’agradaria també que no només es quedàs que no es va
actuar. I per què no es va actuar? I per què no es va actuar quan
hi havia un mandat parlamentari que l’obligava a vostè a actuar?
Només vull que em doni resposta precisament a això.

I una altra cosa que ens crida l’atenció. És estrany, com a
mínim sorprenent que aquí s’autoritzin prospeccions petrolíferes
d’aquest calat i d’aquesta dimensió i el Govern de les Illes
Balears, el màxim òrgan executiu d’una comunitat autònoma, ni
se n’assabenti, ni ho sàpiga, ni reaccioni. Però no només això,
és que encara sabent-ho, tampoc no va reaccionar. La meva
pregunta és molt fàcil, vostè sabia que un desembre de l’any
2010 això s’aprovaria? M’agradaria me contestàs, que em
contestàs si ho sabia o no ho sabia, perquè si ho sabia té una
conseqüència i si vostè ho ignorava, això té una altra
conseqüència.

I acab perquè crec que poc temps més tenc per aprofitar.
Dues coses, idò sí, idò sí, li reiter la pregunta, ja sé que m’ha dit
que no, vostè s’ha posat a disposició del Govern de les Illes
Balears per a qualsevol tipus de qüestió relacionada amb això?
No, però no s’ho prengui malament, és que la seva naturalesa de
senador autonòmic no és qualsevol. Vostè em dirà no conec cap
diputat, ni cap senador que s’hagi posat a disposició de cap
govern, el Sr. José Ramón Bauzá ja sap on trobar-me. Aquesta
no és una resposta seriosa, Sr. Antich, perquè la naturalesa de
senador autonòmic és -com dic- especial.

I acab, vostè ha criticat amb molta intensitat la Llei
d’hidrocarburs, també ha parlat en relació a la Llei d’impacte
ambiental, però jo no li conec en aquesta comissió cap
alternativa a la Llei d’hidrocarburs de l’any 98, ni a la Llei
d’impacte ambiental a la que vostè constantment aquí
referència. A mi m’hauria agradat escoltar alternatives, si això
no li va bé, què li va bé a vostè?, perquè el més fàcil és dir, això
no em va bé i no dir res, Sr. Antich. 

Per tant, ara té l’oportunitat en aquest sentit de contestar-me.
Poca cosa més tenc per afegir i simplement agrair una vegada
més la seva presència en aquesta comissió i esperar i confiar que
d’aquí endavant, li queden dos anys encara per aprofitar, empri
aquest coratge, que vostè diu que no li falta, aquest coratge, que
diu que té, però no aquell coratge que en aquesta comunitat
autònoma vàrem trobar a faltar quan el vàrem trobar a faltar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. I ara ja per tancar aquesta compareixença
i en torn de contrarèplica, Sr. Antich Oliver, té vostè la paraula
sense limitació de temps.

EL SR. SENADOR EN REPRESENTACIÓ DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies als tres portaveus per les
seves paraules. Bé, la veritat és que si feim un cafè jo i la
senadora autonòmica en representació del Partit Popular, no serà
la primera vegada, ja n’hem fet més d’un, de cafès, i
efectivament, no jo tenc cap tipus de problema per fer un cafè,
fins i tot per fer una estratègia conjunta. I comprenc que ella,
per fer una estratègia conjunta, en pot tenir més que jo de
problemes, perquè els seus governen a Madrid. És a dir, qui no
en té cap ni un, de problema, som jo i comprenc que ella, per fer
un cafè, sé cert que no en té cap ni un, perquè ja hi hem anat
més d'una vegada, però comprenc que per fer una estratègia
conjunta, tengui moltes més dificultats a l’hora d’arribar a un
acord. Jo no en tenc cap, però comprenc les seves, perquè he
viscut dins un grup parlamentari a nivell estatal i, per tant, vull
ser raonable en aquestes situacions, sense perjudici que també
pens que es tracta d’un tema de comunitat autònoma i que, per
tant, com se suposa, per les notícies que jo tenc per part dels
senadors del Partit Popular, hi ha una postura, per allò que se
m’ha traslladat, la veritat és que darrerament d’aquest tema n’he
parlat més amb Llorenç Bosch que directament amb la
senadora, però pareix que hi ha una postura bastant ferma per
part dels senadors de Balears del Partit Popular, per si es dóna
qualque tipus d’aprovació o acord que s’hagi d’haver de fer en
el Senat en relació amb aquest tema. Això és el que se m’ha
traslladat a mi i jo que crec tenir una relació bona amb els
senadors del Partit Popular a l’hora de poder coordinar coses i
fer feines conjuntament, crec que efectivament és així.

Per tant, cap dubte ni un de fer això, jo no deia d’intentar
substituir demanar jo una compareixença perquè el Sr. Bauzá
posàs en marxa la Comissió General de Comunitats Autònomes
o la demanàs, no substituïa una cosa amb l’altra, sinó que el que
deia és que sense cap dubte, tendrà molta més força el fet que el
president de la comunitat autònoma actuï, utilitzi la cambra
territorial del Senat, per tant, la cambra territorial a nivell
estatal, per tractar un tema amb l’Estat que és de vital
importància, com vostè molt bé diu, per a aquesta comunitat
autònoma. Per tant, jo només ho posava damunt la taula amb
aquesta idea.
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Jo tampoc no volia que això se convertís en un pim-pam-
pum, però sabia que una part de pim-pam-pum hi hauria. Però
tampoc no ha estat una cosa molt grossa, és una cosa que es pot
dur i per tant, jo per la meva part crec que ha estat una cosa feta
amb seny, per tant, amb tranquilAlitat i crec que això no lleva
que els distints grups i els senadors dels distints partits, no
tenguem la capacitat d’asseure'ns i fer feina conjuntament i per
tant, tirar endavant totes les iniciatives que facin falta.

Quant al Sr. Boned, exactament igual, efectivament aquí hi
ha hagut tot un seguit d’actuacions que a mi em preocupen,
perquè és ver que fins ara en aquests moments teníem una llei
que fomenta aquest tipus d’iniciatives, però a partir d’ara
tendrem una llei que fomenta aquest tipus d’iniciatives, amb una
normativa mediambiental molt més baixa que la teníem abans.
Hem rebaixat les dues normatives ambientals fonamentals,
haurem rebaixat l’avaluació d’impacte ambiental i ara rebaixam
ja en el Congrés la normativa damunt responsabilitat
mediambiental. 

Per tant, tenim la mateixa llei mare que, efectivament, va
donar la possibilitat que un govern socialista aprovés en un sol
Consell de Ministres, 12 o no sé quantes prospeccions, i que un
altre govern del Partit Popular n’aprovés 9 o no sé quantes,
entre Columbretes, etcètera el temps del Sr. Aznar i que seguirà
donant la possibilitat de què el Sr. Rajoy en pugui aprovar no sé
quantes més i el que vendrà darrera el Sr. Rajoy, si és un
socialista i no s’ha canviat la llei, en podrà tornar donar no sé
quantes més. I la nostra comunitat autònoma, la Mar
Mediterrània i la riquesa que tenen aquests indrets, sense cap
dubte ni un estaran a l’aire i no hi haurà ningú que les defensi.

Per tant, per això jo volia dur el tema a una altra banda, que
efectivament no estam parlant aquí purament i simplement
d’uns temes concrets que han fet uns governs o no, que tiri la
primera pedra el govern que no n’ha fet, que tiri la primera
pedra! Que tiri la primera pedra el Govern del Partit Popular
que no ha aprovat aquests tipus d’actuacions. Si aquesta no és
la qüestió, la qüestió és com en aquests moments feim front a
una situació i com en aquests moments canviam que en el futur
no es puguin donar més actuacions d’aquestes. I clar, jo veig pel
debat que hem tengut, he vist que hem entrat molt damunt els
dos decrets que va donar el Govern socialista, que és el gran
culpable, i que jo efectivament, no hi estic gens a favor, ni hi
vaig estar en aquells moments, ni hi estic a favor ara. Però
aquest ja no és el tema, el tema és com ho aturam i el tema és
com aturam que no se’n puguin donar més. Com matam el
criador de més coses d’aquestes. Això és la llei i jo no veig cap
voluntat del Partit Popular de modificar aquesta llei. Així com
tampoc no he vist aquestes darreres legislatures, voluntat del
Partit Socialista de modificar aquesta llei. I aquest és un dels
grans temes que Balears hauria de posar damunt la taula.
Balears, per unanimitat, hauria de demanar que se substitueixi
aquesta llei, perquè efectivament aquesta llei afecta de forma
brutal els interessos de les Illes Balears. I així com Sarkozy a
França va agafar un acord i va dir a la Mediterrània fora
prospeccions i les va eliminar, fora permisos d’exploració,
exactament el mateix es podria fer per part del Govern espanyol
respecte de la Mediterrània espanyola i, per tant, de les aigües
espanyoles de la Mediterrània. Per tant, exactament el mateix.
Aquesta és la qüestió.

Efectivament, nosaltres no vàrem recórrer, és ver, no vàrem
recórrer, i de què hauria servit recórrer? Absolutament per a res
no hauria servit per res, no hauria servir per a res, i ho dic ben
clar dins aquest parlament, perquè tenc una sentència del
Tribunal Suprem que diu a l’Ajuntament de València que se’n
torni, que el seu recurs no serveix per a res, li tomba tots i cada
un dels temes, tots i cadascun dels temes referits a aquestes
mateixes prospeccions. Tots i cada un dels temes tomats a
l’Ajuntament de València, per què?, perquè diu que hi ha una
llei que diu que els senyors que tenen capacitat de gestió i
capacitat financera, fent uns compromisos mediambientals,
poden tenir un permís d’investigació. Per tant, ja ho poden
recórrer això, la llei és fomentadora, facilita que aquests senyors
puguin tenir això. Aleshores, el que diuen aquests senyores és
que a cada fase s’agenollaran i, per tant, a cada fase el que faran
serà demanar un impacte ambiental i demanar una nova
autorització. I serà a través d’aquestes fases on podran actuar les
distintes institucions. Però en el permís d’investigació originari
no serveix per a res. I no ho dic jo, ho diu el Tribunal Suprem
d’aquest país, és el Tribunal Suprem el que ha tombat el recurs
a València damunt aquest mateix tema. Per tant, no serveix
absolutament per a res. Ara serveix, perquè ara efectivament
s’han demanat uns treballs que suposen, que poden suposar
impactes mediambientals. Per tant, ara serveix recórrer i ara
serveix fer una batalla respecte d'aquest tema. És ara el moment
de fer una batalla respecte d'aquest tema.

I abans d’acabar jo voldria dir una altra cosa, que és que crec
que no hauríem de deixar de mans el tema de la responsabilitat
patrimonial. Crec que el Govern de les Illes Balears també
hauria d’agafar aquesta bandera, perquè si efectivament es
demana, no perquè ho pagui el Govern de les Illes Balears, sinó
perquè ho pagui el Govern de l’Estat, però si es demana...,
estam parlant de 400.000 euros, ben aviat les podríem retallar de
moltes del Govern de l’Estat i no serien per a coses tan
importants com és aquesta, crec, perquè aquesta deu ser de
primera importància, pel que sent, és una qüestió de primera
importància. Per tant, estam parlant que aquests senyors
demanen unes adquisicions sísmiques 3D, un programa que
s’entén que si s’ha de fer aquest tipus de proves és per saber si
hi ha petroli. Per tant, això vol dir que en aquest moment no
saben si hi ha petroli; per tant això vol dir que no hi ha lucre
cessant si no saben que hi ha petroli; per tant això vol dir que
purament i simplement s’hauria d’indemnitzar pels doblers que
s’hi han invertit fins ara i, què hi han invertit fins ara?, 410.00
euros, 160.000 d’una zona i 250.000 de l’altra. Per tant, això és
el que han invertit en aquests moments. Per tant, el Govern de
les Illes Balears hauria de posar aquest tema damunt la taula i
analitzar efectivament com és que es pot fer.

Vostè diu..., Sr. Jerez, em diu que dotze se’n varen aprovar,
que aquesta era la política del Govern socialista d’acord amb la
llei; és clar, la mateixa política que dur el Sr. Soria ara en
aquests moments, aquest és el problema que tenim. La política
que duia en aquells moment el govern socialista i la política que
du l’actual govern, que vostè no se’n recorda mai, només em
parla dels altres, jo li parlo dels nostres i dels altres, però vostè
no se’n recorda mai de parlar dels ara, no ho sé o els ha esborrat
o no hi vol pensar, però és clar, a mi els que em preocupen més
-li ho puc assegurar-, a mi els que em preocupen més ara amb
diferència són els d’ara perquè els d’ara són els que ho poden
solucionar. Per tant, és als d’ara als que haurem de demanar que
arreglin aquesta problemàtica.
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El que intentava dir amb allò del pim-pam-pum és que..., és
precisament això, miri, reconec que el nostre govern hauria
d’haver modificat aquesta llei i reconec que va donar tota una
sèrie d’autoritzacions que va donar i reconec que el seu govern
no l’hauria d’haver creada així, aquesta llei, i reconec que el seu
govern no l’hauria de seguir aplicant d’aquesta manera i reconec
que tot això va en contra dels interessos de les Illes Balears,
només li deman això, que vostè reconegui el mateix, que
reconegui que el Govern actual tampoc no ho fa bé i que el Sr.
Soria du a terme les mateixes polítiques que duia el Sr.
Sebastián i que això a les Illes Balears no ens va bé i, per tant,
com que no ens va bé, vostè cada vegada que parli del Sr.
Sebastián parli del Sr. Soria, cada vegada que parli que nosaltres
autoritzàrem determinades prospeccions parli que en temps del
Sr. Aznar s’autoritzaren un caramull de prospeccions. Cada
vegada que em parli d’aquests permisos, recordi que el 2006 hi
va haver una publicació al Butlletí Oficial de l’Estat i el Govern
de les Illes Balears del 2006 no va dir absolutament res. Cada
vegada que parli d’aquestes coses, recordi-ho tot i una vegada
que se n’hagi recordat digui “no, això és pim-pam-pum, el que
hauríem de fer és posar-nos d’acord i intentar arribar a un acord
amb tots els grups polítics perquè aquí el més important és que
solucionem la papereta i no anar enrere”.

Crec que vostè amb molt bones paraules i amb molt bon
tarannà ha anat molt enrere, molt enrere perquè crec que era
l’única forma que tenia en aquests moments per cobrir aquesta
història, de totes formes, li reconec que amb molt bon tarannà.

Crec que el que hauríem de fer a partir d’ara és anar cap
endavant i per això em tenen a la seva disposició.

Només vull recordar-li que jo no som el primer senador
autonòmic que hi ha hagut en aquesta terra, hi ha hagut altres
senadors autonòmics, no record cap senador autonòmic que hagi
vengut a dir-me “jo estic a la seva disposició”, malgrat tot avui
horabaixa telefonaré el Sr. Bauzá per posar-me a la seva
disposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich i Oliver, per la seva compareixença i a
les persones que l’han acompanyat. 

Ara farem un recés de tres minuts per acomiadar el Sr.
Antich i el seu equip i per a totes aquelles qüestions que vostès
saben.

EL SR. PRESIDENT.

Reprenem la sessió d’avui de compareixences solAlicitades
pel Grup Parlamentari MÉS de senadors autonòmics. A
continuació té la paraula la Sra. Maria Antònia Garau i Juan per
fer l’exposició oral, com sap, sense limitació de temps.

LA SRA. SENADORA EN REPRESENTACIÓ DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
(Maria Antònia Garau i Juan):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats, agraesc que
hagin solAlicitat la meva compareixença, aquesta és ja la tercera
vegada que puc venir a aquesta comissió, bé, a altres
comissions, la d’Hisenda i en aquest cas la d’Economia, per
posar-me a la seva disposició, ja sabem que venc tot d’una que
m’ho solAlicita aquest parlament i venc ben aviat.

Venc en aquesta ocasió a instàncies del Grup Parlamentari
MÉS per informar de la meva activitat parlamentària en relació
amb les prospeccions marines d’hidrocarburs i de les iniciatives
previstes per defensar, precisament, els interessos dels ciutadans
de Balears. Es tracta, fins a dia d’avui, de tres projectes com
saben, hi passaré molt per damunt perquè dels temes tècnics ja
se n’ha parlat en altres comissions, que és el del Golf de
València, el de Lleó i el de la Mediterrània nord-occidental.

Les sondejos inicials consisteixen en l’emissió d’ones que
ja sabem que farien malbé tant als animals marins com cetacis,
tortugues marines i d’altres i en el cas que es detectassin bosses
de petroli d’interès comercial la seva explotació suposaria molts
de riscs que no pensam assumir, tant per al turisme, per tant,
temes econòmics, com per a la pesca i per a la Mediterrània en
general, en què a més tenim la mar que és tancada, més perill
suposaria per a la nostra comunitat autònoma.

Tots els riscs que acab de comentar, el PP no pensa assumir-
los en representació d’aquests ciutadans i ja ha quedat ben clar
per totes les manifestacions que s’han fet públicament en
aquests darrers mesos que els ciutadans de Balears no volen
prospeccions. El president d’aquesta comunitat autònoma no vol
prospeccions, aquesta cambra no vol prospeccions, jo no vull
prospeccions i així actuarem en conseqüència.

El Govern de Mariano Rajoy no ha iniciat cap tràmit a dia
d’avui per fer prospeccions petrolíferes a Balears. Estic, estam,
vigilant perquè això segueixi així, és a dir que no n’hi hagi de
futures. Rajoy ara mateix segueix els tràmits de les iniciades per
l’anterior govern de Zapatero, concretament al Consell de
Ministres que ja hem comentat anteriorment de Reial Decret de
23 de desembre de 2010, on, a més de les que ens afecten, en
varen ser aprovades dotze..., com ha comentat un dels
portaveus.

Només puc fer un petit apunt al passat, no em vull estendre
perquè som més partidari de parlar del present i del futur ara
mateix i de temes tan important com ara, però el faré per marcar
un poquet la línia que ha fet el Partit Popular en aquest tema i
també en altres.
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El Govern de Zapatero va iniciar licitacions per fer
prospeccions petrolíferes a les Illes Balears i el Govern
autonòmic presidit pel Sr. Antich va defensar les prospeccions
del Sr. Zapatero assegurant que.... ja ho hem comentat i no vull
crear més polèmica, però el que sí volia comentar és el que sí va
fer el Partit Popular quan érem a l’oposició precisament
d’aquest govern central al qual hi havia Zapatero, que va ser una
PNL de registre 722, llegiré perquè són..., llegiré els números de
registre, barra 11, de 8 de març, aprovada per assentiment, la
PNL 2314/11, aprovada el 15 de novembre de 2011 per aquesta
cambra on es fa incidència de la necessitat del Govern
d’Espanya que estudiï i executi les fórmules per aturar aquestes
iniciatives apelAlant de bell nou al principi de precaució.

Què els puc dir més?, idò que tot el que vàrem fer al Senat
des de l’oposició quan governava Zapatero, era precisament per
aturar tot el tema de les prospeccions, hi ha mocions presentades
pel portaveu en aquell moment Pío García Escudero, hi ha
mocions firmades... i també ha comentat el Sr. Mas precisament
l’esmena que va presentar el senador Sampol que nosaltres
vàrem dur al Senat, nosaltres vàrem donar suport a aquest
senador i després va tornar al Congrés i ens varen tombar
aquesta esmena i no es va dur a terme. Aquesta era... volia
marcar la línia que ha duit el Partit Popular en el passat, sense
entrar en polèmica, només un recorregut històric.

Què he fet i què hem fet els senadors de les Balears al Senat
en contra de les prospeccions? Com es poden imaginar ara
estam en un punt més bé executiu que legislatiu perquè tenim
una normativa que està aprovada, que es va aprovar fa un temps,
es varen iniciar unes licitacions que estan ja iniciades i en una
fase ics i nosaltres el que hem de fer ara mateix en l’àmbit
legislatiu és vigilar -vigilar-, sobretot vigilar que no es tornin
aprovar prospeccions petrolíferes que afectin les Illes Balears i
aquest és un dels objectius claríssims que tenim els senadors i
jo personalment, que no passi per la cambra alta, és a dir, que
entri cap text que pugui afectar les Balears en matèria de
prospeccions petrolíferes que afectin Balears, bàsic. És a dir,
ens curam en allò que no pugui passar del futur.

Què passa al present?, és a dir, en el que són les
prospeccions petrolíferes que tenim ara. Com he comentat
afecten més l’executiu, perquè ja hem passat la part legislativa,
i nosaltres ara mateix donam suport al Govern promovent
reunions, converses i negociacions precisament amb el Govern
central, que és el que ara mateix té el torn de paraula, per
resumir-ho.

El que he comentat de l’executiu i del legislatiu, és a dir,
com estam fent la feina a Madrid, vull comentar que tenc molt
clara quina és la meva designació aquí a aquest parlament i tenc
molt clar que tot el que s’aprova a aquesta cambra s’ha de dur
a Madrid no només per via parlamentària com pot fer cap al
Govern el Parlament i del Govern cap al Govern central, sinó
que també al món de la política, és a dir, traslladar personalment
als meus companys i a altres grups polítics al Senat -i em consta
que també fan això els meus companys al Congrés, a la cambra
baixa-, precisament del que vol aquest parlament, és a dir, què
volen els ciutadans d’aquestes illes, què és... faré referència
únicament i exclusivament a un document que ho resumeix, en
puc fer a moltes PNL que s’han aprovat com per exemple la
moció que vàrem dur 1728/14, de 14 de març, que es va aprovar
en aquesta casa, relativa a la política general en matèria de

prospeccions, també una resolució, derivada de la PNL 792
d’aquest mateix any, relativa a no autoritzar cap altra prospecció
petrolífera, també la 1060/14, la PNL de registre 2314/11, que
quan estàvem a... que totes aquestes reflecteixen el nostre rebuig
a les prospeccions petrolíferes. I vull dir com a darrer i que per
a mi és el més important, és la declaració institucional que va
fer aquesta casa per unanimitat, tots els grups parlamentaris es
varen posar d’acord, per la qual cosa estic molt contenta i
precisament aquest missatge clar i directe que faig arribar a
Madrid dia sí i dia també a nivell parlamentari, a nivell
legislatiu, a nivell de companys, a nivell de partits.

Aquest és un missatge que jo faig arribar i els meus
companys també a nivell legislatiu, però he de dir que en
aquests moments la feina que s’ha de fer amb més força
evidentment és en l’executiu ara mateix, perquè estam pendents
d’un informe d’impacte ambiental que -aprofit per dir- esperam
que sigui negatiu en tot el que..., per exemple, va comentar a la
compareixença d’ahir Biel Company, amb tots els informes que
ha emès la Conselleria de Medi Ambient respecte d'aquest tema,
idò evidentment no pot ser d’altra manera.

A més a més, ja els... ja ho saben, ho ha fet públic en moltes
ocasions el Sr. Bauzá, el president del Govern, que en el cas que
no fos negatiu aquest informe, nosaltres ja prendríem mesures
judicials, no podem dir res més que això, anirem a per totes, les
prospeccions no es faran.

Com defensam això?, com defensam això a Madrid, aquesta
idea?, idò a part dels contactes que ja han comentat altres
consellers, fins i tot el president, a mitjans de comunicació, al
Parlament, dins les mateixes comissions, per fer un poc de
resum vull comentar que el Govern sí que ha fet contactes
constants amb els ministeris, tant el d’Agricultura, com el de
Medi Ambient, i també amb la UNESCO per protegir la
posidònia, també amb el comissari europeu de Medi Ambient,
que tot això sempre és important, aquest moure renou en l’àmbit
internacional sempre és important per cercar aquest suport cap
als nostres objectius, perquè és claríssim, governam a Madrid,
governam aquí, però evidentment no hem de mirar només al
present i al passat, sinó al futur, és a dir, què podem fer perquè
això no torni passar?, i si ja tenim fins i tot el suport d’avui
d’Europa, que fins i tot ens han fet arribar que ens ajudaran a fer
uns informes transnacionals que ens podrien ajudar a evitar
futurs problemes de fronteres entre països i, precisament, si
aconseguíssim alguna d’aquestes coses ja ens salvaríem perquè
en un futur no pogués tornar passar la situació que vivim ara.
Com he comentat, allò de les prospeccions futures, evidentment
feim feina perquè no torni passar, tant en el legislatiu com en
l’executiu.

Per acabar la meva primera intervenció, voldria realçar
només dos temes, que és allò de la declaració d’impacte
ambiental, que realment creim que serà negativa i si no ho és
anirem als tribunals perquè sabem -i ho volem fer saber així-
que tenim raó, que així ens ho diuen els informes de la Comissió
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de Medi Ambient de la comunitat autònoma, dels cinc que han
elaborat, que sé que els els ha fet arribar el conseller Company,
i que la declaració institucional que ha fet aquesta casa per a mi
és molt important i això és el que defensam a Madrid cada dia
i per a mi és..., la tenc molt present, perquè defineix molt bé el
que vol aquesta cambra i la feina que duim la terme en aquest
tema, que és que "el Parlament de les Illes Balears manifesta -i
llegesc textualment- el seu rebuig a les esmentades actuacions,
a aquestes prospeccions i insta el Govern de les Illes Balears
que exigeixi al Ministeri d’Indústria del Govern d’Espanya la
seva immediata paralització d’acord amb els informes emesos
per la Comissió Balear de Medi Ambient", és clara i rotunda i
feim feina perquè això es dugui a terme.

Simplement, aquesta primera intervenció era un poquet per
posar damunt la taula la idea i els objectius que defensam per
part Partit Popular i ara ve la segona intervenció i la tercera,
obertes a tots els dubtes que els pugui resoldre, que els pugui
contestar i res, moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garau. Supòs que els grups parlamentaris no
volen suspendre per 45 minuts la sessió d’avui...

(Rialles) 

...idò per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Record
igualment a la senadora que pot contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu.

I ara, sense més preàmbul, per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula el Sr. Miquel Àngel Mas, com sap per deu
minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Moltes gràcies. Gràcies, Sra. Garau, per venir aquí,
comparèixer i posar-se a la nostra disposició i donar les
explicacions que considerem necessàries.

Una prèvia, però, per emmarcar un poc la meva intervenció
i és que aquest és un tema d’una enorme transcendència, és un
tema absolutament singular pel fet que ens uneix a tots els
balears, és un tema que causa alarma social més que evident
pels possibles impactes mediambientals primer i econòmics
després.

Dos, vull recordar-li, encara que vós hi éreu present quan ho
he comentat, que la vostra legitimitat deriva d’aquest parlament,
que és qui vós ha designat i davant el qual heu de retre comptes.
Aquest parlament, com heu comentat, el febrer va fer una
declaració institucional unànime en aquest sentit.

 Ho dic perquè crec que vós heu manejat conceptes que crec
que poden crear confusió i no determinen exactament la natura
de la vostra actuació i del que pens que hauríeu de fer, molt
humilment. Heu parlat... què hem fet els senadors popular al
Senat, bé, jo crec que els senadors populars de Balears
evidentment han de defensar els interessos de Balears, però aquí
hi acudiu com a senadora autonòmica, no com a senadora

popular, aquí hi acudiu com a senadora autonòmica de tothom,
meva també, eh?, i per tant, a mi el que facin els senadors
populars m’interessa molt, però en aquest moment sobretot
m’interessa el que fan els senadors autonòmics, ja ha
comparegut el Sr. Antich i vós per explicar això, ho dic perquè
és clar subratllar que la legitimitat ve derivada d’això.

En segon lloc, i aprofundint en això, heu comentat diverses
vegades que... bé, heu comentat que “nosaltres ja prendrem
mesures judicials”, el que vull o el que m’agradaria és que vós
preguéssiu mesures com a senadora autonòmica. Les mesures
judicials, les haurà d’emprendre el Govern de les Illes Balears,
però vós com a senadora autonòmica vull que tengueu iniciativa
i ara us faré preguntes i us suggeriré coses que crec que serien
bones per als ciutadans per als ciutadans de les Illes Balears,
però el nosaltres, crec que aquí en tot cas correspon (...) i no és
competència de la senadora autonòmica.

Heu comentat que en aquest moment el debat és a l’executiu
i no al legislatiu i que per tant, en aquest moment el centre
d’atenció és l’executiu i no el legislatiu, bé, resulta obvi dins la
divisió de poders ja fixada per Montesquieu a la Revolució
Francesa que són poders diferents, però que l’executiu depèn
del legislatiu, l’executiu neix del legislatiu i el legislatiu és qui
controla l’executiu. Per tant, entre les funcions que té el Senat,
les Corts Generals, hi ha controlar l’executiu i entre les funcions
que té la senadora autonòmica hi ha controlar el que fa
l’executiu i si en aquests moments està en mans de l’executiu és
precisament en aquest moment, com a senadora autonòmica,
que heu de fer una acció de control al Govern.

Heu comentat com a activitat que heu fet que aquesta
declaració institucional que és molt important i ho és molt, ho
heu comentat a nivell de companys, de partit, contactes, jo us
demanaria més, sincerament, molt més, molt més perquè el que
està en joc és molt, molt més us demanaria. Us demanaria si heu
fet preguntes orals, us demanaria si heu fet preguntes escrites,
us demanaria si heu demanat la compareixença del ministre, us
demanaria si heu demanat la compareixença del president, us
demanaria si heu pensat presentar alguna moció i també, com he
demanat abans al senador autonòmic Sr. Antich, us demanaria
que això ho féssiu de la mà de l’altre senador autonòmic. Sé que
pertanyeu al Grup Parlamentari Popular, em consta, però en
aquests moments -en aquests moments- és més necessari que
mai que poseu per davant dels interessos de partit polítics els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears, i els ciutadans de
les Illes Balears per mitjà d’aquest parlament han expressat de
forma clara i contundent que estan en contra de les prospeccions
petrolieres, cosa que el ministre Sr. Soria i el Govern de Madrid
en aquest moment obvien, posen per davant altres interessos que
no són els de la comunitat autònoma. 
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Sé que és una situació complicada i difícil per a vós, ho sé,
resulta obvi per a qualsevol persona que és una situació que
tensa, que li pot crear tensió, però us record que la legitimitat la
deveu a aquest parlament i, per tant, us demanaria que amb tota
la força i contundència de la unanimitat que ha tengut aquest
parlament, tiràssiu endavant aquesta iniciativa, no només això
que comentau, contactes i converses sobre la declaració
institucional, sinó que féssiu una feina efectiva, preguntes,
interpelAlacions, mocions i a més a més vos féssiu una fotografia
amb el Sr. Antich, a part d’aquest cafè, us féssiu una fotografia
amb el Sr. Antich i diguéssiu “nosaltres com a senadors
autonòmics estam en contra d’això i demanam al Govern de
Madrid, al Sr. Soria que aturin les prospeccions petrolieres”,
crec que això seria el millor missatge que podríem llançar a la
ciutadania, que per damunt de partits hi ha els interessos dels
ciutadans, perquè en aquest cas és així. 

Us reconec que és complicat i difícil, és molt més fàcil per
al Sr. Antich dir el que ha dit, que no per a vós, és molt més
fàcil, la situació és molt més còmoda, fa tres anys era diferent,
però jo això... i ara, vaig llegir, he tret pel Google el que va
passar al Senat fa tres anys i el Sr. Joan Huguet que li deia que
havia de dimitir i no sé què, etc., jo això miri, és que... perdó,
sí..., he mirat pel Google, si ara (...) més, he mirat pel Google i
surt això precisament, que al Senat l’any 2012 hi va haver un
debat... o el 2011, hi sobre si el Sr. Antich i Huguet i no sé què,
a mi m’importa molt poc. Sé que a aquests moments per a vós
és una situació més complicada que no per al Sr. Antich, per al
Sr. Antich és molt més fàcil aquesta (...), està molt més senzilla
que no a vós, però precisament per això, precisament perquè per
a vós és molt més complicat, us deman aquest compromís,
perquè us deveu a aquesta cambra, us deveu als ciutadans.

I us deman coratge per fer aquestes preguntes escrites, orals,
(...) intervenció, la interpelAlació perquè això serà el més agraït
que tendrem els ciutadans de les Illes Balears, que vós en aquest
moment, vós especialment, molt més que el Sr. Antich, al Sr.
Antich li és molt més fàcil, ja ha dit “jo puc anar a fer un cafè
amb vós quan vulgueu”, però la fotografia és molt més delicada
per a vós i precisament per això, jo personalment, el meu grup
parlamentari li estaria molt agraït si ho fessin.

Li estaria molt agraït que ho fes i que després, quan tornem
demanar una compareixença que l’haurem de demanar d’aquí
a un parell de mesos per veure com ha anat aquesta feina, ja li
anuncii que la tornarem demanar d’aquí a un parell de mesos,
quan pitgem al Google, tres o quatre dies abans d’aquesta...
espitgem al Google pugui sortir “Sra. Garau Senat prospeccions
petrolieres” i jo li donaré l’enhorabona, li dic ara en aquest
moment que li donaré l’enhorabona, però li deman que tengui
coratge, que agafi coratge, sé que és una situació més
complicada que la del Sr. Antich, però que tiri endavant i que ho
faci de la mà del Sr. Antich perquè és el millor missatge que
podrien enviar al ministre Soria, als ciutadans de les Illes
Balears, a la nostra indústria turística i al nostre medi ambient.

M’agradaria que aquesta compareixença pogués servir per
estalonar-ne, a vostè, donar-li forces i empenta perquè faci això,
perquè a partir d’ara la seva activitat parlamentària sigui molt
més intensa i molt més contundent en aquest sentit. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Garau, per
ser aquí, evidentment crec que no és necessari recordar-li que és
diputada en representació de la comunitat autònoma, perquè ho
don per suposat. Crec que vostè en el seu parlament ha dit
determinades coses, jo de moltes coses no en vull parlar, tothom
ja té la seva informació, ja té la seva opinió i, per tant, parlaré
de quatre o cinc coses una mica més concretes i de futur.

Sí que és veritat que de les seves paraules, he entès o he
deduït que vostè bàsicament vol mirar cap endavant i en un
moment determinat ha dit, com si fos la seva fita, que no hi hagi
més autoritzacions de prospeccions en el futur, i això està molt
bé, però la realitat és la que tenim i, per tant, no podem obviar
que... actualitat són unes autoritzacions i un àmbit de
prospeccions científiques que tenen un ressò a la nostra
comunitat autònoma i al conjunt de ciutadans, crec que hi ha
hagut una manifestació clara i que al conjunt de partits polítics
també.

Faré bàsicament set preguntes que esper que vostè pugui
contestar i sobretot algunes més una reflexió. Una, com que
vostè és senadora autonòmica, és concretar una mica més que és
el que vostè ha fet en representació de la comunitat autònoma,
i quan dic vostè, vull dir vostè personalment, ara el Sr. Mas ho
deia, una mica que ens consti... perquè tots sabem que en un
grup parlamentari a Madrid la representativitat que té un
diputat, un senador d’una comunitat petita com és la nostra, és
la que és i evidentment jo som ben conscient d’això, però sí que
és important que pugui transmetre i quedi reflectit al llibre de
sessions les iniciatives que vostè com a senadora, com a Sra.
Garau, ha duit al Senat amb iniciativa de tot tipus, un pot fer
preguntes, un pot fer mocions, pot demanar compareixences,
evidentment ha de tenir el vistiplau del seu grup de senadors.
Estaria bé, però, que pogués quedar al llibre de sessions ben
reflectit què és el que ha fet vostè perquè l’executiu de Madrid
modifiqui la seva posició actual en el sentit que, si ningú no ho
impedeix, aquestes prospeccions es duran endavant.

Una segona pregunta és què ha fet el grup de senadors del
Partit Popular, perquè això també és important, perquè és
important saber què fa el grup de senadors del Partit Popular en
relació amb el tema de què ens tracta, si vostè sap si han fer
iniciatives o no com a grup de senadors del PP en què es pugui
visualitzar que volen frenar, aturar, impedir, utilitzi el verb que
consideri més oportú, per aturar la dinàmica que hi ha en
aquests moments, que es facin aquestes prospeccions
petrolíferes.
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Ens ha dit aquí que el Govern de les Illes Balears, ha
comentat l’informe d’impacte ambiental, l’informe de la
Comissió de Medi Ambient que diu el que diu, però, clar, ara
tothom està esperant que surti un informe a Madrid que digui
que hi ha un risc d’impacte ambiental elevat i que per tant,
s’aturi; però bé, ni vostè ni jo no hem nascut fa dos dies i per
tant, vostè deu tenir informació sobre què és el que fa l’executiu
del Partit Popular, el Govern del PP a Madrid, el Ministeri de
Medi Ambient, el Ministeri d’Indústria perquè en certa manera
hi pugui haver un informe negatiu que impedeixi la realització
d’aquestes prospeccions petrolíferes. 

Aquí hem sentit persones del Grup Parlamentari Popular, de
relleu, que han afirmat que estan treballant perquè surti un
informe negatiu a Madrid i, per tant, li deman si vostè pensa que
el Govern del PP a Madrid, Ministeri de Medi Ambient i
Ministeri d’Indústria i Energia, fa tot el possible perquè hi hagi
uns informes tècnics negatius que impedeixin aquestes
prospeccions petrolíferes.

Una altra pregunta, que ha estat suscitada a l’anterior
compareixença del Sr. Antich, és que hi ha una llei
d’hidrocarburs que la va fer el Sr. Aznar -no ho dic per
recriminar res, simplement perquè es va fer quan es va fer- i que
es pot interpretar que és una llei que s’hauria de modificar per
impedir que hi hagi prospeccions petrolíferes envoltant les Illes
Balears. Per tant, la pregunta és si vostè té opinió i si considera
correcte el fet d’induir a afavorir la modificació d’aquesta llei
d’hidrocarburs perquè en el futur, que vostè ha dit que li
interessava molt, en el futur no hi pugui haver prospeccions
petrolíferes.

Una altra pregunta va en relació amb... com que vostè és
senadora en representació autonòmica, és que aquí al Parlament
i no fa gaire temps es va proposar fer -per dir-ho d’una manera
gràfica i breu- un front comú de tots els grups parlamentaris
amb el Govern, amb entitats... diguéssim del que s’entén per
societat civil, entitats ecologistes i d’altres tipus, que fessin
costat precisament al Govern de les Illes Balears aquí per anar
tots junts a Madrid, a fer..., el Sr. Mas parlava de la importància
de fer una fotografia dels dos senadors autonòmics, és traslladar
una mica el mateix fet, però que políticament té més
importància, traslladar com a pressió cap a Madrid la posició
política de tots els grups parlamentaris expressats aquí al
Parlament, la societat civil i anar tots junts a Madrid i, per si no
ho sap o no ho recorda, li he de dir que el Partit Popular d’aquí
es va oposar a fer aquest front comú, que era polític, que sembla
que existeix, però que a l’hora de fer aquesta fotografia i anar a
Madrid, el Partit Popular no la vol.

Una altra qüestió és... una de les qüestions a la qual també
el Partit Popular fins ara s’ha oposat és posar en marxa mesures
judicials en contra d’aquestes iniciatives. M’agradaria saber ...,
ahir, aquí al Parlament el Sr. Company va utilitzar un llenguatge
belAlicista, estam preparant les armes, no sabem si és un
tirachinas o si és una altra qüestió, però evidentment sempre hi
ha la possibilitat d’iniciar mesures jurídiques i evidentment uns
pensen que ja s’haurien d’haver posat en marxa i uns altres
sembla que estan esperant.

Una darrera qüestió era..., abans ha sortir la possibilitat de
convocar una assemblea de comunitats autònomes perquè pugui
fer una compareixença davant les assemblees de les comunitats

autònomes, ja fos el ministre d’Indústria i Energia, el ministre
de Medi Ambient o fins i tot el president Rajoy, i evidentment
és una iniciativa que es pot tenir des de diverses bandes,
governs autonòmics, senadors autonòmics i volia jo saber a
veure si vostè seria partidària de dur endavant aquesta iniciativa
o no.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Miguel Jerez, té vostè la paraula per deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc i com no pot
ser d’altra manera vull donar una vegada més la benvinguda a
la nostra senadora autonòmica, Sra. Garau, per comparèixer en
aquesta comissió, per retre compte també com no pot ser d’altra
manera i explicacions a la cambra que l’ha triada per ocupar
aquella alta representació de la nostra comunitat autònoma a la
cambra alta.

Ens hagués agradat, Sra. Garau, que el Sr. Antich, així com
ha fet vostè amb tot el respecte, hagués quedat a aquesta
compareixença per escoltar també les seves paraules, crec que
si parlam de feina conjunta, de colAlaboració entre senadors no
estaria de més que el Sr. Antich també, i per un tema de
cortesia, hagués pogut seure en aquesta comissió a escoltar el
que vostè també té a dir, el que vostè també té a aportar i
efectivament la seva visió de les coses en relació precisament
amb aquesta qüestió que tant i tant preocupa a les Illes Balears.

 A la intervenció d’abans, no a la seva, a la del Sr. Antich
s’han dit moltes coses, s’ha parlat moltíssim, però crec que és
veritat que moltes coses s’han posat de manifest, s’han donat
respostes, però crec que hi ha hagut més silencis que no
respostes. Em sap greu, m’hagués agradat que la darrera
intervenció hagués estat més concisa amb tot el que nosaltres
hem plantejat, però en qualsevol dels casos ens agradaria insistir
en una sèrie de qüestions que també s’han plantejat abans i
sentir la resposta que efectivament se’ns ha de donar.

Vostè ha estat molt clara, vostè ha estat molt transparent
sobre quin és el seu principal objectiu i el seu principal objectiu
és traslladar, fer d’intermediari en certa manera, un intermediari
exigent, en totes aquelles reivindicacions que des d’aquí es
plantegen per intentar revertir, tornar enrere i que no es perpetri
un absurd que crec que si acaba perpetrant-se tendrà
conseqüències que en aquest moment no podem calcular, però
sí que les tendrà. Per tant, li vull dir que no s’aparti vostè ni un
milAlímetre d’aquest objectiu i li ho diu un diputat que va votar
a favor del seu nomenament i li ho diu també, entenc que la
cambra, màxima cambra de representació sobirana que és el
Parlament de les Illes Balears mitjançant la resta de portaveus.
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 Dit això, m’agradaria fer-li una sèrie de preguntes, algunes
ja les he plantejat al Sr. Antich, són poques, però en qualsevol
cas m’agradaria una resposta també clara. El Govern de les Illes
Balears s’ha manifestat amb molta contundència, ha estat un
govern belAligerant en aquesta qüestió, el Govern de les Illes
Balears d’avui i hi ha clarobscurs en relació amb altres
actuacions d’altres governs, és cert, i s’ha posat de relleu quan
el Sr. Antich aquí ha comparegut. A mi només d’interessa en
aquest moment el present, no parlarem de passat, per tant, la
primera pregunta que li vull formular és, com creu vostè que ha
actuat, que ha respost, que ha reaccionat el Govern de les Illes
Balears d’avui en aquesta qüestió, fugint del pim-pam-pum?,
crec que aquí fugim ara mateix del pim-pam-pum i ens centram
precisament en qüestions d’avui, de presents que és el que
veritablement ens interessa.

En segon lloc, sap vostè que s’ha instat distints organismes
en distints àmbits, en l’àmbit europeu, vostè ho ha dit i ho ha
mencionat, la Comissió Europea, allà s’ha traslladat el Govern
de les Illes Balears, la seva màxima representació en matèria de
Medi Ambient, el Sr. Company, també ho han fet i l’han
acompanyat presidents de consells insulars, en particular el
d’Eivissa, també s’ha anat a la UNESCO per intentar preservar
el que és el patrimoni de la humanitat, les praderies de
posidònia que donen valor a la nostra terra i s’ha anat a la
UNESCO també per intentar que es reverteixi o en certa manera
s’estigui damunt aquesta qüestió. La segona pregunta és com
creu vostè o quina sensació té o com pensa que aquests
organismes actuaran?, quina pensa que és la línia que han de
portar?, en quin grau i amb quina intensitat pensa que poden ser
decisius i transcendentals a fi que es reverteixin aquestes
autoritzacions?

En tercer lloc, li volia fer una altra pregunta, és de molta
actualitat, es va produir ahir, el Sr. Biel Company anunciava que
estava preparant la seva infanteria legal per combatre aquesta
precisa qüestió, possiblement no ens faci falta, però en
qualsevol cas si ens ha de fer falta sembla que ja ens hi estam
anticipant. Ja estam reclutant arguments, ja estam incorporant
arguments perquè si els hem de menester els activem i puguem
combatre als tribunals o on faci falta aquesta malmesa
autorització. Per tant, la pregunta és clara, com valora vostè les
actuacions, ja no del Govern de les Illes Balears, sinó en
particular del Sr. Company en relació amb aquesta qüestió?

Una cosa més volia posar de relleu i és en relació, perquè és
inevitable no fer-hi esment, amb la intervenció del Sr. Antich,
jo tenia oportunitat de tornar intervenir, però en qualsevol cas
m’agradaria saber també la seva opinió. Clar, el Sr. Antich ens
parlava que... ens ho posava molt fàcil, és a dir, ens deia que
indemnitzant amb 400.000 euros tot s’hagués pogut resoldre o
tot és susceptible de resoldre, no? Clar, crec que hi ha una sèrie
de terminologia que el Sr. Antich no ha acabat d’entendre que
és la següent, és a dir, el lucre cessant és una altra cosa, el lucre
cessant són les expectatives que puguin tenir les companyies a
les quals es va donar l’autorització per tal de perforar el nostre
fons marí i aquestes expectatives tenen un cost, tenen un valor.
Estic absolutament segur que el valor no és de 400.000 euros,
estic convençut que el valor és molt més, per tant, en aquest
sentit m’agradaria que vostè també em donàs resposta a aquesta
precisa qüestió.

Acab, acab com començava, agraint-li la presència en
aquesta comissió, també demanant-li, perquè ho he fet amb el
Sr. Antich i també ho faré amb vostè, colAlaboració entre els
senadors de distintes formacions polítiques, però que tenen el
mateix origen, que tenen la mateixa naturalesa i aquesta la tenen
vostè i el Sr. Antich, que és la de representar els alts interessos
d’aquesta comunitat autònoma en el Senat i poca cosa més tenc
per afegir.

Gràcies per la seva presència i, com dic, no es desviï vostè
de l’objectiu que en la seva intervenció ha marcat molt
clarament.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. I ara per contestar les intervencions
precedents, té la paraula la senadora Maria Antònia Grau i Juan.

LA SRA. SENADORA EN REPRESENTACIÓ DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
(Maria Antònia Garau i Juan):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats, intentaré
contestar totes les seves preguntes, si consideren que són breus
i que m’he d’estirar més, esperin el segon torn.

Intentaré contestar per blocs, n’hi ha algunes que
coincideixen. Del Grup MÉS, els senadors del Partit Popular,
clar que he fet referència al meu grup, jo no puc respondre de
les actuacions individualment o d’un altre grup parlamentari,
com seria el socialista. Per això he fet referència evidentment al
Grup del Partit Popular. Ja sé com som autonòmica i que defens
totes les illes, no importa que em recordi quines són les meves
responsabilitats, però precisament m’he referit a senadors del
Partit Popular, precisament per això, perquè són dels que puc
respondre de les seves actuacions, perquè en tenc coneixement.
Indistintament que ens puguem posar d’acord amb un altre grup
parlamentari, com seria el socialista i ho feim i tenim una
cordialitat absoluta. Ara no hi és el Sr. Antich, però així ho
confirm, ell ja ho ha comentat. I és veritat que fins i tot ens
comunicam, sobretot ells cap el Govern, perquè nosaltres estam
governant, però efectivament no hi ha absolutament cap
problema. A l’hora per exemple de comentar qualsevol tipus
d’estratègia, li puc comentar que, ho ha dit també el Sr. Antich,
precisament per la famosa Llei d’administracions locals, vàrem
fer una estratègia comuna, tant el Grup Socialista com el Grup
Popular i vàrem aconseguir moltes coses, vàrem canviar un
seguit de textos que ens va interessar i evidentment va millorar
el text inicial i així se va aprovar, vàrem fer una transaccional.

Preguntes orals, escrites, mocions al Senat, mirin, quan hi ha
qualsevol iniciativa legislativa, evidentment nosaltres estam per
controlar-la, també a l’executiva, perquè nosaltres duim un
control de govern, tots els dimarts a les 4 de l’horabaixa feim un
control de govern, on es fan un seguit de controls precisament
sobre com està actuant el govern central en una matèria o en una
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altra, però precisament en aquest tema que ens ocupa, que són
les prospeccions petrolíferes, nosaltres, i quan dic nosaltres vull
dir els senadors del Grup Popular, en contacte permanent amb
el Govern autonòmic, és a dir, hi ha això, hi ha aquest problema,
ens pot causar més problemes, què feim? Ens coordinam
executiu i legislatiu, executiu autonòmica i legislatiu
evidentment nacional, precisament per saber com hem d’actuar
perquè sigui més efectiu per als beneficis d’aquestes illes. 

Si evidentment l’executiu ho té coordinat amb el Govern
central i té coneixement, que així ens ho comunica, que s’estan
donant les passes correctes, evidentment si nosaltres governam,
nosaltres no posarem traves a ningú que sabem que ho està fent
correctament, és que el Govern central està ara en aquest punt
que ha d’emetre aquest informe que ens comentava el diputat
socialista, que encara que esperem que evidentment sigui
negatiu, després ja li contestaré personalment, però precisament
per aquest informe que nosaltres esperam que sigui negatiu, per
aquesta elaboració sabem que s’estan fent les passes i és
públic..., és a dir, hi ha haurà una audiència, serà anunciat, hi
haurà un període d’alAlegacions i a nosaltres també se’ns
comunicarà com a part interessada, a la comunitat autònoma,
que per això està fent una feina impressionant la Conselleria
d’Agricultura, com ha comentat en varies ocasions el Sr.
Company. 

Hi ha els cinc informes amb una base molt sòlida
mediambientalment parlant i tècnica. Ahir mateix a la
compareixença..., no sé si hi eren vostès, a la compareixença del
Sr. Company a una altra comissió, va fer referència precisament
a tots els informes que s’han fet a la Comissió de Medi
Ambient, i el seu company, el Sr. Abril fins i tot va comentar
que se podria lliurar una part tècnica i va fer els comentaris i el
conseller va prendre nota. Evidentment aquesta colAlaboració hi
ha de ser i s’ha de fer ara i s’ha de fer, en la meva opinió, dins
els despatxos, no s’ha de fer davant d’una foto, no és que no
m’agradin les fotos, que no m’agraden, a mi el que m’agrada és
fer la feina de bon de veres, fer la feina de despatx, fer la feina
de telèfon, fer la feina de companys, fer la feina amb altres
grups polítics. Jo no faig feina en funció d’una foto. Això també
ho vull deixar ben clar. Sé que és part de la política, sí, i quan es
fa una cosa s’ha d’anunciar, també. Però no ho faig en funció de
la foto.

Com a darrer tema m’agradaria..., em sap greu, Sr. Mas,
però la meva feina no es mesura pel Google, és així. Si vostè
acota la meva feina per Google, només li puc dir una cosa i és
que no hi estic d’acord, no li puc dir res més, no vull ofendre
ningú. Però jo crec que la nostra feina és suficientment seriosa
com perquè no es mesuri amb el Google. No vull dir amb això
que no estigui a twitter, ni a altres mitjans i faci les meves
publicacions, això és menys important. Però la meva feina, que
sé com és, sé com la faig, i, si no, demani-ho a altres companys
de la meva trajectòria, de com estic fent feina, o li ho explicaré
un altre dia fent un cafè, però crec que no s’ha de mesurar en el
Google.

L’activitat parlamentària meva, això és una pregunta
concreta, en el Senat sobre el tema de prospeccions. Ja he
explicat un poquet a l’altre diputat, el Sr. Mas, que estam en la
fase executiva i creim escrupolosament que s’estan seguint totes
les passes. Evidentment la feina de darrera, de pressionar al

ministeri és el que s’està fent per part del Sr. Company, a nivell
estatal i a nivell europeu i també per part del Sr. Bauzá.

Informe negatiu. Clar que sí que ho esperam, no perquè
esperem un miracle, sinó perquè tenim una base sòlida, com
comentava el diputat del Partit Popular el Sr. Jerez, tenim una
base sòlida, hi ha cinc informes que s’han fet de forma molt
rigorosa i en un temps molt reduït, tenint en compte l’extensió
de la feina en qüestió. I precisament per això i perquè sabem
com són les zones on es fan les prospeccions i coneixem la llei
i coneixem quins són els informes que s’han fet per part de la
conselleria, per tot això i perquè evidentment totes les
comunicacions i negociacions que s’estan fent amb el ministeri,
sabem que aquest informe no pot ser d’una altra manera, ha de
ser negatiu, amb totes les eines que tenim al nostre abast.

També és veritat, perquè nosaltres hem de preparar..., perquè
crec que tenim una forma d’actuar responsable, que si no anàs
bé, si no fos així, ja tenim preparada una altra eina a utilitzar,
que és anar directament als jutjats. També estic d’acord amb el
que ha comentat el Sr. Jerez, que realment aquests 410.000
euros, tant de bo Déu ens escolti, perquè aquests 410.000 euros
crec que queden molt curts. Però bé, crec aquesta comunitat
autònoma farà tots els esforços necessaris per aturar aquestes
prospeccions via ordinària o judicial.

La compareixença que em comentava, és una comissió, com
les que podem tenir aquí, en el Senat de comunitats autònomes.
Allà hi estan representades totes les comunitats autònomes, com
es poden imaginar i a la cambra territorial hi estan sempre
implícites, però aquesta és especial perquè es tracten temes molt
concrets de les comunitats autònomes. Jo form part d’aquesta
comissió, com en forma part també el Sr. Antich, pel fet que
som senadors autonòmics. I li he de comentar que la darrera llei
que vàrem fer precisament és aquesta que hem comentat on hi
va haver tanta colAlaboració entre els dos grups, el Popular i el
Socialista, que va ser la Llei d’administracions locals, que és la
darrera que vàrem dur precisament en aquesta cambra.

M’ha demanat expressament a veure si som partidari de
solAlicitar qualsevol compareixença de les comunitats
autònomes. Jo crec que en el moment..., ara estam en un punt en
què no és necessari demanar-ho. No vull dir amb això que no
trobi que d’aquí un temps es pugui demanar, sobretot la
compareixença del Sr. Soria, en aquest cas jo crec que seria la
més adient. Ara mateix, avui no ho crec, que es fan les passes
pertinents per part del Govern per tal de tenir tota la informació
i saber que s’estan fent les coses ben fetes. I si en un futur, a
curt o mig termini, es troba per part del Govern que s’ha de
demanar la compareixença, evidentment el meu grup no tendrà
cap problema a solAlicitar-ho.
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No sé si hi havia més temes, els hidrocarburs crec que
quedaven pendent. Bé, la Llei d’hidrocarburs del 98, que hem
comentat abans a l’anterior compareixença i en aquesta també,
jo som partidària que regula les prospeccions, no les promou,
però evidentment les regula, necessitam un marc legal, i com
s’ha aplicat aquesta llei en relació a les prospeccions
petrolíferes a les Illes Balears, crec que no és un tema que
interessi treure, en el sentit que s’han fet vertaderes bogeries al
respecte, va ser Zapatero el que va aprovar les prospeccions, ja
hem comentat que tampoc és qüestió de treure tot el que hem de
treure, però és que fins i tot ni es va aplicar aquella llei, no es va
aplicar. A l’època de Zapatero, tenc un article d’un eurodiputat,
ja li ho mostraré, de Gabriel Mato, si no record malament,
d’octubre de 2012, on comentava precisament aquesta aplicació
de la Llei d’hidrocarburs que el Sr. Zapatero no només no la va
aplicar, sinó que a més, sent una zona..., en aquest cas va ser la
de l’Ebre, que era més sensible a tenir pèrdues de cru i tot això,
era el que es diu una zona Nature, s’han de demanar encara un
informe mediambiental més exhaustiu , no es va demanar ni el
genèric, és a dir, el que ara nosaltres estam pendent de rebre per
part del ministeri, ni tan sols es va demanar en aquest cas. 

La llei sempre és susceptible de millorar-se, però l’aplicació
que és allò que sempre hem de vigilar i molt bé, tant l’executiu
com el legislatiu a través del control de govern, no es va fer. I
en aquest cas en concret que li volia comentar, a l’Ebre no es
varen tenir els informes mediambientals, es varen fer les
prospeccions i es varen produir vessaments de cru en aquest cas.
L’aplicació de la Llei d’hidrocarburs evidentment és molt
susceptible, tot es pot millorar, no descart que el meu grup ho
dugui a modificar, però actualment el que hem de fer és en tot
cas que s’apliquin les lleis que tenim correctament. Això per
part d’aquests dos grups.

Sr. Jerez, el Grup Popular..., intentaré contestar els temes
que m’ha comentat. Crec que he contestat el tema dels 410.000
euros, crec que no..., tant de bo fos així, haurem de dur un ciri
a La Sang, perquè així sigui. Per centrar-me un poc en les
prospeccions i com aturar realment aquestes prospeccions, molt
resumidament ja he comentat que és el Govern central el que ara
mateix té la pilota, és el que ha d’emetre l’informe. Nosaltres
hem fet i estam fent tota la pressió mediàtica, de despatxos, dels
ministeris, de BrusselAles, que havíem de fer, i la continuarem
fent fins que no s’emeti l’informe mediambiental negatiu, que
creim en el fons que serà així. Comentar que a les
compareixences del Sr. Company, que ha fet en diverses
ocasions i la darrera va ser ahir mateix, hi ha contingut jurídic
i tècnic suficient en aquests informes perquè així es faci. S’ha
anat a Madrid precisament a pressionar el Govern central per tal
que l’informe sigui negatiu i també, que no s’ha comentat aquí
i crec que és important, i el Govern ho ha dit en reiterades
ocasions, entenem que no hi ha d’haver una avaluació
fraccionada, a més, la volem conjunta, perquè jo volia ampliar
un poc més la seva solAlicitud, crec que és important i amb això
guanyaríem bastant per pressionar precisament el Govern
perquè facin les licitacions.

I en paraules del Sr. Company, que el passat 11 de febrer va
exposar la nostra posició, que això és el realment important, als
dos ministres que pertoca, el ministre d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, i el secretari d’Estat de Medi
Ambient el Sr. Ramos, per tal de deixar ben clar quina és la
nostra posició per part dels ciutadans de les Illes Balears, com

hem comentat a la primera compareixença que és allò que ha
declarat el Parlament d’aquestes illes.

També la feina que ha fet el Govern autonòmic a Europa és
importantíssima, però no per a avui, jo crec que és més
important per a un futur, és important ara perquè té repercussió,
pressió mediàtica, no sobra. Però sobretot per crear una base per
a un futur. És a dir, per totes les seves reivindicacions, les
reivindicacions del Govern autonòmic que es varen traslladar al
comissari europeu de Medi Ambient, també hi era present el
president del Consell Insular d’Eivissa, hi ha dos temes
importants que es varen dur a Europa i són bàsics per a Balears.
La Comissió Europea insti i coordini una avaluació ambiental
supranacional, que ho he comentat un poquet abans,
precisament per salvaguardar en un futur, impactes ambientals
que només es regulin a un país. 

Per exemple, no ho hem comentat, el cas de Canàries és
totalment distint del d’aquí, ells tampoc no volen prospeccions,
però si no les fan ells, les fan els de davant i a 10 metres i clar,
jo no ho vull fer, però si l’he de tenir davant, també la faig. És
totalment distint, no passaria el mateix evidentment si hi hagués
una coordinació o uns informes ambientals supranacionals, és
a dir, que no només afectassin a un país, això seria perfecte.
Aquest és un dels nostres objectius a llarg termini, mirant cap
Europa, mirant fins i tot convenis amb altres països no
europeus, aquest tipus de controvèrsia no s’ha de donar. Si un
país no vol prospeccions, ja no deim comunitats autònomes, ja
és un altre àmbit, si un país no vol prospeccions, no les ha de fer
el de davant, sobretot si hi ha un perill mediambiental. L’aigua
marina no distingeix una milla quan hi ha un vessament, poden
perillar evidentment les faunes marines dels dos països o de
dues comunitats. Comentava que això sobretot ens interessa en
un futur. 

Crec que, ho repassaré, he contestat tot allò del Partit
Popular... si? D’acord. De moment tanc aquest torn.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garau. I ara en torn de rèplica dels grups que
han intervingut i ja per tancar el seu torn de paraula. Sr. Miquel
Àngel Mas, té vostè cinc minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies. Per què sou senadora? Perquè us ha triat el
Parlament de les Illes Balears. Faig aquesta pregunta retòrica
perquè, clar, quan comentàveu que els senadors populars..., vós
sou aquí perquè sou senadora autonòmica i perquè el Parlament
us ha triat, què passa?, què està passant aquí?, que el Parlament
de les Illes Balears ha dit: no volem prospeccions petrolieres. I
al Govern de Madrid li interessa, li interessa, però jo diria que
a aquest govern, i a l’anterior, al socialista, li interessa, i no és
comentava el Sr. Jerez, de 400.000 euros, és que no és això, és
que li interessa. Clar, llavors, la vostra legitimitat, la vostra
obligació i els vostres compromisos són front a aquest
Parlament de les Illes Balears, no com a senadora Popular, sou
senadora perquè us ha triat aquest Parlament.
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I què fa un senador o un parlamentari? Un senador o un
parlamentari fan iniciatives parlamentàries. És això que vos
deman. Perquè he dit: què heu fet? No m’heu contestat cap
activitat parlamentària concreta, cap pregunta, cap
interpelAlació, cap moció, cap solAlicitud de compareixença, és
això que vos reclam, és això que us reclam, i que crec que heu
de fer, perquè sou senadora autonòmica i aquí, dia 11 de febrer,
el Parlament de les Illes Balears va dir: no volem prospeccions
petrolieres.

Ja sé que és complicat, us ho he dit, ho reconec, però és que
és la vostra obligació perquè us ha tocat en aquest moment
històric ser allà enmig, us ha tocat, mala sort, però és que de
vegades passa això, us ha tocat. Però la vostra obligació és
respondre als interessos de les Illes Balears i, em sap greu, però
com a senadora aquesta és la vostra feina, la vostra feina és fer
activitat parlamentària, i això és el que heu de fer, encara que
resulti incòmode en aquest moment.

L’altre dia em comentava un senyor que havia anat a una
entrevista de feina i s’havia preparat molt bé, era un enginyer
industrial, s’havia preparat molt bé, i va anar molt bé
l’entrevista de feina, fins que l’entrevistador li va demanar: i
vós, quin cloud teniu? I aquell va dir: cloud, què és això de
cloud? I allà va perdre l’entrevista de feina. Ho dic perquè quan
jo parl de Google, en parl com a una metàfora d’avui en dia; el
cloud, supòs que ho sabeu, és la repercussió mediàtica que tens
en funció de les xarxes socials; avui en dia, vas a una entrevista
de feina i si no tens un cloud de 43 o un cloud assimilable al
lloc de feina, pots tenir un treball per trobar feina. Aquest ho va
tenir i no és el primer. Clar, i quan jo parl de Google, podem
ridiculitzar i podem fer..., ja sé que no m’heu volgut ridiculitzar,
però és que és molt important, avui en dia tenir transcendència,
sí, sí, és que la política és tenir transcendència i el nivell
d’eficiència es valora també amb això.

Fotos, també és feina. Per què protesta Xina quan el Sr.
Obama es fa una foto amb el Dalai Lama, i només es fan una
foto, perquè això també és política o, precisament, especialment
és política en aquell moment: mostrar una imatge d’unitat,
també a Madrid, seria molt poderosa i seria..., és a dir, no és
cercar protagonisme, no és voler sortir a la foto, i molt manco
en aquesta, més aviat seria una foto compromesa per a vós, però
en aquest moment aquesta foto seria molt bona, seria molt
desitjada per tots els ciutadans de les Illes Balears, perquè
transmetria davant Madrid una unitat que és absolutament
indispensable mostrar-la si volem aconseguir aturar les
prospeccions petrolieres. Per tant, la foto, per ventura, és la
millor manera que teniu de fer política en aquest cas. Xina va
protestar moltíssim i era just una foto.

Us demanaria que concretàssiu, el Sr. Antich ha comentat
aquí que ha duit la moció del Parlament de les Illes Balears, dia
11 de febrer, l’ha duta com a una proposició no de llei en el
Senat, he entès, i per tant s’haurà de votar això, jo he entès això.
No ha estat així? Bé, hi ha el Diari de Sessions, jo he entès això,
que ho ha dut perquè es voti allà. Jo us deman: quan arribi allà,
què votareu? I m’agradaria que em contestàssiu un sí o un no,
si és possible, si no ho contestau em sabrà greu, però bé,
acceptaré la vostra posició, eh! El Sr. Antich ha dit que durà
això allà i jo us deman ara en aquest moment, com a senadora
autonòmica i en funció del que ha aprovat el Parlament, si
també votareu a favor d’aquesta proposta que arribarà al Senat.

I acab, Sr. President, només per anunciar que m’agradaria
que la seva activitat parlamentària, a partir d’aquesta
compareixença solAlicitada, servís per esperonar i desenvolupar
una activitat parlamentària més intensa de preguntes,
compareixences, interpelAlacions i, si és així, bé, jo la felicitaré
a la compareixença, que ja li dic que tornarem demanar d’aquí
a un grapat de mesos, quan això vagi madurant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. I ara, per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Thomàs, té vostè cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Primer, lamentar determinades
paraules que s’han escoltat en referència al Sr. Antich; el Sr.
Antich tenia un compromís..

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... -no ho dic per vostè-, tenia un compromís i qualsevol que el
conegui sap que és una persona planera, que sempre està a
disposició i que jo personalment li deman a vostè, Sra. Garau,
que no malinterpreti la seva absència.

Bé, una de les preguntes era saber les iniciatives
parlamentàries que havia fet...

(Remor de veus)

... una de les preguntes que jo li havia fet era tenir coneixement
de les iniciatives parlamentàries que havia fet vostè, en persona,
al Senat. Jo de les seves paraules he de deduir que se n’ha feta
cap a nivell personal; clar, nosaltres estam avesats aquí, en el
Parlament de les Illes Balears, i vostè molts de dimarts hi ve,
que els diputats i diputades del Partit Popular es dediquen a fer
preguntes d’autocomplaença o de publicitat i propaganda, el que
vostè vulgui dir; vostè també les podria fer en el Senat, perquè
l’executiu del PP a Madrid pogués explicar quines gestions fa,
per exemple, perquè hi hagi un informe negatiu, que vostè ho ha
afirmat, ha arribat a dir “estic convençuda que sortirà un
informe negatiu a Madrid”, bé, no ho sé, tal vegada té
informació que no tenim la resta, però el que sí que he escoltat
i he sentit són les paraules del ministre d’Indústria i Energia,
dirigides al Sr. Bauzá, dient-li que no passi pena, Sr. Bauzá, que
les prospeccions es faran. Ja no és que manifesti que pugui o no
interès estratègic per a Espanya trobar petroli en el seu territori,
sinó que jo li he sentit dir al Sr. Soria, dirigida al Sr. Bauzá, que
no passi pena que les prospeccions es faran.
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Per tant, com a mínim hi ha una contradicció amb aquesta
informació que vostè diu que té i que assegura que l’informe
serà negatiu, amb unes manifestacions del primer responsable
polític del ministeri, en un sentit absolutament contrari.

Quan aquí es parla de fotos, no parlam de qüestions banals,
som a una entitat política i vostè és una política com ho som tots
els que som aquí, i el Sr. Bauzá se’n va moltes vegades a
Madrid a fer-se fotos, per qualque cosa deu ser que se’n va a
Madrid a fer fotos a fòrums on qualcú fa una dissertació, etc.,
però jo no he vist cap foto al despatx Soria, del Sr. Cañete o del
Sr. Rajoy per parlar de què la població de les Illes Balears no
vol prospeccions petrolíferes, aquesta foto no l’he vista. I les
fotos són un missatge, són comunicació no verbal, que té tanta
o més importància que altre tipus de comunicació escrita, i
aquesta foto no l’hem vista.

I jo li he demanat abans per què el Partit Popular de les Illes
Balears pensa vostè que no vol fer una foto d’anar tots els grups
parlamentaris de les Illes Balears, les entitats socials que són en
contra, del rebuig de l’Ajuntament de Palma, dels consells, per
què no anam tots plegats a Madrid, davant l’executiu del Partit
Popular a manifestar que no volem fer aquesta...? Doncs,
evidentment, no ho vol perquè això transmet un missatge
polític. I aquesta foto, el Partit Popular de les Illes Balears ha dit
que no la vol. Per això són importants aquestes fotos, perquè
transmeten uns determinats plantejaments.

Vostè ha dit paraules en relació amb la Llei d’hidrocarburs,
jo volia saber si vostè és de l’opinió que s’ha de modificar o no,
ha dit que puede ser o puede ser que no, vull dir, molt en la
línia del Sr. Rajoy, però clar, el que sí sabem és que la llei que
varen aprovar a finals de l’any passat, avaluació d’impacte
ambiental, per exemple, s’ha simplificat administrativament
l’autorització o no d’aquestes prospeccions, d’aquests diguéssim
bombardejos sísmics. Per tant, això té importància.

De totes maneres, crec que de la seva..., jo entenc que en
clau política ésser a un grup parlamentari nombrós és molt
difícil tenir iniciatives personals, però evidentment, al caire de
senadora autonòmica aquí se li demana una mica més.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Thomàs, vagi acabant perquè ha esgotat el temps.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Molt bé, moltes gràcies. Simplement, crec que el conjunt del
Parlament va expressar que estava en contra de les prospeccions
petrolíferes i demana, ja que el Govern no vol aquesta posició
comuna dels ciutadans, li deman a vostè, com també al Sr.
Antich, que assumeixin aquesta posició comuna de les Illes
Balears i que lluitin perquè l’executiu faci les passes suficients
i necessàries perquè aquest informe sigui negatiu.

Jo li torn dir: he escoltat al Sr. Soria dir: Sr. Bauzá, a su
pesar, las prospecciones petrolíferas es faran.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

I ara, per part del Grup Parlamentari Popular, Sr. Jerez té
vostè cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Per a l’alegria dels
membres de la comissió aquest diputat no esgotarà el temps, a
les quatre sembla ser que hi ha convocada una altra comissió
important, intentaré acabar amb moltíssima celeritat.

Tothom s’ha pogut fer una composició de coses, el Sr.
Antich n’ha dit unes, la Sra. Garau n’ha dites unes altres, i crec
que ens ho hem dit tot en aquesta comissió, per tant crec que
cadascú sap allà on és i sap quin és l’objectiu comú que ens
uneix a tots, que ens suma a tots i que ens concentra a tots, que
és intentar revertir l’autorització d’unes prospeccions
petrolíferes que mai no s’haurien hagut de donar.

Però, en qualsevol cas, només li faré qüestió d’un tema i és
el següent: arran de la darrera intervenció del Grup Parlamentari
Socialista, sembla ser que aquí el que interessa són els retrats,
són les fotos, són les composicions i escenificacions de coses;
jo crec que darrera tot això hi ha un rerafons molt més
important, hi ha una feina molt més important que es fa, que es
du a terme i que es desenvolupa, per tant em centraria en això;
crec que les fotos avui no són el que més importa, jo crec que
les fotos..., avui ja sortiran les fotos que hagin de sortir, jo
l’única foto que vull és la reversió d’aquesta qüestió i això no
s’aconsegueix amb fotos, això s’aconsegueix amb feina, això
s’aconsegueix amb perseverança, amb insistència, amb
iniciativa, i és això el que hem de fer, Sra. Garau, tenir
iniciativa, tenir perseverança amb les coses, tenir fer que això
ho podem aconseguir i per tant confiï que vostè, des del seu
espai, i el Sr. Antich, des del seu, i cadascú des del nostre,
podem aconseguir aquest gran objectiu que ens hem marcat.

En qualsevol cas, i acab amb una pregunta: vostè és propera
a l’executiu, el Senat és una cambra que també serveix per
controlar la feina de l’executiu, res més faltaria, i estic
convençut que vostè té oportunitat quan l’executiu es presenta
allà per retre comptes, de contrastar a qualque moment amb
alguns membres del Govern si efectivament les coses van en
bona direcció; m’agradaria saber si vostè coneix l’opinió del Sr.
Mariano Rajoy, precisament en aquest tipus de qüestions i què
en pensa que aquestes autoritzacions petrolíferes s’hagin
autoritzat finalment en els indrets més preuats de les Illes
Balears i, en particular, en els indrets més propers a l’illa
d’Eivissa?
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Moltes gràcies, Sra. Garau, reiterar-li l’agraïment, i insisteix,
no es desviï vostè de l’objectiu perquè vostè va bé.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez, i ara ja per al torn de contrarèplica, té la
paraula la senadora, per temps ilAlimitat.

(Algunes rialles)

LA SRA. SENADORA EN REPRESENTACIÓ DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
(Maria Antònia Garau i Juan):

Bé, no sé si he entès limitat o ilAlimitat.

(Rialles de la intervinent)

Bé, intentaré ser breu, però esper no deixar-me cap resposta
sense donar.

Bé, què em resulta incòmoda la situació. No és còmoda del
tot, però no es pensi que em preocupi excessivament, em
preocupen altres coses, em preocupa que surti bé, que realment
aquest problema se solucioni.

Comenta que Balears vol una cosa i Espanya vol l’altra. No
hi estic del tot d’acord, no hi estic del tot d’acord, això no vol
dir que no defensi els interessos de Balears; tot el contrari, els
defensaré igual. I Espanya el que fa, el Govern central és fer
unes licitacions, uns objectius, aplicar unes lleis que no tenen
res a veure amb el que parlam avui. I això no vol dir que jo no
defensi els drets dels ciutadans de Balears, a través de fer
acomplir tot el que s’ha aprovat en aquesta cambra, i així ho
faré.

Comenten la meva activitat parlamentària. En tema de
prospeccions no n’he tenguda, no n’he tenguda, no perquè no
l’hagi volguda tenir, és que he trobat, juntament amb altres
companys i juntament amb el Govern que no s’havia de tenir en
aquest moment. No descart no tenir-la; em parla d’altres
compareixences, uns mesos, per ventura en tendré, o per ventura
serà que no i per ventura la resposta serà la mateixa que li don,
perquè trob que en aquest moment no s’ha de fer. S’ha esgotat
més aviat la part legislativa, tant de bo no s’hagués esgotat, però
som a la part executiva i ens toca vigilar que s’acompleixi
adequadament, aquesta és la nostra responsabilitat.

Em comenta allò d’una PNL del Sr. Antich. Potser que ho
hagi..., jo no ho he entès així, o just...,  he sortit només dos
minuts, no sé si ha estat en aquell moment, he intentat estar
atenta per si feien referència qualque cosa que havia comentat
el Sr. Antich; li seré molt franca, de futuribles no m’agrada
parlar-ne, m’agrada parlar de fets i d’avui, del futur en parlarem
quan hi hagi uns objectius marcats, això del tema de votacions
o PNL, que en quina posició es posarà vostè, jo ho tenc molt
clar i estic molt tranquilAla i no m’he de pensar res, defensaré els
interessos de Balears, el que em marca el Parlament. Que ho
torn a dir, no importa que em diguin quina és la meva
responsabilitat i qui m’ha designat i qui m’ha votat, no és
necessari, tenc molt clar quina és la meva responsabilitat.

Això no vol dir que voti a favor o en contra d’aquesta PNL,
perquè el text, primer, no sé si l’ha presentada, que crec que no
perquè no l’he vista en el registre del Senat, per ventura està en
vies de presentar-la, que no vull dir amb això que sigui una
mentida, vull dir que per ventura està en previsió de presentar-
la. En el cas que es presenti, s’estudiarà evidentment el text
presentat en aquesta PNL i si beneficia els ciutadans de Balears
jo tenc molt clar el que he de fer. Com ja li he comentat, som
aquí per defensar els interessos de Balears i no tenc cap
problema a dir-ho, aquí i avui o d’aquí a mig any.

Em recrimina un poc el tema de l’informe ambiental. Jo crec
que ho he explicat dues vegades, tampoc no em vull estendre en
excés en aquest tema, perquè, a més, l’executiu ho ha repetit en
moltes ocasions i amb molta més tècnica que el pugui fer jo, que
és en base a altres informes que ha fet.

Jo no he dit que el Grup Popular no vulgui fer cap foto amb
altres grups, no sé exactament les comunicacions que es duen
entre...

(Remor de veus)

No, no, idò, no parlàvem del mateix, idò, Sr. Vicenç, perquè
jo, si no ho he entès malament, vostè ha comentat que seria molt
interessant, perquè el tema de la foto, que ha comentat allò del
Sr. Mas, que seria molt interessant fer una foto conjunta de
diferents grups, fins i tot amb altres grups no polítics sinó
socials o mediambientals a Madrid, per aconseguir un missatge
unit; jo això, jo no tenc coneixement d’aquestes ... de què?

Idò preferesc que ho aclarim, és que, per ventura no ho he
entès bé, Sr. President.

Sr. President, si ho pot comentar, és que per ventura no he
entès bé el que ha comentat.

EL SR. PRESIDENT:

Vol aclarir vostè...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Simplement, aquí es va sotmetre ...

LA SRA. SENADORA EN REPRESENTACIÓ DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
(Maria Antònia Garau i Juan):

No, per donar-li l’oportunitat de...
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EL SR. THOMÀS I MULET:

... es va sotmetre a votació aquest punt, a una resolució del
Parlament i el Partit Popular hi va votar en contra. Simplement
he dit això.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, jo crec que no hem d’entrar en polèmiques d’aquest
tipus perquè...

EL SR. THOMÀS I MULET:

D’anar a Madrid, fer un front comú, els grups parlamentaris
...

EL SR. PRESIDENT:

... és que, si no, no acabarem mai.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... i això és al que jo em referia. I aquí el Partit Popular va votar
en contra d’aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, en qualsevol cas, la senadora, en fi, això és un debat de
compareixença per a una qüestió concreta, no per una qüestió
singular a la qual es refereix qualsevol diputat, i vostè pot ...

LA SRA. SENADORA EN REPRESENTACIÓ DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
(Maria Antònia Garau i Juan):

D’acord. Jo em referia precisament a un tema de la foto, que
em pensava que feia referència al que ha comentat el Sr. Mas,
allò de la foto, no foto i més. Bé, en qualsevol cas, i ja per
acabar, comentar què opina el Govern central, Rajoy, el
president del Govern, que és qui pot marcar més la pauta en
aquest tema i en tota la resta que puguin afectar tots els
ciutadans espanyols, i només vull fer referència, perquè ho volia
comentar a la segona intervenció, però després m'ha fugit del
cap i aprofitaré ara per dir-ho, i és que jo crec que és bastant
clara la idea que té el Sr. President, ... ah! i ha comentat el Sr.
Thomàs les paraules que havia dit el ministre Soria, anem al
president, a les paraules del president al Congrés de Diputats de
26 de febrer d'enguany, no fa res. 

Comenta en relació ... ho llegiré en castellà: "En relación
con las prospecciones petrolíferas quiero recordar que España
es un país ..." -comenta l'afectació dels hidrocarburs a Espanya,
i comenta, que és el que jo els vull fer saber el tema de l'informe
mediambiental i del que opina del tema, d'acord? "En el año
2001 se otorgaron nueve permisos en Canarias, en el añó 2010
en otras zonas de España -d'acord-. Esos permisos están
pendientes de revisión en el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente para el análisis del impacto
ambiental y la declaración de impacto ambiental -de què tant
hem parlat en aquesta comissió-. Es imprescindible para
otorgar por Industria la autorización definitiva de los trabajos
para investigar -això ho diu el president del Govern central,
cosa que no ha passat amb altres governs, això també ho hem de

recordar-, la posterior explotación requiere ya otra actuación
administrativa a través de una concesión de explotación
otorgada por real decreto decreto -que no s'ha produït,
evidentment, i esperem que no es faci- por lo que no se dará
ninguna autorización concreta para investigar primero y
explotar després sin que se superen los rigurosos trámites de
análisis de impacto medioambiental".

Jo crec que la seva idea, el seu objectiu i la seva forma
d'actuar queda bastant plasmada en aquest document, que és un
acta de sessions del Congrés de Diputats, ho ha dit, és el darrer
que ha comentat en temes de prospeccions. Evidentment queden
com a paper banyat o com li vulguin dir, o tenen menys força o
menys interpretació el que pugui fer, per exemple, les
declaracions que va fer el ministre Soria, en aquest cas. Jo crec
que sí, que això deixa bastant més clar com és la idea del
Govern central, del que es vol fer en tema de prospeccions. Les
prospeccions que s'hagin de fer es faran a les comunitats o a les
zones que es vulguin fer i amb els impactes ambientals
totalment avaluats, nosaltres no ho volem, nosaltres l'impacte
ambiental el tenim ben avaluat per la Conselleria d'Agricultura
i Medi Ambient, i així el Govern central farà que es compleixi
la llei, que és el que nosaltres hem de fer, i des del Senat
vigilarem que així es faci.

Aquesta crec que és la nostra feina ara i crec que la feim
correctament.

Moltes gràcies per tot i ja sabeu, em podeu cridar quan
vulgueu per comparèixer quan sigui i som a la vostra disposició.
Moltes gràcies, senyors diputats, senyor president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Senadora.

Una vegada esgotat l'ordre del dia d'avui, només ens queda
agrair la presència tant del senador autonòmic Francesc Antich,
com de la senadora Maria Antònia Garau.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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