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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Marc Pons.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Miguel Jerez substitueix Asunción Pons.

Compareixença RGE núm. 5665/14, 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.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò l’ordre del dia de la sessió d’avui és el següent:
compareixença en punt únic dels senadors autonòmics en
representació 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 després de la seva darrera
compareixença en seu parlamentària, solAlicitada pel Grup
Parlamentari MÉS mitjançant escrit RGE núm. 5665/14.

Hemos convenido entre los grupos parlamentarios y a
solicitud de los senadores comparecientes que, a diferencia de
la última de las comparecencias de los senadores autonómicos,
éstos durante el día de hoy comparecerían y hablarían de
manera consecutiva en el uso de la palabra y que
posteriormente se vendría desarrollando el orden de
comparecencias tal y como dispone el Reglamento. Lo digo
para su conocimiento.

Molt bé. Idò en primer lloc 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):

Gràcies, Sr. President. A la darrera compareixença vàrem
tenir ocasió de poder parlar de forma llarga, diríem, de tot el
tema de les prospeccions i, bé, una de la coses que crec que
vàrem treure en clar era la necessitat de traslladar tot el debat
que hi havia aquí a les Illes Balears també a l’Estat. Prova
d’això en el mes d’abril hi va haver ja una pregunta oral en el
ple al ministre, on se li va demanar a veure si les proves
sísmiques eren imprescindibles per saber si hi havia petroli o no
perquè les empreses ho sabessin; ell va dir que sí que eren
imprescindibles, i nosaltres férem aquesta pregunta un poc amb
aquella idea de la possible revocació, perquè si realment són
imprescindibles per saber si hi ha petroli vol dir que les

empreses en aquells moments no podien dir certament si hi
havia petroli o no. Com se suposa, a la pregunta li vàrem
exposar quina era la situació respecte de les Illes Balears i quins
eren els acords que s’havien fet per part de les institucions de
les Illes Balears. 

Després d’aquesta pregunta oral, també dins el mes d’abril
hi va haver una interpelAlació al ministre, en què vàrem poder
parlar de forma més ampla de tota la problemàtica de les
prospeccions, i en què es varen traslladar una altra vegada més
tots els arguments i els acords que hi ha hagut, o el debat que hi
havia aquí a les Illes Balears, més els informes que hi havia de
la Comissió Balear de Medi Ambient, etc. 

Ja després en el mes de maig hi va haver una moció
conseqüència de la interpelAlació, una moció en què vàrem
demanar que es paralitzassin aquestes prospeccions a la mar
Mediterrània, i a més vàrem demanar que es modificàs la Llei
d’hidrocarburs, i que amb la modificació de la Llei
d’hidrocarburs es prohibissin les prospeccions dins tota la mar
Mediterrània, a més de demanar que a altres zones que
afectassin temes mediambientals, temes turístics o temes
pesquers també es prohibissin aquests tipus de prospeccions. En
aquesta moció hi va haver un debat molt intens, fins i tot es va
suspendre la votació i hi va haver diàleg amb la força
majoritària per veure si podíem arribar a un acord, perquè
durant la moció el portaveu en aquell moment del Partit Popular
va fer una proposta de la possibilitat de suspendre les
prospeccions mentre no s’arribàs a un acord amb les diferents
comunitats autònomes. A nosaltres ens va sonar bé aquesta
proposta; la veritat és que després durant el debat aquesta
proposta es va tornar enrere i tornàrem a una proposta que era
més senzilla i que el que venia a dir era que si l’estudi d’impacte
ambiental era negatiu no es farien les prospeccions, i això, clar,
no ho vàrem acceptar, perquè això ja ho diu la llei i per tant no
es podia acceptar. La moció va ser votada en contra pel Partit
Popular, però amb una singularitat crec que molt important, i
que hem de recalcar, que és que quatre dels senadors de les Illes
Balears del Grup Popular votaren a favor de la proposta que
nosaltres havíem presentat. 

He de dir que tant la proposta, com la interpelAlació com la
pregunta, jo havia tengut ocasió de parlar-les amb els senadors
del Partit Popular per tal que estiguessin perfectament informats
de totes les diferents mesures que anàvem fent.

Després més tard, ja dins..., també crec que era el mes de
maig, hi va haver una altra moció a la Comissió d’Indústria, que
el que vàrem fer va ser traslladar exactament la declaració
institucional que havia fet el Parlament de les Illes Balears el
mes de febrer, i una moció que també va ser votada en contra
pel grup majoritari. He de dir que també dins el mes..., aquesta
moció -perdó- crec que era el mes de juny. Dins el mes de maig
també hi va haver un acord amb el grup majoritari respecte de
la protecció de les muntanyes submarines del canal de Mallorca;
per tant també és un tema que crec que val la pena recalcar
perquè això era una moció que jo havia presentat i hi va haver
un acord, i crec que el Govern ja està fent mesures per tal de
tirar endavant aquesta protecció de les muntanyes submarines.
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Per altra banda s’ha anat fent una caramull de preguntes amb
la idea de tenir més informació, preguntes escrites, em referesc,
amb la idea de tenir més informació sobre les prospeccions,
però també amb la idea de deixar palesa la problemàtica, de
deixar constància en el ministeri d’aquesta problemàtica. Hem
continuat demanant sobre quin és l’estat actual de les
prospeccions, a veure si hi ha havia un termini per fer l’informe
d’impacte ambiental, a veure si eren compatibles amb les
diferents figures de protecció que en aquests moments s’estaven
demanant per part del Govern espanyol. Quant a aquest a tema
s’ha de dir que una de les contestacions ens diu que el projecte
Indemares, que és un projecte que va començar la legislatura
passada i que continua en aquesta, que significa demanar a la
Unió Europea, que es fa conjuntament amb la Unió Europea,
però significa demanar que es declari LIC tota una sèrie de
zones dins la mar, he de dir que en relació amb el que és el
projecte d’Spectrum, que és el que afecta el canal de Menorca,
pel que ens contesta el ministeri la sísmica que hi ha demanada
se solapa 10 quilòmetres amb la zona que al mateix temps estam
demanant protegir, i per tant en aquest sentit és bo que aquestes
coses a través de les preguntes quedin manifestades i per tant
que el ministeri les refresqui a fi de tenir-les en compte per a
l’informe d’avaluació d’impacte ambiental. També és vera que
quant al Golf de València em pareix que la protecció que es
preveu per a les illes Columbrets també està molt a prop de la
sísmica que hi ha demanada per al Golf de València, és a dir,
estam parlant d’uns 10 quilòmetres de distància, per tant molt
a prop d’aquella zona.

I he de dir que de moment no s’ha fet gaire cosa més perquè,
entre altres coses, bé, esperam que d’un moment a l’altre es
pugui treure ja l’informe. Nosaltres tenim demanades algunes
preguntes relacionades amb quan es preveu treure aquest
informe, i també he de dir que férem preguntes en el seu
moment, ja en el mes de setembre, respecte dels informes que
varen ser objecte de debat aquí en el Parlament de les Illes
Balears, que havia fer la Conselleria de Medi Ambient respecte
d’unes canonades que s’havien fet l’any 2013, i també respecte
d’uns anuncis que havien fet algunes entitats de la zona
d’Eivissa respecte d’algunes canonades fetes per la zona
d’Eivissa. Ho hem demanat i encara no ens han contestat; ha
passat el termini, ho hem tornat a demanar, i en tot cas si no ens
contesten ho passarem a preguntes orals.

I això és un poc la feina que hem fet durant aquests mesos
i, com deia, hem intentat que fos un tema d’estat i per tant molt
coordinat amb els senadors del Grup Popular, i també, en allò
possible, amb el Govern de les Illes Balears, amb el qual també
hem mantingut algunes converses.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

Idò a continuació té la paraula la Sra. Maria Antònia Garau
i Juan per fer l’exposició oral, igualment sense limitació de
temps.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair, primer de tot, als
parlamentaris l’oportunitat que em donen per explicar les
tasques que estic desenvolupant al Senat. Vinc en aquesta
ocasió a instàncies del Grup MÉS per informar sobre el que
feim exactament els senadors autonòmics en el Senat i tot el que
estigui relacionat, en aquest cas, amb les prospeccions
petrolíferes.

He de comentar que, bé, dels projectes evidentment no cal
parlar-ne, hi ha altres compareixences que s’han produït per part
fins i tot del conseller, el Sr. Company, les nostres darreres
compareixences, i venim realment o venc en aquest cas a parlar
sobretot d’aquests darrers mesos, què ha passat a la cambra, què
ha passat en el Govern en relació amb aquestes prospeccions
petrolíferes. Per començar voldria parlar, evidentment, de la
declaració d’impacte ambiental, que és el que realment ara
estam esperant, i que sortirà les pròximes setmanes, segons ens
han informat i està així establert, a principi del pròxim mes de
desembre. 

Jo crec que totes les tasques que ha fet aquest govern balear
i els treballs que s’estan fent al Congrés i al Senat en matèria de
prospeccions petrolíferes fan que s’hagi forçat evidentment
aquesta feina perquè dugui com a objectiu final una DIA, una
declaració d’impacte ambiental, negativa. Comentava -crec
recordar que era el 30 de gener- que es va demanar al Govern
central una valoració ambiental estratègica; coment aquest tema
perquè és un dels temes que vàrem comentar a la darrera
compareixença i és bastant important per forçar precisament
aquesta declaració d’impacte ambiental negativa, que també va
comentar el Sr. Antich, perquè no fos fraccionada i fos
estratègicament avaluada, i ja -com estava comentant- es va
demanar al Govern central el gener d’enguany. 

També evidentment hi ha els informes ambientals negatius
de la nostra comissió de Medi Ambient, de la Conselleria de
Medi Ambient, que són tots negatius; això també ajuda a forçar
aquesta DIA negativa per part del Govern central, i reiter, com
vaig fer la darrera vegada, que estic convençuda que aquesta
declaració serà negativa. Què més afegir que les declaracions
que va fer el president del Govern balear ahir mateix respecte
d’aquest tema?, que fins i tot es comprometia personalment que
això seria així.

Què hem fet en el Senat?, què he fet com a senadora
autonòmica respecte d’això? A nivell legislatiu estic i estam per
vigilar que no s’aprovi cap altra prospecció; això pareix..., clar,
(...) estam parlant de les prospeccions que estan en vigor ara,
però evidentment és tan important que tampoc no n’entrin
d’altres, i precisament és una d’aquestes feines que estam fent
sobre el tema de prospeccions. A més, com ja saben, abans de
l’estiu els senadors de Balears vàrem votar a favor d’una moció
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que ha comentat ja el Sr. Antich, on es posava de manifest, no
textualment però sí que... donava la moció del PSOE, sí
realment cobria o representava el voler fer d’aquest parlament,
que són totes les declaracions institucionals que vàrem estar
comentant a la meva anterior compareixença i han sorgit durant
aquests mesos, precisament perquè estava..., i ja els ho vaig
comentar a la darrera compareixença, que evidentment som
senadora, he de pensar evidentment en el bé d’Espanya, però
per descomptat el primer que som és senadora autonòmica i
estic sobretot per defensar els interessos dels ciutadans de
Balears, i una d’aquestes accions que he pogut fer com a
senadora autonòmica precisament va ser donar suport a una
moció, encara que no fos del meu grup parlamentari, i rompre
la disciplina de vot, que no vàrem dubtar a fer-ho perquè
precisament recollia el que era l’objectiu i el voler fer d’aquest
parlament. Ja els ho vaig comentar a l’anterior compareixença
però només eren paraules; ho hem pogut demostrar i hem tengut
l’oportunitat de fer-ho.

La darrera vegada que vaig comparèixer aquí vaig dir que
faria tot el que estigués a la meva mà per poder donar veu a
aquest parlament en el Senat. Ho hem fet aquest mes..., abans,
juny, el mes de juny, maig, juny, però vull tornar-los a dir avui
que seguesc amb la mateixa idea, amb la mateixa filosofia de
feina i ho tornaria a fer, i continuaré defensant els interessos
dels ciutadans de Balears allà en el Senat. Tenim molt clar des
del meu grup parlamentari, des del meu grup aquí a Balears, que
els ciutadans de Balears no volen prospeccions; el president
d’aquesta comunitat no vol prospeccions; aquesta cambra no vol
prospeccions. Jo no vull prospeccions i continuarem fent feina
perquè això es pugui complir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Deman als grups si procedeix 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 si podem continuar.

Molt bé, idò, farem un recés solAlicitat pel portaveu del Grup
Parlamentari MÉS de cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, transcorregut el temps per preparar la formulació de
preguntes, en primer lloc, pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula el diputat Sr. Miquel Àngel Mas, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Moltes gràcies senadora i senador per
venir aquí. Jo crec que vostès ja han fet un cafè, aquest cafè que
jo els reclamava perquè veig que fins i tot s’asseuen més a prop
que a la darrera compareixença i pens que sí que n’han parlat i
per a nosaltres és important el tema de la unitat, perquè és un
tema que aquí és molt important que anem tots junts del bracet,
en un tema que ens interessa molt a Balears.

Sra. Garau, felicitar-la pel seu vot, va ser un vot valent. No
estam acostumats aquí que els senadors i diputats, posin els
interessos de Balears sempre per davant. Per tant, enhorabona,
sé que això no és fàcil i el nostre grup li dóna l’enhorabona.

Són aquí vostès, la seva legitimitat ve derivada de la cambra
balear, no d’elecció directa, per tant, responen a la cambra
balear i per això són aquí, i hi ha un mandat del Parlament
balear de dia 11 de febrer d’enguany, on es rebutjaven
absolutament les prospeccions petrolieres, i aquest ha de ser el
nostre nord i la nostra base d’actuació. 

En relació amb l’activitat que han desenvolupat d’ençà que
varen comparèixer aquí, veig que així mateix s’ha fet cosa, tot
i que nosaltres ho consideram insuficient. Insuficient, per
exemple, Sr. Antich, vàrem demanar a veure si es podia muntar
una ponència d’estudi, que seria molt interessant en el si del
Senat, sobre el tema de les prospeccions petrolieres. No n’ha
informat, no sé si ho ha demanat o no, no s’ha informat.

També li vàrem demanar la compareixença del president del
Govern, del Sr. Rajoy, això sí que és molt important. Si ha de
comparèixer el president, si per qualque cosa és important que
comparegui el president és per a un tema com aquest, Sr.
Antich, per ventura per al Sr. Rajoy és el problema número 34
o 33, per a nosaltres és el primer, i el Sr. Rajoy també és el
president dels Balears i si és president dels Balears ha d’atendre
les nostres inquietuds i els nostres problemes. I si la cambra
balear, per unanimitat, ha dit que no vol prospeccions
petrolieres, l’hem de forçar que comparegui i li hem de dir a la
cara, en el Senat, que no volem prospeccions petrolieres, que els
nostres representants, vós, Sr. Antich, i vós, Sra. Garau, en nom
del Parlament balear, no volen prospeccions petrolieres, ni
emporta que facin cap prova ni una, perquè no les volem, tant
si hi ha petroli com si no hi ha petroli. I això li hem de dir de
forma clara i llampant. Per tant, haurien de provocar forçar
aquesta compareixença del Sr. Rajoy, per dir-li de forma clara
això.

Ja sé, vós, Sr. Antich que em proposareu que ho demanés el
Sr. Bauzá, que seria més efectiu a la Comissió del senat de
cambres autonòmiques, que seria més efectiu. No ho farà el Sr.
Bauzá, no ho farà, no ho farà. Ja està clar que ho hauria de fer,
però no ho farà això, són del mateix partit i segurament no es
volen posar en situacions compromeses. Vós ho podeu fer i ho
heu de fer. Això no vol dir que no sigui criticable que el Sr.
Bauzá no ho faci això, però vós ho heu de fer això i jo li
demanaria que ho fes. De fet, us vareu comprometre a la
compareixença que vareu fer aquí: “per tant, cap dubte ni un de
fer això”, vareu dir textualment, tenc l’acta de la sessió d’aquell
dia. Per tant, us demanaria que ho féssiu encara, especialment
ara, que ho féssiu, Sr. Antich.

Sobre els registres sonors, aquest estiu vàrem tenir
coneixement que s’havien fet, s’havien amollat canonades ja el
mes d’abril del 2013, que el propi Govern va enviar un informe,
la Conselleria d’Agricultura, un informe tècnic al ministeri del
Govern espanyol, i li deia que ja hi havia hagut registres sonors,
que ja hi havia hagut canonades, el mes d’abril del 2013, i que
no importava que demanés més coses perquè ja els constava. I
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què és el que ha passat? Ja s’han fet proves? Ja hi ha hagut
prospeccions petrolieres? Les fan d’amagat per veure què passa
després, fer qualque postura i tal? Què és això? Quina és
aquesta falta de transparència davant l’opinió pública? Vós Sr.
Antich heu dit que ho heu demanat i no us han contestat, jo vos
demanaria que incidiu moltíssim en aquest tema.

El Sr. Baldoví, diputat de Compromís, a petició nostra, va
fer aquesta pregunta al Govern i li llegiré la pregunta i la
resposta perquè segurament els pot ajudar i per ventura entre
tots dos em podríeu dir què va passar i saber què va passar i què
passa ara. Diu el Sr. Baldoví: “En estos días se ha hecho
público un informe técnico de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, Gobierno autonómico de las Illes Balears, en
el que se asegura que dicha administración dispone de
registros sonoros de los sondeos sísmicos realizados por una
empresa promotora de las prospecciones petrolíferas entre las
costas de Catalunya, País Valencià y Illes Balears el pasado
mes de abril del 2013. Dicho informe fue remitido al Ministerio
de Industria, sin que la opinión pública conozca qué medidas
ha tomado el Sr. Soria para perseguir y sancionar a las
empresas promotoras de los sondeos. Al contrario, autorizó
hace unos meses el inicio de los sondeos en Canarias. Nos
encontramos ante unos hechos muy graves ya que el Gobierno
hace más de un año que dispone de esta información y debería
haber actuado, siendo conocedor además del rechazo unánime
a las prospecciones petrolíferas y gasísticas en las
mencionadas comunidades”.

I demana: “¿Qué pasos ha llevado a cabo el ministerio
desde que en junio del 2013 el Govern de les Illes Balears le
informara de la existencia de sondeos sísmicos mediante air
guns en el mar Balear? Teniendo en cuenta un informe
rotundamente negativo del máximo organismo de evaluación
medioambiental de dicha comunidad sobre las prospecciones
petrolíferas, ¿qué medidas ha desplegado el Gobierno central
siendo la administración competente sobre el control de las
aguas exteriores? ¿Disponía el ministerio de información
adicional sobre la actividad clandestina, o sin autorización de
las empresas promotoras de los sondeos pretrolíferos en aguas
españolas? ¿Ha tenido en cuenta estas informaciones a la hora
de autorizar los sondeos en Canarias y ha sido informado el
Gobierno de esta comunidad?”

El Govern de l’Estat contesta, una d’aquestes respostes
eclèptiques de buròcrates que és difícil d’entendre què vol dir:
“El informe que señala su señoría, -jo entenc que es refereix a
l’informe tècnic emès per la Conselleria d’Agricultura cap a
Madrid-, en la pregunta parlamentària de referencia, se inserta
en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del
proyecto denominado Campaña sísmica en áreas libres del
Golfo de León, frente a las costas de Catalunya y Balears,
actualmente en curso”. És a dir, jo no sé si es refereix, diu: “el
informe se inserta en el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental”. Què vol dir? Que fer canonades és part del
procediment d’avaluació d’impacte ambiental, això és el que vol
dir? No sé si m’explic. Li demanaven, escoltin, hem sentit
canonades aquí devora i li demanam què ha passat? I em
contesta: aquest informe s’insereix dins el procediment
d’avaluació d’impacte ambiental. Jo no som biòleg, ni això,
però per fer un informe d’impacte ambiental s’ha de fot...-ara
anava a dir una paraulota que no...- s’han d’amollar canonades?
S’han de fer aquestes actuacions, o realment no és això? O

realment el que fan ja són les prospeccions petrolíferes sense
que l’opinió pública de Balears ho sàpiga? 

Això és necessari que ho sapiguem, això és un llenguatge
eclèctic que amaga i no és gens transparent ni clar. Què diu el
Govern? Que es poden fer ja aquests air guns amb l’excusa de
fer l’informe d’impacte ambiental. A mi no se m’ocorre que un
biòleg faci això per veure si té impacte o no.

Diu: “En consecuencia, hay que esperar a la finalización de
tal procedimiento para pronunciarse”. Després eludeix a la Llei
34/98, de 7 d’octubre, diu: “establece que la organización” ta-
ta-ta-, diu que tot això, si fan qualque prospecció sense
autorització té una pena, li poden posar una multa de fins a 30
milions d’euros. “Por este motivo el Gobierno, a través del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, si tuviera
conocimiento de las actuaciones indicadas, adoptaría los
procedimientos oportunos para determinar la existencia o no
de elementos que justifiquen la incoación del correspondiente
expediente sancionador y su eventual autoría”. Hauríem de
saber si aquest procediment d’avaluació d’impacte ambiental,
si aquest estudi implica emetre canonades, si implica emetre
canonades, cosa que em deixaria perplex, podríem entendre que
està justificat. Però si no admet de cap de les maneres emetre
canonades, això és sancionable i s’ha de sancionar i hem de
saber que ho han fet i li han de posar una multa..., aquí diu fins
a 30 milions d’euros. Això és el que hem de saber: què passa,
què fan?

I si això ho hem sabut de rebot, perquè el Sr. David Abril el
mes d’agost no sé què llegia al grup parlamentari, que deu estar
passant que no ens informen?

És necessari per tant, que comparegui el Sr. Rajoy i li
demanin això i que vegi que nosaltres estam molt preocupats.

Sra. Garau, comentau que d’aquí un parell de setmanes està
previst l’informe d’avaluació d’impacte ambiental. Això què és
dels tres projectes, del segon projecte -crec que és del segon
projecte- o dels tres projectes? Perquè clar, el projecte més
preocupant és el tercer, tot aquell braç que va des de darrera
Menorca, passa per darrera Mallorca i arriba fins Eivissa.
Voldria que m’aclarís si el que esperam és del segon projecte o
dels tres projectes d’això.

Des del Grup MÉS estam molt preocupats, és un tema que
afecta de ple la principal activitat econòmica de Balears, que és
el turisme, no són berbes, de fet a Canàries ja les fan. Hem vist
imatges absolutament reprovables de gent que defensa el medi
ambient, de Greenpeace, molt lamentable l’actuació aquí del
Govern d’Espanya. Molt preocupant el tema del sector
econòmic i molt preocupant també el tema del nostre patrimoni.
Estam preocupats i per part nostra continuarem vigilants en
aquest tema. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. I ara per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Diputat Joan Boned, com vostè sap
per deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair la presència de
la Sra. Garau i del Sr. Antich. I voldria començar fent referència
a un dels temes dels quals ha parlat, en aquest cas han parlat els
dos senadors, i en aquest cas vull agrair a la Sra. Garau, no ja
com a diputat, sinó com a ciutadà d’aquestes illes, el fet que en
la votació d’aquesta moció que presentava el Grup Socialista,
prioritzés els interessos de les Illes Balears per damunt dels
interessos del partit. Jo crec que és d’agrair i seria reclamable
per part de tots els representants de les Illes l’actitud fos aquesta
mateixa, la qual entenem que és la correcta.

Dit això, jo em referiré al que vostè ha dit del tema de
l’informe d’impacte ambiental, que evidentment és la clau més
esperada per la seva imminència, teòricament; també li he de dir
que jo he vist antecedents, no sé si som tan optimista quant al
temps, m’agradaria que efectivament s’acomplissin aquests
terminis d’unes poques setmanes i que fins i tot abans d’acabar
l’any 2014 es conegués aquest informe. Jo li diré que no som
tan optimista perquè a una proposta de les que presentàrem en
el si d’aquest parlament, he de reconèixer de les poques que no
hi ha acord, per unanimitat, una de les coses que reclamàvem
era que el Govern instàs el ministeri que es redactàs i es donàs
a conèixer aquest informe d’impacte ambiental i nosaltres
fixàvem com a termini finals de gener del 2015 i se’ns va votar
en contra. No sé si és que des del Govern es disposa de més
informació que la que es pugui tenir en el Senat o no, però això
li dic jo que en aquest cas som optimista. No obstant això,
també reconec que evidentment un informe com aquest, si
efectivament és, també com tots esperam, negatiu, serà la
solució definitiva al greu problema que en aquest cas el Sr. Mas
preguntava quin era aquest informe, és l’estrictament de les
prospeccions autoritzades en el Golf de València. Sobre aquest
projecte és l’informe que s’espera.

I dir que seria definitiu, però bé, pronunciaments no només
de la Comissió Balear de Medi Ambient, sinó del Parlament i de
la resta de les institucions de les Illes Balears, pronunciaments
per part de la ciutadania, vull recordar que hi ha 125.000
alAlegacions presentades a aquest projecte, i que, segons tenc
entès, totes estan ja en mans del ministeri, no fa gaire encara
parlàvem dels dubtes de si havien arribat totes o no, segons la
informació que m’arriba sembla ser que sí, que les 125.000 ja
estan en mans del ministeri, i totes, repeteix, totes aquestes
125.000 alAlegacions, més totes les opinions de les institucions
de les Illes Balears, són contràries a aquests sondejos. I a més,
algunes molt ben argumentades, des del punt de vista tècnic, no
tan sols les de la Comissió Balear de Medi Ambient, sinó moltes
de les presentades entre aquestes 125.000, perquè estan avalades
per entitats o per grups tècnics de prestigi dins aquest sector i
que deixen molt clar els perills que podria suposar una
autorització com aquesta.

Per tant, sí, esperem tots que aquest informe, esperem que
la seva predicció sigui la correcta, seria el desitjable, però és una
espera incerta. Més que res també perquè els antecedents que
coneixem d’altres indrets, fan que no puguem ser molt
optimistes, i menys si un escolta les contínues declaracions del
ministre del ram, que tendrà la responsabilitat d’autoritzar o no
aquestes prospeccions i que són cada dia més favorables que es
puguin fer aquestes prospeccions.

Quant a la resta, deia que l’informe fa referència a aquestes
prospeccions al Golf de València, deia el Sr. Mas que entenia
que la més perillosa és aquesta que agafa de dalt a baix les illes,
aquest és el projecte d’Spectrum, és un projecte que, més que de
perforació és una solAlicitud de permís per a sondejos sísmics,
en aquest cas. I és veritat que, com deia el Sr. Antich, també se
superposa amb una part del que ha de ser un futur LIC, a través
del projecte Indemares. Però no només això, sinó que atesa la
seva extensió i la proximitat al litoral de les quatre illes, perquè
arriba fins a Formentera, és un perill real perquè al llarg de tot
aquest litoral hi ha nombrosos punts protegits, els quals bé són
LIC o ZEPA, i que, atesa la proximitat, tot i que no sigui
directament sobre aquest terreny, sí poden repercutir molt
negativament en aquests indrets protegits. D’aquí la importància
de fer-ne el seguiment, perquè aquest expedient no està tancat,
aquest no és un projecte que tengui autorització definitiva,
encara es troba pendent i d’aquí la importància del seu
seguiment. 

S’ha parlat també del tema de la polèmica d’aquests
informes quant als sondejos detectats l’any 2013. El Sr. Mas ha
fet referència a una pregunta feta a Madrid, jo crec que la
qüestió és prou més clara, i agraesc per part del Sr. Antich el fet
que ja s’hagi interessat mitjançant preguntes i que estigui
pendent i si traspassen els terminis per contestar, s’utilitzin les
vies reglamentàries que té el Senat per fer efectiva, perquè la
informació arribi als senadors, perquè crec que és important. En
aquest cas la cosa sembla ser prou més clara, perquè el que es
va descobrir després d’un any és que hi havia un intercanvi
d’informes entre el ministeri, el Govern i la conselleria; que,
efectivament, es parlava d’uns sons detectats, resultat d’un
sondeig sísmic que evidentment i donades les circumstàncies
actuals eren irregulars, o ilAlegals, diguem-ho com sigui.

Això està claríssim, perquè cap dels projectes avui per avui
autoritzats, o en tràmit, no té permís per realitzar aquests
sondeigs. I és més important encara perquè amb aquests
informes creuats, es parla d’aquesta detecció de sons, però a
més a més es fa referència no només a l’indret, sinó que es parla
d’una empresa concreta, es parla de Seabird  com a teòric
responsable d’aquests sons. I per què és important aquest fet?
Perquè Seabird és l’expedient que fa uns mesos es va donar per
arxivat, perquè havia deixat passar uns terminis i que varen
provocar que s’arxivàs l’expedient. Expedient que per part de
l’empresa ha estat solAlicitat novament i que ells esperen que
pugui continuar en el tràmit que ho deixaren quan se’ls va
arxivar, cosa que esperem que no es faci, i per part dels
senadors jo ho demanaria, que es vigili, perquè si Seabird
demana novament aquest permís, s’hagi d’iniciar des d’un
primer moment, no des d’on ho va deixar, i ha d’acomplir tots
i cada un dels fets que s’han d’autoritzar. I per tant, és molt
important. 
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El projecte d’Spectrum és prou gros, no només es superposa
damunt un tros que ha de ser el futur LIC a través d’Indemares,
sinó que també que fins i tot es superposava sobre l’autorització
que tenia Seabird i que ha tornat a demanar, vull dir que hi ha
algun lloc on hi ha diferents projectes un sobre l’altre que es
troben pendents de permisos.

Dit tot això, crec que solAlicitar als senadors que vigilin,
solAlicitar-los, sobretot, que és importantíssim, la unitat
d’actuació i de decisió en aquestes coses, és important que es
traslladi que la unitat quant al rebuig que hi ha no és només
institucional, sinó institucional i social a les Illes Balears, que
es pugui reflectir de la mateixa manera aquesta unitat dels
diferents grups al Senat i que arribi al Govern aquesta opinió
que es té des de Balears, que sense cap dubte li ha arribat ja,
perquè, repeteix, 125.000 alAlegacions no són poques, no és que
un pugui dir que siguin dues o tres que s’han perdut a un calaix
i no saben què se n’ha fet, crec que 125.000 ocupen prou lloc
com per molestar a qualsevol lloc i que s’hagin de tenir present
a l’hora de redactar l’informe d’impacte ambiental, el qual,
repetesc, tots esperam.

Però, ho repetesc, intentar que arribin les respostes
corresponents, intentar que efectivament es faci efectiva aquesta
celeritat en el coneixement de l’informe d’impacte ambiental,
que les respostes que es troben pendents d’arribar al Sr. Antich,
es cerquin les fórmules reglamentàries perquè siguin una
realitat, i esperar que es vigili sobre aquests expedients en tràmit
que encara no han obtingut els permisos i que és desitjable que
no els obtinguin.

Reconec que hi va haver aquí una votació en aquest sentit,
vàrem fer una proposta per part del nostre grup que va tenir el
suport del Grup Popular també i del Grup MÉS i en aquest cas
dels diputats no adscrits també, en què solAlicitàvem que es
prohibissin, que es modificàs la Llei d’hidrocarburs en el sentit
de prohibir les prospeccions o els estudis sísmics a indrets
protegits o que poguessin afectar indrets protegits o zones
eminentment turístiques. Aquesta proposta va ser objecte de
votació per unanimitat.

Llavors nosaltres donàrem una passa més, anàrem més enllà
i ja solAlicitàrem la modificació de la mateixa llei en que
reclamàvem la prohibició absoluta en el Mediterrani occidental
d’aquest tipus de projectes. Aquí no hi va haver unanimitat, el
Grup Popular no hi va estar d’acord, deia que s’estimava més
mantenir el criteri de la primera que parlava d’indrets protegits
a zones turístiques, però bé, en qualsevol cas crec que s’ha de
cercar entre tots la millor manera que l’amenaça d’aquestes
prospeccions, que és una evidència i que atempta i va en contra
no només del nostre territori, sinó del nostre futur econòmic i
social, la puguem aparcar i cerquem la manera entre tots que
això deixi de ser una amenaça, no avui, intentem cercar la
fórmula perquè no sigui més una amenaça actual i mai més una
amenaça de futur.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ara pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el
Sr. Diputat Miquel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
En primer lloc donar la benvinguda als dos senadors
autonòmics, a la Sra. Garau i al Sr. Antich, al Sr. Antich i a la
Sra. Garau.

Tenim una oportunitat més dins aquesta cambra per avaluar,
per interessar-nos, també per demanar i per exigir aquelles
feines que entenem que en aquesta precisa matèria al Senat es
desenvolupen per part d’aquelles persones a les quals es va
atorgar la confiança i la designació i se’ls va proclamar en
aquesta casa com a senadors autonòmics. Per tant, aquesta
especial naturalesa de vostès dos els fa creditors d’una
responsabilitat d’alçada i que en aquest moment i en aquesta
precisa matèria entenem que on vostès desenvolupen la seva
responsabilitat han d’exercir, d’acord amb un mandat exprés
d’aquesta cambra en relació amb una oposició intensa, cada
vegada més si cal, davant unes prospeccions que amenacen el
nostre territori, que amenacen el nostre entorn i que amenacen
el nostre model econòmic.

Crec que és una bona pràctica, crec que és un bon exercici
la rendició de comptes i sobretot un exercici de transparència.
No record a altres legislatures que això s’hagués fet, però en
qualsevol cas crec que no hem de perdre de vista que això
funciona i crec que és interessant continuar en aquest sentit.

Poques coses s’han produït des que vostès comparegueren
en aquesta comissió parlamentària, pocs avanços hi ha hagut en
el procediment administratiu, és cert, perquè té el seu temps i té
el seu recorregut i per tant, continuam a l’espera que hi ha un
pronunciament sobre l’informe d’impacte mediambiental el qual
esperam, confiam, que sigui evidentment negatiu i menyspreï
aquests projectes del nostre entorn més immediat.

Efectivament, poc han canviat les coses, possiblement en
allò material, no?, en el procés, com dic, però crec que sí que hi
ha hagut transformacions en allò polític. Per què dic això?
Perquè crec que al Senat, precisament, va haver-hi un
pronunciament que no va prosperar, però sí que va haver-hi una
actitud important que crec que ha de ser avaluada. Crec que no
ho hem de deixar passar perquè sí que marca, diria, una fita
històrica en les disciplines de vot i el sotmetiment de les
persones, i en aquest cas els senadors, als seus grups polítics o
bé al que veritablement han de respondre que és a la ciutadania.

L’article 67.2 de la Constitució ho diu clarament: cap
membre de les Corts Generals ha d’estar sotmès a mandat
imperatiu algun. Per tant, aquest exercici que vostès varen fer
respon a la filosofia, a la vocació del 67.2 de la nostra
Constitució, ningú no està sotmès a mandat imperatiu algun, i
parl precisament per aquells senadors, els quatre, en particular,
que varen decidir trencar una disciplina de vot i afavorir,
precisament, en la mesura del possible una votació que ja ens
hagués agradat a nosaltres que hagués prosperat, i ho dic així, ja
ens hagués agradat a nosaltres que hagués prosperat. No es va
produir així i per tant, ho hem de lamentar.
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Aquesta cambra, sí que és veritat que ha pogut arribar a
acords més amplis, de més profunditat i a més de forma
unànime en el sentit que expressava aquella moció o proposició
no de llei del Grup Parlamentari Socialista al Senat i per tant,
això crec que reforça encara més el posicionament d’aquest
parlament o si em permeten de la sobirania de les Illes Balears
que resideix precisament aquí en relació amb l’oposició entorn,
en matèria de prospeccions petrolíferes.

Per tant, la primera pregunta l’adreçaria, encara que pugui
ser òbvia la resposta, al Sr. Antich. Crec que aquest gest ha de
ser motiu d’avaluació, m’agradaria que el Sr. Antich avaluàs
aquest gest, aquest suport el qual crec que és un suport
important, necessari, que entenc que ha de continuar on toqui,
quan toqui, amb independència de posicionaments polítics
sempre i quan es tracti de qüestions d’Estat, perquè entenem que
cadascú pot tenir la seva perspectiva política i no l’ha
d’abandonar, però en qüestions d’Estat, com aquesta, crec que
l’important és la unió i la colAlaboració especialment, entre dues
persones, ja no dic en la resta, que tenen la condició que tenen,
de senadors autonòmics, com són vostès.

En segon lloc, i arran de la intervenció parlamentària del dia
3 d’abril on varen comparèixer vostès dos també, repassant-la,
vaig deixar una sèrie de qüestions per preguntar i les que vaig
preguntar, Sr. Antich, no em varen ser totes elles contestades,
avui m’agradaria recuperar alguna o fer menció d’algunes
d’aquelles precises qüestions per aprofundir una mica més,
sense entrar, Sr. Antich, en allò que va dir vostè “pim, pam,
pum”, vull dir avui no és..., vostè ho deia aquell dia, avui no es
tracta d’una qüestió de pim, pam, pum, crec que davant
l’expectant resolució del procediment crec que hem de ser més
pacífics amb les nostres peticions, amb les nostres exigències i
quedar precisament a l’espera.

Li demanava aquell dia si vostè s’havia posat en contacte, no
precisament en contacte, sinó a disposició, si vostè s’havia posat
a disposició del president d’aquesta comunitat autònoma, com
a senador autonòmic que és, per tal d’oferir-se en el sentit
d’intentar posar tota l’energia possible perquè aquestes
prospeccions no prosperassin. Li vull tornar formular aquesta
pregunta, m’agradaria saber vostè el contacte i la intensitat que
té o ha tengut amb el president de les Illes Balears, el Sr. José
Ramón Bauzá, a l’hora de colAlaborar de forma estreta en
l’intent de paralitzar aquestes prospeccions o almanco
intensificar l’ofensiva i la reacció en contra d’aquestes
prospeccions. Són dues qüestions clares que li planteig sense
ànim que siguin interpretades en un sentit conflictiu, sinó tot el
contrari.

Dit això, crec que poca cosa més tenim per afegir des del
meu grup parlamentari, simplement insistir en què hem
d’esperar, la Sra. Garau ha anunciat que hi ha una previsió que
no sabem si es complirà o no, els procediments són llargs,
esperem que sigui el més prest possible, que estigui resolt en les
prosperes setmanes o en els propers mesos. Confio que sigui
així, crec que la ciutadania balear com més prest sàpiga si
l’amenaça es materialitza o finalment ens podem alliberar d’una
autorització que, Sr. Antich, entenc que mai no s’hagués hagut
d’atorgar, idò més tranquils dormirem i crec que el model
econòmic també menys patirà davant de futures expectatives les
quals, com dic, susceptibles són d’amenaçar moltíssimes coses,

entre aquestes el nostre principal motor, la nostre principal
energia que és el turisme.

Poca cosa més, res més, vull agrair les seves intervencions,
la seva predisposició sempre a venir a aquesta comissió i les
facilitats que donen els dos per participar-hi i per tant, estar
alerta, estar vigilants, com s’ha dit aquí, i estar expectants sobre
qualsevol reacció contrària als interessos de les Illes Balears des
d’allà, des del Senat, des d’on vostès tenen responsabilitat de
defensa dels interessos d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies, Sr. Antich i moltes gràcies, Sra. Garau.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara per contestar les intervencions
que l’han precedit té la paraula en primer lloc el Sr. Francesc
Antich i Oliver.

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
representants dels grups per les seves valoracions i per les seves
qüestions. Efectivament, crec que el Senat precisament ha de
tenir aquest objectiu, ser una cambra territorial i amb aquesta
idea en aquests moments es fa feina en una ponència al Senat
per intentar reformar aquesta cambra, perquè efectivament en
molts d’aspectes encara no compleix allò que li mana la
Constitució i precisament una de les coses que s’hauria de
reforçar és la possibilitat de la participació més dels governs al
Senat i estrènyer més la participació dels senadors no només
dels autonòmics, sinó de tots en les cambres legislatives de
cadascun dels territoris. Per això crec que és una molt bona idea
que repassem tots aquests temes, fins i tot per ventura qualque
dia podríem parlar d’aquesta reforma del Senat.

Dit això, dir que segurament sempre es poden fer més coses,
això és clar que és així i amb això responc al representant de
MÉS, vull dir, en el sentit que efectivament sempre es poden fer
més coses. De totes formes crec que ni en aquesta legislatura ni
en l’anterior ningú no ha parlat més de prospeccions a les
cambres que jo, crec, i per tant, en aquest sentit, crec que el que
s’ha fet ha estat una feina que crec que és important. 

No sé si va ser un lapsus allò del Sr. Rajoy, de que faríem...
que jo faria comparèixer el Sr. Rajoy, supòs que va ser un
lapsus, jo em referia que efectivament, d’acord amb el que se’ns
demanava nosaltres al Senat traslladaríem tota aquesta tasca. El
Sr. Rajoy compareix per contestar preguntes als portaveus dels
grups cada quinze dies i no ha comparegut encara mai a fer una
compareixença més àmplia que el que sigui contestar preguntes,
no? Per tant, en aquest sentit l’interlocutor clar meu en aquest
cas és el ministre i al ministre li hem fet una pregunta oral, li
hem fet una interpelAlació i hem fet una moció conseqüència de
la interpelAlació, on estic convençut, i m’agradaria que el
representant de MÉS repassàs els debats que hi ha hagut,
perquè, és clar, una de les coses que m’ha fet dubtar és que el
representant de MÉS em parla d’unes preguntes que ha fet el Sr.
Baldoví, i en canvi no sap si nosaltres hem fet preguntes. 
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I jo vull indicar al representant de MÉS que amb un clic a un
botonet a senat.es surten tots els debats que hem dut a terme per
part dels senadors de les Illes Balears i totes les preguntes que
s’han fet per part dels senadors de les Illes Balears i quines
s’han respost. Per tant, crec que seria molt oportú, molt vàlid i
crec que és una informació molt interessant que es llegissin, que
es vessin i que se’n fes un seguiment, perquè això ajuda a donar
qualitat al debat sobre una qüestió tan important com aquesta,
no?

Per altra banda, dir, en relació amb les preguntes respecte de
les canonades que es varen produir el 2013, he de dir que el mes
de setembre, un poc després que sortís la notícia, nosaltres ja
dirigírem dues preguntes tant al Ministeri d’Indústria com al
Ministeri de Medi Ambient, i la pregunta deia: “Según un
informe del Govern de las Illes Balears en el mes de abril de
2013 se realizaron sondeos de prospección sísmica en el mar
balear por parte de la empresa Seabird Exploration al parecer
relacionados con la campaña sísmica en áreas libres del Golfo
de León frente a las costas de Cataluña y Baleares. ¿Tiene
constancia de ello el Ministerio de Industria? ¿Conoce el
ministerio si dichos sondeos se realizaron con el soporte de los
permisos y autorizaciones necesarias? ¿Conoce el ministerio
si dichos sondeos afectaron a la actividad de migración de las
ballenas? ¿Tiene constancia el ministerio de los efectos que
han producido dichos sondeos en el medio marino?”

Això no se’ns ha contestat, ho hem tornat demanar, ja figura
una altra vegada demanat i si es torben a contestar-nos ho
presentarem a preguntes orals per tal de, efectivament, demanar-
ho oral en comissió per tal de dur un seguiment de tot aquest
tema.

Jo deia això de les preguntes perquè amb les preguntes
nosaltres hem demanat l’estat de totes i cadascuna de les
prospeccions, no només de la de València, també de les que
afecten el mar d’Alborà, les Nordest 1 a 12, les d’Spectrum,
totes perquè això és una mar tancada on els efectes es
multipliquen dins la mar Mediterrània i per tant tots poden tenir
distints efectes. En algunes qüestions ens han contestat i en
altres no ens han contestat.

A mi, quan vostè es referia al que li havien contestat que
aquestes canonades s’inserien, jo no sé si entendre que el fet que
es comunicàs això per la Conselleria de Medi Ambient es
posava dins el procediment, es tendria en compte en el
procediment per autoritzar aquestes proves sísmiques, no que
s’hagin de fer proves sísmiques per fer una avaluació d’impacte
ambiental, perquè això seria una bogeria.

El que sí hem demanat darrerament és la categoria i la
qualitat de les avaluacions d’impacte ambiental. Hem de tenir
en compte que a partir del 2013 s’aproven unes... es modifica la
legislació en relació amb l’avaluació d’impacte ambiental i es
posen les avaluacions de les proves sísmiques dins l’avaluació
simplificada d’impacte ambiental. Les actuals proves sísmiques
que hi ha demanades en relació amb el Golf de València que
són permisos donats a la legislatura anterior, són d’acord amb
la Llei del 2008, d’avaluació d’impacte ambiental, i s’aplica per
l’autoritat ambiental una avaluació ordinària, per tant, més
àmplia, més estricta i més grossa. Ara és una avaluació
simplificada. 

Per tant, no sé..., en relació amb aquest tema el que hem fet
ha estat demanar quins projectes es duen d’una manera i quins
projectes es duen de l’altra. És a dir, per exemple, Spectrum que
en aquests moments ha demanat ja l’avaluació d’impacte
ambiental en relació amb les proves sísmiques que vol fer, a
veure quin tipus d’avaluació se li aplicarà, si l’ordinària, que és
més estricta, o se li aplicarà ja la de l’actual normativa, que és
simplificada. Crec que totes aquestes qüestions són molt
interessants per saber on som i on no som.

De totes formes dir que el Grup Socialista, a més de fer més
preguntes, té preparades o prepara una altra moció a nivell de
tota la Mediterrània, aquesta no la duré jo, sinó que es prepara
per gent d’altres indrets d’Espanya que també estan preocupats
per les distintes prospeccions dins la Mediterrània, si bé
cadascun que dur una iniciativa d’aquest tipus parla del conjunt
de la Mediterrània i, per tant, en aquest sentit no s’acaba aquí
perquè tampoc no s’acaba amb què es concedeixi l’avaluació
d’impacte ambiental respecte del Golf de Lleó perquè hi ha
altres proves sísmiques demanades en aquests moments, hi ha
altres actuacions que es continuen tramitant dins la
mediterrània. Per tant, no només són els permisos que
s’iniciaren la legislatura passada, sinó que hi ha peticions que
comencen en aquesta legislatura que es continuen tramitant i,
per això, com se suposa, haurem de continuar amb un tràmit de
treball.

L’únic que voldria dir és que crec que la moció que vàrem
presentar i que valor molt positivament, ja contestant també el
que em demanava el Grup Popular, que els responsables o els
distints senadors del Grup Popular de Balears li donassin suport,
crec que, a més de traslladar molt clarament quin era el
sentiment del Govern i del Parlament de les Illes Balears, era un
moció molt completa, perquè era una moció que demanava la
paralització, posant tots i cada un dels arguments, jo crec que
molts arguments donàrem per donar-li suport. I, en segon lloc,
demanàvem la modificació de la Llei d’hidrocarburs per tal que
s’impedís a la mediterrània, igual que ho ha fet França, que es
fessin prospeccions i per tal que s’impedís a altres zones que no
fossin la Mediterrània, a altre zones que no fossin la
Mediterrània, que es fessin prospeccions on afectassin zones
protegides a nivell de medi ambient, on afectassin zones
protegides respecte de... o zones de pesca o zones importants a
nivell turístic.
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Per tant, parlam d’una moció molt important que no va tenir
el suport i que a les contestacions, també ho vull deixar clar
perquè no crec que el Sr. Rajoy digui una cosa diferent del seu
ministre, a les contestacions se’ns ha dit que, malgrat els retrets
normals de qui les va donar i de qui no les va donar, que això
sempre hi és a un debat, el que ens va dir el ministre és que ell
compartia aquests permisos que s’havien donat. Per tant, la
política del ministre, de la voluntat del ministre, és clara, sense
perjudici que el ministre també diu que restarà al que digui
l’avaluació d’impacte ambiental, i jo vull entendre que el
ministeri farà tot el possible per tal de treure una avaluació
d’impacte ambiental així com toca.

Nosaltres ja li vàrem dir que en relació amb això a qualque
moment nosaltres hem parlat de revocació, malgrat això té el
seu debat i té els seus pros i els seus contres, nosaltres el que
hem dit allà i el que li vàrem dir al ministre és que el que ens
preocupa de l’avaluació d’impacte ambiental és que l’avaluació
tal com es fa no té en compte l’acumulació de permisos que hi
ha a la Mediterrània. Tampoc no té en compte el fet que
s’encadenin permisos. És a dir, la Llei 34/1988, d’hidrocarburs,
preveu la possibilitat d’encadenar permisos, posa un límit
màxim de cada permís, però aquest límit màxim és un poc un
frau en el sentit que si tu poses un límit màxim per a un permís
i al costat n’hi aferres un altre i al costat n’hi aferres un altre i
al costat n’hi aferres un altre, és una forma de fugir d’aquest
límit màxim. Nordeste en el Golf de Lleó té d’un a dotze, són
dotze permisos encadenats.

Per tant, en aquest sentit l’avaluació d’impacte ambiental, el
que hem volgut remarcar al ministre és que no tenir en compte
aquests efectes acumulatius és un problema. No tenir en compte,
a més, que els permisos tenen uns impactes quant a les proves
sísmiques, però llavors hi ha uns impactes quant a les
perforacions i llavors hi ha uns impactes quant a l’extracció, per
tant, són uns impactes globals que tampoc a l’avaluació
d’impacte ambiental no es tenen en compte, només es té en
compte el permís que es dóna per a cada treball concret, és a dir,
per tant l’avaluació es fa per a la sísmica, llavors l’avaluació es
fa per a les perforacions i llavors l’avaluació es fa per a
l’extracció. Aquest és un dels temes fonamentals que apuntava
la Comissió Balear de Medi Ambient, la Comissió Balear de
Medi Ambient apuntava molt clarament aquesta situació i per
això nosaltres ho hem remarcat moltíssim.

Per tant, crec que el trasllat de la voluntat d’aquí i les
argumentacions crec que estan molt ben plasmades. Quant a
les... molt ben plasmades, sempre es poden plasmar millor, vull
dir, no vull pecar de gran plasmador, però sí que crec que estan
molt explicades i amb molt d’acord, amb molt bons arguments
que dóna la Comissió Balear de Medi Ambient i que heu
discutit aquí o que han discutit vostès aquí en aquesta cambra.

He de dir que l’endemà d’haver tengut el debat d’aquí, no sé
si era l’endemà o era el mateix horabaixa, que vaig telefonar al
president del Govern de les Illes Balears i, com m’havia dit el
responsable del Grup Popular, em vaig posar absolutament a la
seva disposició. També vull dir que el vespre abans de la moció
jo i el president també parlàrem -de la moció, que es ves la
moció- el president també va parlar amb mi, em va traslladar
tota una sèrie de propostes que li feien des del ministeri,
propostes que no arribaven i que jo li vaig dir al president que

de cap de les maneres les podíem acordar i ell hi va estar
absolutament d’acord. 

Mentre parlàvem amb el president també parlàvem amb els
senadors i, per tant, fins i tot la moció es va acomodar en tot el
possible que els senadors del Grup Popular es trobassin, diríem,
li poguessin donar suport. Per tant, en aquest sentit crec que s’ha
intentat fer el màxim de feina. Per tant, aquesta vegada, sense
prometre que faré comparèixer el Sr. Rajoy de forma clara,
perquè crec que em sobrepassa a mi personalment, sí que vull
destacar, una altra vegada més, que el Senat, com a cambra
territorial que és i que té un instrument molt important com a
cambra territorial que és la Comissió General de les Comunitats
Autònomes, té la possibilitat que els governs de cada un dels
territoris demanin un debat sobre determinats temes que siguin
del seu interès. Per tant, repetesc, seria molt important sobre
aquest tema i sobre d’altres, per exemple, aeroports, etcètera,
que es poguessin fer aquest tipus de debat. No sé si el Grup
MÉS ja ha dut alguna moció a aquesta assemblea per demanar
al Govern de les Illes Balears que ho demani, però jo ho faria
perquè, sense cap dubte ni un, aquest és un element important.

Per la meva part ja li he dit al meu grup que ho faci perquè
crec que seria molt interessant que hi pogués haver aquest debat
entre els distints governs sobre una qüestió tan fonamental.
Nosaltres per la nostra part, en la mesura del nostre nivell,
continuarem fent les peticions necessàries, això no vol dir, com
se suposa, que dins els debats generals que tenen tant el
portaveu del Grup Parlamentari Socialista en el Senat com el
portaveu del Grup Parlamentari en el Congrés dels Diputats,
dins els debats generals que tenen amb el president Rajoy, no
parlin d’aquestes matèries perquè en aquest tema sí que podem
fer una certa incidència.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. A continuació té la paraula la Sra. Maria Antònia
Garau i Juan. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, la idea que els vull
fer arribar, per totes les seves preguntes i preocupacions, idò,
intentaré respondre més concretament els dubtes que tenguin,
però sí m’agradaria parlar-los precisament, que han parlat tot
tres, és precisament d’aquella moció que va ser tant negociada,
varen ser 48 hores, el Sr. Antich no ho ha dit, però varen ser 48
hores molt dures per ambdues parts, i que sí he de dir que em
vaig sentir molt, molt, molt suportada per tots els meus
companys, per aquesta cambra i sobretot també pels senadors
d’allà.
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Precisament, per donar un poquet de... per fer... o com jo ho
veig precisament amb el problema que varen tenir les
prospeccions i les distintes formes de veure-ho a nivell nacional,
que a vegades és molt diferent de com ho veim aquí a nivell
autonòmic i com ho veuen a nivell nacional, i és que
evidentment governi un partit o governi l’altre evidentment es
pensa en una estratègia nacional, i així ho hem de fer, com per
exemple podrien ser, bé, totes les àrees que pugui tenir
qualsevol ministeri, i una d’elles evidentment és saber si hi ha
recursos o no hi ha recursos en el seu país.

Evidentment, però, el Senat no és el Govern, el Senat és la
cambra territorial on s’ha de defensar per damunt del que sigui
els interessos de les comunitats autònomes; a més, és una
cambra on es permet una figura com la del senador autonòmic,
perquè precisament hi hagi d’haver una segona veu a la cambra
alta, i això és el que vàrem intentar fer arribar al Govern, al
ministeri i quasi quasi ho vàrem aconseguir. Evidentment, a un
dels punts on vàrem tenir més dificultat va ser la Llei
d’hidrocarburs, precisament perquè tocava de forma directa
l’estratègia d’energia estatal, i no vàrem poder acabar d’arribar
a un acord amb la moció i, evidentment, era una part important
de la moció perquè es va aprovar, com ha dit el Sr. Mas, es va
aprovar per...-no, el Sr. Boned, perdó, el Sr. Boned ha comentat
que es va aprovar per unanimitat aquesta declaració
institucional- que en posteriors no es va poder fer per
unanimitat, però aquesta precisament sí, i per a nosaltres, tots
els senadors de Balears, era molt important també incloure
aquesta part, perquè, com ja he comentat abans, no només és per
aturar, és a dir, perquè no s’iniciïn les actuals, sinó que no ens
tornin a aparèixer cap dimoni a l’horitzó perquè no tornem a
tenir aquest problema en el futur.

En aquest present tenim molt clar el que hem de fer, crec
que s’ha fet tot el que s’havia de fer per part dels parlamentaris,
és a dir, aquí en el Parlament, després els representants de
Balears a les cambres corresponents, com seríem nosaltres en
aquest cas, i per l’executiu, per part del Govern balear. Però,
evidentment, la Llei d’hidrocarburs és una cosa que haurem de
continuar-hi a sobre, i intentar modificar perquè no tenguem
absolutament cap altre problema en un futur.

Durant aquestes 48 que us comentava, ens varen servir, per
descomptat, per insistir molt en totes les nostres prioritats aquí
a les Illes. Nosaltres ho tenim claríssim, però a vegades des de
Madrid no es pot tenir tan clar i nosaltres, evidentment, tant per
part del grup com per part nostra, dels senadors de Balears allà,
idò, vàrem deixar ben clar que la nostra prioritat és el turisme i
el benestar d’aquesta terra també a nivell, com no pot ser d’una
altra manera, mediambiental, i així els ho vàrem deixar ben clar
i no vàrem donar cap passa enrere. Perquè ens tenguessin en
compte i realment ens prenguessin més seriosament que no
tirarem enrere cap altra idea, proposta, moció, el que sigui, que
beneficiï, és a dir, perjudiqui les Illes Balears i, per tant,
nosaltres continuarem amb aquesta línia de feina.

Això per començar. Sr. Mas, agrair-li el seu suport, ja m’ho
havia dit a nivell particular quan es va produir la votació de la
moció, gràcies, no va ser fàcil, però ho tornaria a fer sense
dubtar-ho i un segon punt, bé, comentava quin projecte és el
de..., jo crec que serà el desembre, idò, sí, efectivament, és el
del Golf de València, que són 2.420 quilòmetres quadrats, però
encara que no sigui el més important ni el més gran,

evidentment és el primer i és molt important per a tota
l’estratègia que es pot seguir sobre les prospeccions petrolíferes.
I esper, Sr. Boned, que sigui aquest desembre i no el gener, i
com més aviat millor i tenguem un Nadal ben tranquil. 

Em comenta els sondeigs, bé, aquests renous que es varen
sentir i, bé, es varen fer una sèrie d’informes aquest setembre
passat, jo entenc, com altres diputats que han comentat, que no
es fa... tampoc no som biòloga, però no es fan per fer un
informe d’impacte ambiental, són una sèrie d’actuacions que
no... jo em remet a la compareixença que va fer el Sr. Company
en setembre, o sigui fa molt poc temps, a la Comissió de Medi
Ambient on detallava un informe que va fer el tècnic de la
conselleria en resposta a una solAlicitud per part del Ministeri
d’Indústria, el Sr. Antoni Garau, que no som jo, cap del Servei
de Recursos Marins, on deixava clar que no es varen produir
dins aigües de la mar balear. Supòs que ha tengut ocasió de
poder llegir el contingut d’aquest informe, no pareix avinent fer-
ho, però si ho consideren ho faré encantada, el tenc aquí davant,
és de data 10 de setembre de 2014, crec que deixa clar quines
han estat les passes que ha donat el Govern balear a través de la
Conselleria de Medi Ambient amb Indústria, amb el Ministeri
d’Indústria, i sembla que es varen produir uns renous, però
evidentment no es varen fer les operacions dins la mar balear.

En resum, dir-los que es podria dir que es varen fer, fins i
tot, a 300 quilòmetre d’aquí, fins i tot pot afectar a diferents
països i si s’han de demanar responsabilitats esper que així es
faci. 

Després, respecte del Sr. Boned, continuarem vigilants,
continuarem vigilants, que, evidentment, és una part important
de la nostra feina no només pel que passa ara sinó perquè no
passi, fins i tot modificar legislació que ens beneficiï,
evidentment.

Hem donat a conèixer el no balear al Senat, a tots els
parlamentaris i ho continuam fent, en qualsevol ocasió que
tenim insistim, no només l’executiu d’aquí sinó a qualsevol
reunió, a qualsevol comissió que tenim constantment donam
aquest missatge. La Llei d’hidrocarburs li volia comentar, però
ja ho he fet a l’inici de la intervenció. 

Sí, el Sr. Jerez, ens ha comentat de la qüestió d’Estat,
evidentment que estam amb aquest tema s’ha contraposat una
estratègia nacional bàsica, que és saber el que tenim a sota per
si ho podem aprofitar, evidentment és una necessitat. Nosaltres
no negam en cap cas, el que no volem és que sigui a Balears
perquè, precisament a Balears, vivim d’una font, tenim una font
de riquesa que no es pot permetre tenir unes prospeccions, ni
una torre, que es puguin... que són tan sensibles a més aquesta
font d’ingressos com podrien ser els majoristes de viatges, ho
tenim claríssim, i anam en la mateixa línia que ha defensat el
Govern balear.
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La recerca de recursos, petroli a l’Estat espanyol, no tenim
cap problema, ara hem comentat allò de Canàries, no es pot
comparar amb el nostre cas evidentment, i, a més, no oblidin
una cosa que és el més important, que no tenen una unitat
ciutadana, cosa que en el nostre cas és així. 

Crec que no em deix res, crec que no em deix res, crec que
el missatge és clar d’unitat, de continuïtat, de vigilància i de
continuar fent feina en aquesta línia d’actuació en el Senat.

Moltes gràcies per haver-nos cridat i en qualsevol altre tema
que vulguin o que em vulguin, no generalitzaré, vulguin cridar-e
estaré encantada de poder-ho fer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ara en torn de rèplica dels grups, en primer lloc,
Sr. Miquel Àngel Mas, té vostè la paraula, en aquest cas per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Molt bé. Gràcies. Bé, Sr. Antich, no sé si he pogut veure un
punt de retret en allò de les preguntes, que si no havia llegit
totes les preguntes, no, jo estic content que faceu preguntes,
però l’important són les respostes i les vostres no les han
contestades encara, no, em referesc a les de les canonades
aquestes fantasmes d’abril de 2013, no les han contestades, no?
Clar, l’important de la pregunta del Sr. Baldoví, que va fer dia
11 d’agost, a petició nostra, és que l’ha contestada, encara que
la contesta després la comentarem, d’això l’important és la
contesta que... bé, molt agraït que faci preguntes, però clar jo
posar l’èmfasi en això per aquí tenim una resposta, a les seves
encara no tenen resposta.

És més, vós demanau, diu, i si es torben farem una pregunta
oral, bé, es torben, duen quatre mesos sense contestar, és que Sr.
Antich jo no sé quin és el tempus, però això, quatre mesos, és
una eternitat, ja haurien d’haver contestat. És a dir, molt
negligent el Govern, un tema tan essencial com aquest contestar
i li encoman que faci la pregunta el més aviat, si la pot registrar
demà la registri demà.

Allò de la resposta aquesta del Govern, que he tengut
clarícia del que vós m’heu dit, és molt preocupant, és a dir,
aquesta resposta del Govern, clar, la Sra. Garau diu, i el Sr.
Antich, que no són biòlegs cap dels dos i que entenen, però
això, les canonades, no formen part del procediment d’avaluació
d’impacte ambiental. Si és així, que no formen part del
procediment d’avaluació d’impacte ambiental, què ha passat?
Què ha passat? És a dir..., han fet prospeccions petrolieres, han
amollat canonades sense autorització, ilAlegals? D’acord que no
s’han fet dins el mar balear, però això és absolutament secundari
en aquests moments, perquè si troben petroli ens afectarà
igualment si estan a 100 o 200 quilòmetres, però què ha passat?,
i com és que el Govern no ha contestat això, Sr. Antich, no li
contesta la pregunta? És que, clar, demà ha de fer la pregunta
immediatament oral, què ha passat? O és que els diuen que ho
facin, ens prenen a tots els pèl i ho fan, i mentre als ciutadans
els diuen “no, no ho autoritzam”, i mentrestant ja estan fent les
prospeccions petrolieres, sense que ens n’assabentem nosaltres?
Quina falta de transparència que és això!

I qui pot entendre aquesta resposta, amb un llenguatge
eclèctic, que no hi hauria cap ciutadà del carrer que entengués
el que està passant? “Del informe que (...) su señoría en la
pregunta (...) se inserta en el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental...” Bé, és que això..., s’ha d’estudiar morse
per entendre què vol dir. Clar que aquí hi ha matèria, hem de
saber si ja han fet prospeccions petrolíferes, què estan fent. O
ens enganen a tots i fan llavors... Simplement és una impostura
tot això, i el que feim aquí és un divertimento. Ho hem de saber,
això.

I vós, Sr. Antich, ens demana a veure què sabem del Senat.
Home, l’opinió pública en general del Senat és molt lamentable,
allò del Senat, i estic molt content que facin feina i en facin
molta, perquè per ventura justificarà una institució que molts
pensam que no té sentit. 

Jo crec que hauríem de fer gestions per tal que al senyor... li
facin la pregunta, si no la podeu fer vós directament com a
senador, que la faci el seu líder, no?, si la seva incidència com
a senador autonòmic també pot punyir el seu líder perquè li
facin la pregunta; primer perquè és súper important que per a
Balears, per a Balears, per a Balears, però és que a més té un
interès general perquè afecta una part important del territori de
tot l’Estat, i clar, és un tema que, encara que només ens afectàs
a nosaltres, clar que l’hauria de fer, i per tant si vós teniu
incidència i capacitat d’influència feis-la valer.

El Sr. Jerez comenta l’amenaça i a veure si s’aixeca aquesta
amenaça. És una autèntica paradoxa, això, una autèntica
paradoxa. O sigui, és lamentable que Balears tengui aquesta
amenaça, i esperam que se’ns aixequi aquesta amenaça. Però
d’on ve aquesta amenaça?, del nostre propi govern! Clar! És a
dir, qui amenaça (...)?, el propi govern d’Espanya, que és el
nostre govern o hauria de ser-ho! Clar, és que ens lamentam
d’aquesta amenaça i esperam que s’aixequi aquesta amenaça;
però qui ens amenaça?!, els balears?, qui ens amenaça? És que
és molt lamentable que el nostre propi govern, que ha de vetllar
pels nostres interessos, interessos turístics, els nostres interessos
econòmics, ens estigui amenaçant; clar que és molt lamentable.
És que ja no li hauria de passar pel cap ni fer cap impacte
ambiental, dir: “No, uep!, ni parlar-ne pus, ni parlar-ne pus”. 

Per ventura aquí quan el Sr. Jerez diu que és una qüestió
d’estat per ventura és un apropament ideològic a les postures de
MÉS, no sé si està referint-se a això, però ho agraïm. Sí, clar, és
una qüestió d’estat; jo entenc d’estat balear, és a dir, el que ens
uneix en aquest moment. 

En tot cas sí que els reclamaria que continuassin amb
aquesta unitat, anassin a fer cafès junts, defensassin les mocions
conjuntament i defensassin un tema que ens afecta a tots. I una
darrera pregunta, Sra. Garau: no sé si li han posat cap multa, a
vostè; li han arribat a posar multa per aquest tema?
S’amenaçava que li posarien una multa per haver votat...
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(Algunes rialles)

No, no, seriosament. Jo crec que proposaré que ho pagui la
cambra autonòmica, jo crec que no seria (...) injust. No li han
posat multa, no? Molt bé.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Breument, intentaré no esgotar els
cinc minuts. Sra. Garau, estam d’acord que a vegades no hi ha
coincidència entre els interessos de les propostes a nivell estatal
respecte d’un territori determinat, hi sol haver contradiccions
fins i tot, i del que estam parlant n’és la prova dins els mateixos
partits, o el partit del mateix color. Ara bé, el que està clar és
que aqueixa necessitat de buscar més recursos en cap cas no ha
de permetre que afecti o que dugui el camí de destruir
literalment el futur d’un territori, i en aquest cas és el que s’ha
d’intentar evitar, perquè unes prospeccions a l’entorn de les
nostres illes és la destrucció de la nostra forma de vida, de la
nostra principal indústria, del que ve essent el més important fa
molts d’anys a la nostra comunitat autònoma, com és el turisme,
un turisme que ha de tenir com a base precisament el paisatge,
el territori i el medi ambient, i que amb això podem tirar-lo a
perdre d’una manera miserable i crec que no val la pena.

Vull recordar i repetir que efectivament la importància de
l’informe d’impacte ambiental és gran, és gran perquè
segurament és la primera oportunitat d’acabar definitivament
amb aquell projecte concret que és el Golf de València, que és
el que està més avançat de tots els que ara mateix hi ha damunt
la taula, i que és urgent liquidar-lo el més aviat possible, però jo
els deia allò de continuar vigilants, i efectivament s’ha de fer
així perquè desafortunadament..., bé, i el Sr. Jerez al final ha dit
una frase que a vegades resulta difícil contenir, però ha parlat
d’una autorització que mai no s’hauria d’haver donat, i hi estam
d’acord, Sr. Jerez, li ho hem dit moltes vegades, estam tots
d’acord amb això, però només hi ha una fórmula per assegurar
que aqueixa equivocació i aqueixa errada no es repeteixi, i crec
que en això estam d’acord tots perquè és el que va votar el
Senat, també, i en això s’ha d’estar vigilant, i s’ha d’acabar
buscant la fórmula per modificar la Llei d’hidrocarburs, que és
la que permet que una vegada rere l’altra es vagin sumant
projectes que són amenaces al nostre territori i a la nostra
economia, i això s’ha de fer d’aquesta manera.

Però a més a més tenim una prova molt clara de la
inefectivitat de qualsevol tipus de gestió mentre no canviem la
Llei d’hidrocarburs, i és que parlàvem d’aquest informe
d’impacte ambiental d’un projecte en concret, però és que
darrere aquest hi ha tres empreses més que ja tenen els projectes
en tràmit, i això és a causa d’una legislació que ho permet, i és
el que hem de canviar. Tenim un altre projecte nou en el Golf de
Lleó de Cairn Energy, la mateixa empresa del Golf de València;
tenim tot el macroprojecte d’Spectrum, que també és un autèntic
perill; i tenim l’intent de recuperació del projecte de Seabird.
Tot això és perquè tenim, desafortunadament, una legislació
que, ho he dir, no és que ho permeti, és que fomenta les
empreses a fer això, i això és el que hem d’intentar evitar, i crec

que, repetesc, aquí avui he sentit que estam tots d’acord, i per
això hem d’estar vigilants per anar alerta amb aquests projectes
que ja estan en tràmit, perquè no arribem al punt a què hem
arribat en el projecte del Golf de València, perquè els aturem
abans, perquè no s’arribi a aquest punt, però sobretot hem de
buscar la manera, sí o sí, d’evitar que continuï produint-se la
presentació de projectes que amenacen el nostre territori. No
podem continuar permanentment amb aquest perill, i això
només es farà modificant la llei. 

Esperem que al final, a proposta de tots, algun govern a
Madrid se n’adoni que efectivament no serà l’únic país on es
determinen necessitats prioritàries en determinats territoris; ho
deia el Sr. Antich, crec, que França ho ha fet; en els països
nòrdics, que a vegades es posen com a exemple, també ja no val
buscar recursos a qualsevol lloc, hi ha indrets que també estan
protegits i on s’han prohibit aquests tipus d’actuacions, i aquest
és l’exemple que hem de seguir, no n’hem de buscar un altre,
aquest és el que s’ha de seguir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. I per part del Grup Parlamentari Popular, Sr. Jerez,
té vostè la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, i molt breument, quasi de
forma telegràfica per concloure la meva intervenció, la del Grup
Parlamentari Popular, i fer esment a unes qüestions que s’han
substanciat aquí en relació amb els distints grups parlamentaris,
i que fan esment precisament als sondejos que es varen practicar
en el seu dia, i jo crec que, encara que es retardi la resposta, jo
crec que la resposta ja ha estat donada, i estic absolutament
convençut que la resposta que es doni al Sr. Antich serà
coherent amb la resposta que s’ha dat a la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears, perquè la conselleria
del Govern de les Illes Balears ha tengut certament resposta
sobre un intercanvi de comunicacions en relació amb aquests
precisament sondejos que es varen produir l’any 2013, i en
aquesta comissió aquesta qüestió ja s’ha substanciat.

Jo puc entendre que el Grup MÉS té un membre, i ve un o
ve l’altre. En aquell precís moment va venir el Sr. Abril; avui ve
el Sr. Mas. No pos en dubte que no hi hagi comunicació entre
ells, però sí que és cert que hi ha una sèrie d’informes que
parlen precisament del fet que el so que es va produir va arribar
a les Illes Balears, que es va produir de forma molt nítida i que
efectivament si cercam l’epicentre d’aquell sondeig sísmic
difícilment podrem localitzar en aquest moment a quin espai
precisament es va produir. Això per començar.
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I una altra qüestió relacionada amb la modificació de la Llei
d’hidrocarburs, aquí hem estat d’acord, hem estat d’acord aquí,
hi hem estat d’acord en el Senat; es deriva precisament
d’aquesta moció que s’ha comentat aquí que l’acord és absolut
i per tant és coincident, i aquí jo crec que no hi ha cap tipus de
qüestió a plantejar. Tots teníem oportunitat de fer-ho.
M’obliguen a retreure en certa manera un fet que fins i tot el Sr.
Antich a la darrera compareixença va manifestar: que hi va
haver un error a l’hora de no modificar precisament aquesta llei
quan governava el Partit Socialista, com a conseqüència d’una
oportunitat que hi havia i no es va aprofitar, la transposició
d’una directiva europea, moment processalment oportú i
legislativament oportú per tal de modificar el que s’hagués
hagut de modificar en aquest aspecte. Per tant crec que aquí els
retrets en aquest sentit tenen tornada, tenen regrés, i per tant
hauríem de saber que estam dins un bucle on definitivament
hem de posar remei modificant el que demanam, la Llei
d’hidrocarburs, i crec que és una qüestió que ja en el Senat s’ha
posat de manifest, que en aquesta cambra també, i esperem que
el govern de torn reaccioni en aquest sentit a fi que aquestes
amenaces de què parlava no es torni a produir.

Poca cosa més, Sr. Antich, Sra. Garau, que agrair-los la
compareixença en aquesta comissió, i espera que la feina sigui
bona, sigui productiva i en poc temps -esperem que així sigui-
ho puguem celebrar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ja per tancar i en torn de contrarèplica dels
senadors, en primer lloc, Sr. Antich, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Començant per això darrer
diria que per ventura no és tan un error com una voluntat dels
diferents governs de continuar aplicant aquella llei
d’hidrocarburs, que és la desgràcia d’aquesta situació. És a dir,
en el temps nostre no es va modificar la llei i es varen continuar
donant permisos; en el temps anterior al nostre es va crear la llei
es varen donar permisos; i en aquests moments el ministre em
diu que comparteix els permisos que donares els nostres. Per
tant estam dins una situació que és la que és, i efectivament jo
compartesc amb tots els representants dels grups que si no es
modifica la mare els fills continuaran creixent, i en aquest sentit
la mare, la Llei d’hidrocarburs, continuarà donant possibilitats
perquè qualsevol empresa pugui demanar permisos, perquè és
que és una llei que fomenta els permisos; no és una llei que pot
donar permís per fer determinades coses, no, és foment de... Per
tant basta demostrar capacitat econòmica i basta demostrar
capacitat tècnica per obtenir el permís. Llavors, per obtenir el
treball concret de cada un dels permisos, es preveuen
avaluacions d’impacte ambiental, però per obtenir el permís
basta demostrar capacitat tècnica i capacitat econòmica, i que a
la zona que demanis ja no n’hi hagi una altra que perfori o que
ja l’hagi demanat. Aquesta és la situació que tenim, i aquesta és
la situació que demanam que es canviï i que era un dels temes
principals precisament de la nostra moció, perquè no bastava
paralitzar una determinada situació sinó veure tots els altres.

En relació amb el que em deia el representant de MÉS, dues
coses. És a dir, nosaltres ja hem tornat a fer les preguntes, i quan
una pregunta no es respon durant quatre mesos normalment -jo
de totes formes ho miraré- normalment de forma automàtica se
sol convertir en pregunta oral per part del nostre grup. Per tant
ho miraré però la meva idea és que aquesta història ja està en
marxa. 

No podem estar mai d’acord jo i vostè en relació amb allò
del Senat perquè pertanyem a dues formacions polítiques
diferents. Vostès caminen cap allò que caminen, i nosaltres
caminam però quedam allà on volem quedar, és a dir, nosaltres
creim que tots junts som més forts i vostès se’n volen anar. És
una altra història, són dues històries... Bé, vostè em diu que el
Senat s’hauria de llevar; jo el que dic clarament en aquesta
cambra és que per a les Illes Balears seria una molt mala notícia
que s’eliminàs el Senat; no el Senat que tenim ara, sinó un senat
transformat i que fes de cambra territorial, perquè aquesta
comunitat autònoma té la representació que té en el Congrés
dels Diputats, que és molt petita, i hauria de lluitar per tenir una
cambra territorial en què la representació dels diferents territoris
tendís a la unitat, que és el que passa a Alemanya, per exemple,
perquè seria la fórmula que amb elements com el finançament,
les competències i moltes altres coses, Balears tengués més pes
que el que tenim avui dins el Congrés dels Diputats. Per tant
voldria dir que per a mi és un error absolutament per part..., que
les Illes Balears no defensin aquest tema.

En relació amb les prospeccions l’únic que vull dir és que,
com se suposa, continuarem vigilant cada una de les passes. Jo
l’únic que vull fer veure en aquesta cambra és que els tirs ens
vénen de molts diferents llocs: ens vénen d’Spectrum, ens vénen
de Casablanca... És a dir, en aquests moments no és el Golf de
València i dos o tres permisos, i Spectrum al canal de Menorca;
estam parlant d’una gran quantitat de permisos als quals s’ha de
tenir vigilància, i sobretot en un tema primordial, que és la
modificació de la Llei d’hidrocarburs que, repetesc, de moment
els nostres -i em referesc al Grup Socialista i em referesc al
Partit Socialista- estan apostant per aquesta modificació; la
majoria en aquests moments no hi està apostant, per tant s’ha de
fer una feina per intentar arribar a un acord respecte d’aquests
temes que posa en qüestió -diríem- un tema com el turisme i la
pesca i altres qüestions molt importants per a les Illes Balears.
Però no només per això, sinó també perquè és una altra visió
respecte de l’energia, és una altra visió de moltes més coses
respecte del respecte que s’ha de tenir a la mar. Per tant és una
altra forma d’entendre les coses. 

Jo vull dir que amb totes les normatives, a més de les
actuacions directes que s’han fet respecte de les prospeccions,
amb totes les normatives de modificacions d’avaluació
d’impacte ambiental i anar a simplificada en lloc d’ordinària,
amb totes les diferents normatives que s’han discutit, l’intent ha
estat fer valer aquesta altra idea d’entendre l’energia i
d’entendre el medi ambient i d’entendre totes aquestes
qüestions, i crec que s’ha de fer un esforç perquè en aquests
temes hi pugui haver consens, perquè si no el problema greu és
que legislatura rere legislatura poden canviar normatives i no hi
arriba a haver una actuació així com hi ha de ser.
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En relació amb la Llei d’hidrocarburs el que puc dir és que
les darreres apostes que ha fet la meva formació política és
eliminar les prospeccions dins la mar, i per tant és un avanç
molt important respecte del que pensàvem la legislatura passada
per part del meu partit a nivell centra, i ho demostraven amb els
permisos que donaven. Aquesta és la situació en aquests
moments; ara s’hauria d’esperar que l’altre grup majoritari
també caminàs en aquest sentit, almenys de declarar
determinades zones molt importants si no pot arribar a allò altre.

Moltes gràcies per les seves aportacions. Dir que, també
estaria bé, ja que tenim aquesta bona relació senadors i Senat,
també estaria molt bé que quan hi ha importants avanços
respecte de respostes, etc., que també ens arribassin a nosaltres
per poder fer una millor feina. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara ja per finalitzar aquesta
compareixença la senadora, Sra. Maria Antònia Garau, té vostè
la paraula. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Jo per acabar voldria deixar
dos missatges clars, el primer és cap al Sr. Mas: jo realment li
vull fer una reflexió, donar-li resposta al que m’ha demanat, i és
que realment vol vostè que l’Estat espanyol en qualsevol tema
es boti la legislació vigent? En qualsevol tema, s’ha d’oblidar
ara de quin tema parlam, mediambiental, prospeccions,
qualsevol tema, un tema social per exemple.

Jo no vull que es boti l’Estat espanyol, el que ens representa
a nivell internacional, no vull que es boti... vostè és advocat, ho
sap, sap com funciona, què passa si un estat es bota una
legislació, no compleix una llei? En aquest cas evidentment em
referesc a la de les prospeccions, uns permisos que s’han donat,
deia el Sr. Antich que només es demanava a aquelles empreses
que tenguessin capacitat tècnica i econòmica. Pot aturar de
manera legal l’Estat espanyol els sondejos? Si hi ha alguna
forma legal d’aturar els sondejos a dia d’avui jo, com a senadora
autonòmica, vull que el meu Estat ho faci, però evidentment
sense botar-se cap part legal del procediment.

Estic en contra del que ha comentat el Sr. Antich, que són
les manifestacions que va fer el ministre en aquest sentit. Jo
realment, totes les vegades que el Sr. Soria ha parlat a la cambra
alta ha fet referència evidentment a no botar-se la legislació i
continuar amb els procediments; jo vaig més enllà: a part que no
vull que es boti la llei, nosaltres aquí a Balears transmetem a
Espanya, al Govern central que sense botar-se la llei no volem
prospeccions, volem que facin tot el necessari per no fer-les, i
evidentment la nostra primera passa legal que trobam,
evidentment, és la declaració d’impacte ambiental.

Què ha fet el Govern perquè sigui negativa? A part de tots
els esforços que he comentat a la primera intervenció,
evidentment hi ha tots els informes negatius que han sortit des
d’aquí, des d’aquesta comunitat autònoma. Aquí li coment això,
Sr. Mas, pel que vostè ha comentat d’allò de “van en contra
nostre”, nosaltres evidentment volem que no es facin i farem
feina amb qui sigui, contra qui sigui perquè això passi, que no
es facin sondejos, que no es facin prospeccions, no en volem.
No ho volem i fins que no ho aconseguim no ens aturarem de
fer feina, però no hem d’oblidar que aquests permisos es varen
trobar ja donats i simplement es continuen els procediments
legals establerts a tots els procediments que es varen iniciar en
anteriors legislatures.

Nosaltres, com a Partit Popular al Senat, evidentment, el que
els he comentat ja en diverses ocasions, hi som per vigilar que
això no torni passar. S’haurien de fer una sèrie de modificacions
legals? Sí, n’hem fet moltes aquesta legislatura, la nostra
activitat legislativa és molt elevada, s’han fet moltes reformes
estructurals en aquest país, esper que l’energètica també sigui
d’aquestes, no ha estat prioritària perquè hem tengut molts altres
problemes abans, però sí esper, si no és en aquesta legislatura,
que es faci a la següent i que no ens torni passar el que ens ha
passat que és passar pena pel nostre aliment, que és el turisme.

Nosaltres vivim del turisme i el que digui que no és que
encara no és conscient que viu a través d’una tercera empresa
aquesta font de riquesa que és per als ciutadans de Balears. Això
per una qüestió molt senzilla, l’econòmica, i no oblidem que
Balears lidera la recuperació econòmica i laboral en aquest país,
i així també ho deim en l’àmbit nacional, que ho tenguin ben
clar, i si evidentment nosaltres tenim traves per continuar
aquesta activitat evidentment no hi haurà aquest motor que tiri
de la màquina i evidentment això ho feim saber a qui ho hem de
fer saber i també al nostre atractiu, no només turístic,
evidentment, ambiental i precisament amb les prospeccions no
ho tendríem, ni el turístic ni l’ambiental. Tenim ben clar que
això és el nostre motor de supervivència i de benestar econòmic
i social i en això feim feina.

No és el nostre enemic, és el que ens pot ajudar, el Govern
central, sense incomplir cap legalitat.

Crec que he aclarit, en definitiva, tots els dubtes o el que ens
volien comentar i si no en una altra ocasió ho podrem fer.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, una vegada acabat el debat, volem agrair la
presència dels senadors autonòmics.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
Moltes gràcies.
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