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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 792/14, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a Balears diu no a les prospeccions
petrolieres, i RGE núm. 1060/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a noves prospeccions
petrolieres a la mar balear.

1) Proposició no de llei RGE núm. 792/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Balears diu no a les
prospeccions petrolieres.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 792/14 per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, no sé, presidenta, si al final ajuntam el debat de... no
ajuntam el debat, perfecte, idò, anem per feines. 

Aquesta proposició no de llei que va presentar el nostre grup
parlamentari el mes de gener cercava, justament, i jo crec que
entendran de la seva literatura, que hi hagués un acord unànime
per part dels diferents grups parlamentaris sobre una qüestió tan
sensible com és el tema de les prospeccions petrolíferes o
gasístiques, ja veurem al final de què es tracta, pensàvem que hi
podria haver consens respecte de diferents qüestions i, de fet, jo
crec que fins ara i com que hem tengut diferents debats a la
Cambra sobre aquesta qüestió ja n’hi ha, si més no, sobre tres o
quatre qüestions importants.

La primera, és el rebuig unànime a totes les prospeccions en
curs i a les noves solAlicituds, que són els termes amb els quals
vàrem aprovar la darrera resolució, tot atenent les demandes
ciutadanes en els milers de signatures recollides en el seu
moment, en aquest cas les alAlegacions al projecte de Cairn
Energy i les aportacions tècniques dels informes de la Comissió
Balear de Medi Ambient.

Una segona qüestió, que és instar el Govern de l’Estat a fer
cas, diguem, d’aquestes qüestions i fins i tot fins al punt d’estar
disposats a demanar que s’iniciïn accions judicials contra
aquestes autoritzacions.

I, la tercera qüestió, instar el Ministeri de Medi Ambient a
emetre informe d’avaluació d’impacte ambiental urgent i a
poder ser negatiu davant aquesta qüestió sobre la qual tots estam
en contra.

Jo crec que fins aquí és fins on hi ha acord ara per ara, hem
de veure si avui, en aquesta comissió, a una part d’aquesta
proposició del Grup Parlamentari MÉS, també en tenim una del
Grup Socialista sobre l’autorització d’Spectrum, que és la que
va des del Golf de Lleó i que pràcticament envoltat tot l’est de
les Illes Balears i del Nord al Sud, doncs, podem avançar en
qualque acord més.

Bé està que hi hagi consens, aquest era l’esperit de la nostra
proposició no de llei. On vénen per part nostra les discrepàncies,
que m’agradaria recordar-les perquè crec que també és sa i per
això hi ha també el debat polític? A veure si qualque dia
arribam a convèncer algú més.

Primer, justament des de la ideologia del posicionament de
l’ecologisme polític i del que representam o volem representar,
els valors que volem representar en el Grup Parlamentari MÉS,
nosaltres deim que davant les prospeccions i davant del pic del
petroli, que s’anomena, deim que ni prospeccions aquí ni
prospeccions allà, no només a la Mediterrània Occidental o allò
que envolta les Illes Balears sinó al conjunt de la Mediterrània
i arreu. Pensam que la crisi o la resposta a la crisi del petroli,
perquè vostès entendran que si hi ha tota aquesta recerca que es
perceb darrerament per extreure nous jaciments d’hidrocarburs
no explotats des de l’Àrtic fins a la Mediterrània és perquè hi ha
una crisi, perquè s’acaben les reserves històriques de petroli.
Nosaltres pensam que la solució a això és un canvi de model
energètic, no abundar més en el mateix perquè, entre d’altres
coses, la dependència de l’economia al petroli fa que
ecosistemes com les Illes Balears, ecosistemes insulars, siguin
els més sensibles i els primers a poder rebre els efectes negatius
del canvi climàtic, sigui en forma de pujada del nivell de la mar
sigui en forma de fenòmens atmosfèrics o catàstrofes
mediambientals importants.

Per tant, fins i tot l’argument econòmic pensam que no val
perquè estam en un moment històric també on generar energia
a partir d’energies renovables, d’energies netes és més barat que
fer-ho a partir d’energies brutes de combustibles fòssils com el
petroli o el gas, sobretot si hi ha una aposta política important,
i pensant tant en el medi ambient com en les persones.

La segona qüestió amb la qual discrepam és la manera, en el
concret, com es gestiona el conflicte per part dels diferents
poders, començant per ventura pel nivell de les Illes Balears, si
volen. Nosaltres, per exemple, en el Plenari darrer on vàrem
debatre sobre la... on vàrem arribar a aquests acords que els he
citat al principi, vàrem retirar una esmena per facilitar l’acord
on trobàvem que bé està anar a les accions judicials, però
pensam que fins i tot per la via del procediment Cairn Energy,
que és l’empresa a la qual s’han presentat alAlegacions fins ara
a aquesta autorització de prospeccions, hi havia una via legal a
l’hora de dir, bé, una empresa que intenta enganyar les
administracions per activa i per passiva, en aquest cas el
Ministeri d’Indústria i Turisme que és el primer que ha
autoritzat, doncs, té la possibilitat d’aturar això. És a dir, no
importa ni que acabi quasi el període d’alAlegacions, no importa
ni que això passi a avaluació d’impacte ambiental al Ministeri
de Medi Ambient, és que això es pot aturar. Pensam que per
aquí es podria haver estat més contundent.
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I una altra cosa que ens preocupa, i aquesta ja és més greu,
és que més enllà de l’interès especulatiu que pugui tenir una
empresa o una altra, sigui Cairn Energy sigui Spectrum o sigui
Repsol a Canàries, hi ha una aposta clara a nivell tant estatal
com europeu per les prospeccions, per la recerca d’hidrocarburs
no convencionals. Hi ha una prioritat de la Comissió Europea
per a enguany, i ho va dir aquí el delegat de la comissió fa un
parell de setmanes assegut on era el Sr. Lluís Maicas, a una
pregunta d’aquest diputat, que va reconèixer que això era una
prioritat i que davant la dependència del petroli el que havia de
fer Europa no era pensar en un altre model energètic sinó cercar
petroli pel seu compte, perquè això era competitiu. Nosaltres
pensam que això no és competitiu, pensam que això és el passat,
però ens preocupa sobretot que això sigui una aposta política de
la Unió Europea i de la comissió en particular i que, a més, es
consideri una prioritat i una nova iniciativa per al 2014.

I l’altre és l’aposta també per part del Govern de l’Estat,
vengui del secretari d’Estat d’Energia, la Sra. Borrego, quan ja
va dir, per mirar de suavitzar el tema, que en lloc de petroli era
gas el que es cercava, sigui el secretari d’Estat d’Energia que va
ser aquí també fa poc dies i que va dir, el Sr. Nadal, que també
va tornar a insistir en el tema que el Govern el que vol que se
cerqui aquí o el que se cerca aquí és gas, és igual, jo crec que el
president ahir a Madrid deia que no vol ni petroli ni gas, estam
tots d’acord. 

El Sr. Soria, avui és el dia de l’acord, demà vendrà el dia de
la discrepància perquè aquest diputat té una altra proposició on
demanam el cessament del ministre Soria per aquesta qüestió,
perquè pensam que és incisiu i que fins i tot en les seves
declaracions va molt més enllà del paper purament institucional
que hauria de tenir un ministre en aquesta qüestió i que hi fa una
aposta personal molt clara.

Per tant, això són les dues grans discrepàncies per part del
nostre grup que pensam que a mesura que avancin els
esdeveniments per ventura els podrem anar no tant suavitzant,
però sí ens agradaria tenir més gent, diguem, en aquest costat
perquè pensam que també la posició que es pot defensar davant
aquesta qüestió, que és tan important per a nosaltres, seria molt
més coherent.

Per tant, hi ha dues estratègies per seguir batallant, al parer
d’aquest grup parlamentari, en la qüestió de les prospeccions,
una és la via de l’acord, i és per la qual nosaltres estam
disposats i ho hem parlat amb els altres grups parlamentaris,
actualitzant aquesta proposició no de llei a substituir els punts
pels mateixos que es varen aprovar en la resolució del darrer
plenari, on vàrem debatre sobre aquesta qüestió i vàrem arribar
a un acord a partir de la moció que va presentar el Grup
Socialista, que està publicat en el BOPIB de 14 de març, i l’altra
és la de la discrepància i la lluita que, evidentment, seguirem
treballant.

Avui, insistesc, toca la de l’acord, m’agradaria... no vull
deixar, de totes maneres, de perdre l’oportunitat de convidar-los,
sobretot al partit majoritari, a abandonar el discurs del “i tu
més” i apuntar-nos a la reflexió que el futur que més convé a les
Illes Balears és el de no a les prospeccions i sí a les renovables
i sí a un altre model energètic aquí i per tot, perquè si no
tornarem ser allà mateix. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Boned, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, efectivament, aquest és un tema
ja que s’ha tocat en nombroses ocasions en el Parlament, tant en
comissió com en Ple, però crec que atesa la gravetat del tema
mai no serà excessiu parlar d’aquest tema, reclamar que, com
faci falta, acabi anulAlant-se el perill d’aquestes prospeccions i
rebutjar, tantes vegades com sigui necessari, aquesta amenaça
que tenim sobre les nostres illes.

Molts de motius i raons s’han donat fins ara, s’ha parlat de
raons mediambientals, s’ha parlat de raons econòmiques, s’ha
parlat d’activitat com és la pesca, de la nostra indústria com és
el turisme. M’agradaria recuperar i recordar un fet que fins i tot
les mateixes empreses responsables d’aquestes prospeccions
acaben a un moment o a l’altre reconeixent i és que parlam
d’una activitat temporal, perquè l’explotació d’hidrocarburs en
un mateix indret no és de per vida, els mateixos tècnics i entesos
calculen que podria ser al voltant de deu anys i aquells que són
molt, molt optimistes poden arribar a parlar de vint, però no més
enllà. 

Clar, estaríem parlant de substituir una activitat que fins ara
ha estat la locomotora de la nostra economia a les nostres illes,
com és el turisme, i que tots, crec, tenim intenció que segueixi
sent així de cara al futur i, per tant, una activitat que esperem
sigui per sempre per una altra, com dic, purament temporal del
voltant d’uns deu anys. Crec que seria una irresponsabilitat,
irresponsabilitat que no és acceptable ni tan sols amb els
arguments que maneja el Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç, el dèficit energètic existent i la dependència de
combustibles, de la compra de combustibles fora d’Espanya, no
és un argument suficientment sòlid, ni tan sols des del punt de
vista econòmic perquè es maneja aquesta necessitat per
equilibrar balances des del punt de vista econòmic, però és que
econòmicament tampoc no serà així. 

No crec que s’hagi de mentir a ningú i si a algú se li vol fer
creure que una plataforma de petroli en el Golf de València, per
exemple, idò, resoldria la vida i l’economia dels habitants de les
Illes Balears i de la comunitat de València, menteix i enganya.
Per tant, és una irresponsabilitat jugar amb aquests arguments.

L’important és que ara mateix, i com estam pendent sobretot
d’aquella autorització que ja està en marxa, que es va concedir
l’any 2010 i que és la que està més avançada i és la que té com
a titular l’empresa Cairn Energy i l’àrea de perill és el Golf de
València, estam ara a l’espera que la decisió que pugui prendre
el Govern d’Espanya en el moment oportú, i aquest moment
oportú pareix que serà, si no hi ha res de nou, en el moment de
l’avaluació d’impacte ambiental per part del Ministeri
d’Agricultura i Medi Ambient que, sense cap dubte, si hi ha
arguments que es puguin aportar, i que no són precisament els
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que recullen els estudis presentats per l’empresa interessada, de
tot és conegut que només pot haver-hi una alternativa a aquest
projecte i és la denegació, perquè són tan greus els impactes que
provocarien a les nostres illes que no crec que ni tan sols es
puguin plantejar alternatives a això.

Jo crec però que hauríem d’anar, fins i tot, més enllà d’això
si fes falta perquè si ens posam en el pitjor, jo crec que un mai
no pot dir això està fet i sempre hi ha un cert perill que les coses
acabin sent el contrari del que un desitja, i si per qualsevol
motiu o raó aquest informe d’impacte ambiental acabés sent
favorable, que segueixi la tramitació del projecte tal com està
ara mateix presentat, crec que valdria la pena fer-se ja un
plantejament més dràstic fins i tot si fes falta, i quan dic més
dràstic dic fins i tot arribar al punt que si per derogar
l’autorització a aquestes empreses que els permetin plantejar-se
i fer prospeccions en el Golf de València s’ha d’acabar
indemnitzar-la, com a mínim crec que val la pena pensar fins i
tot en aquesta opció. El cost que pugui tenir la indemnització,
jo crec que és aventurat ara mateix quantificar-la, jo som dels
que pensen que no és tan exagerat com alguns sobretot del
ministeri volen fer creure, però per car que pugui ser mai no
seria tan elevat com el benefici que l’altra alternativa que la
nostra economia té i que tots volem, que és el turisme, planteja
i ens aporta a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per tant, si fa falta, arribat el moment, s’haurà de plantejar,
sigui com sigui, derogar aquesta autorització, però crec,
repetesc, que tots estam a l’espera i tenim l’esperança que
l’avaluació d’impacte ambiental que es faci des del Ministeri
d’Agricultura i Medi Ambient del projecte de Cairn Energy
sigui negatiu i, per tant, s’acabi com a mínim en aquest punt i en
aquest indret el perill que ens amenaça.

I estic d’acord amb el que deia el Sr. Abril, que la solució de
futur no passa per mirar d’aprofitar més allò que ens fa mal,
com és aquest cas, passa per modificar allò que ens pot fer mal
i anar a la medicina preventiva i pot ser, realment, començar a
donar passes en positiu, però passes reals de present i de futur,
amb seguretat jurídica, sense perill que encoratgem la gent que
es pot provocar una situació real de suport a les energies
renovables per a llavors, dos dies després, dir-los que tot el que
s’havia dit no servia per a res i que la seva inversió tampoc no
ha servit per a res i enviar-los a la ruïna a molts d’ells, crec que
no és la solució.

Per tant, crec que sí val la pena plantejar-se el canvi de
model energètic, encara que sigui a poc a poc, any rere any,
però cercar el que és bàsic i fonamental a les nostres illes, i no
només a les nostres illes sinó a tota Espanya. Som el país de la
Unió Europea amb més possibilitats d’explotar tot tipus
d’energies renovables, per tant, aprofitem-ho i deixem aquest
altíssim grau de dependència d’energies brutes i passem a cercar
la producció energètica per sistemes més nets com són els
renovables. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. Tornam avui, una vegada més, a convocar-nos, tots els
grups parlamentaris, a aquesta sessió d’aquesta comissió
d’Ordenació del Territori i Medi Ambient, per debatre entorn
d’una amenaça, una amenaça potencial de prospeccions
petrolíferes, i darrerament, no només en aquesta comissió sinó
en aquesta seu parlamentària, en el Plenari i els grups polítics en
particular de forma singularment considerada, ja s’han
manifestat i ens hem manifestat amb moltíssima intensitat
respecte d’aquesta qüestió. Per tant, avui tornam a venir aquí a
reiterar una vegada més, també amb la mateixa força i amb la
mateixa intensitat, aquesta reacció en contra d’unes
prospeccions petrolíferes que planegen damunt el nostre mar
Mediterrani. 

Abans voldria, abans d’entrar en l’exposició que argumenta
el meu grup respecte de la proposició no de llei presentada pel
Grup MÉS, volíem reconèixer la vocació, efectivament, amb la
qual va ser redactada o presentada el 28 de gener de l’any 2014,
d’aquest precís any, i és una vocació que ens suma a tots i ens
uneix a tots a intentar paralitzar aquesta virtual i susceptible
amenaça que posa en perill el nostre model, que posa en perill
la fauna marina i un sistema econòmic assentat a les Illes
Balears. Per tant, d’aquí la coincidència i el reconeixement de
la vocació amb la qual ha estat redactada aquesta proposta.

És cert, però, que des del dia 28 de gener que es va
promoure aquesta iniciativa fins a avui, hem avançat moltíssim
i aquí, en aquesta comissió, s’han reconegut aquests avanços,
hem desenvolupat moltíssimes posicions, per ventura abans
confrontades, però que a poc a poc amb el temps s’han trobat
punts de convergència que ens han dut a aprovar fa dues
setmanes una proposició no de llei jo diria de mínims, perquè
encara és possible o possiblement d’aquí endavant n’afegim
més, de qüestions al voltant d’aquesta reacció, però crec que
aquella proposició o aquella moció presentada pel Grup
Parlamentari Socialista crec que va ser un punt de partida
important, un punt de partida de consens important que va
manifestar una reacció, una resistència, i no de qualsevol
manera sinó de forma unànime, amb consens i amb tota la seva,
com he dit, intensitat, i d’això fa només dues setmanes. 

Per tant nosaltres crec que el que hem de fer és preservar
aquell acord i crec que hem de seguir dins aquest marc i no
separar-nos-en, i no separar-nos tampoc els grups parlamentaris
d’aquelles exigències que en aquella moció vàrem posar de
manifest, i que el Sr. Abril i el Sr. Boned han reiterat. Si és
necessari anirem als jutjats; hem demanat també, efectivament,
que es reverteixi, d’acord amb els informes mediambientals
emesos per aquesta comunitat autònoma, la llicència o les
autoritzacions que s’han d’atorgar, i per tant des d’aquest punt
de vista hem afegit tot el que havíem d’afegir.
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I precisament en aquesta moció fèiem referència al marc
procedimental. No ens podem sortir d’aquest marc
procedimental que ens marca la llei. És cert que la proposició de
MÉS parla de la paralització immediata; ja m’agradaria, ja ens
agradaria a tots que efectivament això es produís, però en un
estat de dret tots estam sotmesos als procediments, tots estam
sotmesos a la llei, i per tant hem de continuar precisament
aquest camí. Aquestes són les ferramentes que ens dóna
precisament l’estat de dret, i no seria adequat que un parlament,
en aquest cas el de les Illes Balears, es botàs procediments
establerts reglamentàriament en un estat de dret i atorgàs, en
aquest cas, inseguretat jurídica a determinats procediments com
pugui ser aquest.

Per tant crec que en la mateixa línia hem de continuar, en la
línia de mantenir-nos dins aquell acord, reconeixent -i ho faig-
la vocació amb la qual està redactada la proposta de MÉS, i per
tant instam -ja ho farà d’ofici, per dir-ho d’alguna manera, el
Grup MÉS a través del diputat Abril- a recuperar l’essència,
l’esperit d’aquella moció, d’aquell acord que fa dues setmanes
vàrem editar en aquesta seu parlamentari, i evitar que cada dues
setmanes aquesta seu parlamentària reformuli una vegada més
propostes que al cap i a la fi en l’essència estam absolutament
d’acord.

En podem parlar, de política energètica, trobarem punts de
trobada, trobarem possiblement punts de desacord, però en
qualsevol cas també hem de reconèixer i respectar, òbviament,
la postura que el Sr. Abril ha manifestat, crítica en alguns casos
i molt a favor de les energies renovables.

Per tant no insistiré més i bàsicament, el nostre suport, el Sr.
Abril el té en relació amb aquesta modificació alteració del text
que avui ens presenta aquí per tal de recuperar, com dic,
l’essència i l’esperit del que vam aprovar fa dues setmanes en
aquesta seu parlamentària.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Senzillament volia recordar o plantejar que el que proposa
d’aquest grup, d’acord amb els altres, és substituir els dos punts
d’aquesta proposició no de llei pels quatre de la resolució
aprovada pel Ple del Parlament en sessió de 4 de març i
publicats textualment al BOPIB de 14 de març.

LA SRA. PRESIDENTA:

Volen un petit recés per parlar-ne?

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, Sra. Presidenta. Simplement una petita qüestió tècnica
que no té gaire importància. El punt 4 d’aquell acord parla de
moció, perquè evidentment era una moció quan se substanciava,
avui és una proposició no de llei, i jo només demanaria ajustar-
ho a...

LA SRA. PRESIDENTA:

Substituir.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Substituir per proposició no de llei allà on diu moció.

LA SRA. PRESIDENTA:

“Aquesta moció” per “aquesta proposició”.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, si hi estan d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò entenem que queda aprovat per assentiment? Idò en
conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei RGE
núm. 792/14, relativa a Balears diu no a les prospeccions
petrolieres.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1060/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
prospeccions petrolieres a la mar balear.

I a continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei, RGE núm. 1060/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a noves prospeccions
petrolieres a la mar balear.

Per part del grup parlamentari proposant té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, i abans d’entrar en
el contingut de la proposició no de llei, voldria fer observar que
proposaré modificació o rectificació de dos dels tres punts. Són
dues rectificacions parlades amb la resta de portaveus i per tant
tots hi estam d’acord, i quedarien que el punt 1 seria: “El
Parlament de les Illes Balears rebutja la nova petició
d’autorització dels sondejos acústics a la recerca d’hidrocarburs
al nord, est i sud de les Illes Balears, en tràmit per part de la
companyia Spectrum Geo Limited”. El número 2 quedaria tal
com està, exactament igual. I el número 3 quedaria com llegesc,
que és: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a la denegació d’aquesta nova llicència o autorització
en tràmit per la companyia Spectrum Geo Limited”. Llavors en
acabar el debat també els passaré còpia exacta del contingut dels
tres punts.
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I entrant a la proposta en si seguim parlant de temes de
petroli i de perills que amenacen l’entorn de les Illes Balears i
les Illes Balears directament. Però si fins ara ens hem anat
centrant més en el projecte presentat i autoritzat per la
companya Cairn Energy en el Golf de València, en aquest cas
volíem, específicament i de manera molt clara també, referir-
nos i rebutjar amb la mateixa contundència una nova amenaça
a l’entorn de les nostres illes. Parlam d’un nou projecte que està
en tràmit i que, en cas de ser autoritzat, provocaria impactes
ambientals molt negatius, greus perjudicis a una activitat
econòmica com és la pesca, en aquest cas de forma directa, i de
forma indirecta també a la nostra principal indústria, que és el
turisme. 

Parlam d’un nou projecte que té una extensió, quant a
proposta, realment important, una extensió que va des del nord
de Menorca, jo diria fins i tot des del litoral de Catalunya al
nord de Menorca, tot l’est de les Illes, de les quatre illes de la
nostra comunitat autònoma, fins al sud de Formentera i, per tant,
una extensió realment que espanta. Són 100.000 quilòmetres
quadrats aquesta nova proposta o petició que fa la companyia
Spectrum, 10 milions d’hectàrees, que és una superfície
equivalent a una cinquena part de la superfície de tot Espanya.
I vull assenyalar un fet que és important, i és que és una
superfície cent vegades major que el límit que estableix la Llei
34/98, d’hidrocarburs, per a aquest tipus d’autoritzacions, i que
limita a un màxim de 100.000 hectàrees. Estam parlant aquí de
10 milions d’hectàrees; la diferència és realment considerable.

I si bé és cert que no parlam de perforacions en aquest
moment, parlam d’una empresa que es dedica a fer estudis i
sondejos sísmics, que això ve a ser una primera fase prèvia al
perill d’una futura perforació. Per tant el fet que aqueixa
empresa no es dediqui directament a perforar no ens ha de
tranquilAlitzar ni poc ni molt ni mica, perquè una vegada fets
aquests estudis, si desafortunadament algun d’ells donàs un
resultat positiu, immediatament sorgiria darrere aquesta
empresa d’estudis una empresa de prospecció i d’explotació de
petroli per fer-se’n càrrec i per tant per tirar endavant el desastre
que això suposaria.

Hem d’assenyalar que els problemes a la mar d’aquest tipus
d’estudi són importants, estam parlant d’emissió de so a la mar
que es propaga a molta més distància que en terra, i pot arribar
a centenars de quilòmetres, i que fins i tots si assumíssim que
parlam d’una afectació conservadora, que podrien ser entre 10
i 30 quilòmetres al voltant d’una zona d’exploració, la zona
afectada seria molt superior a aqueixa, ja que, com dic, aquesta
contaminació acústica arriba a distàncies molt superiors. 

L’estudi que presenta Spectrum i que intenta justificar les
bondats del projecte de sondeig sísmic fa referència, a més, a
uns pocs espais protegits, i parlem d’allò que pot ser el més
perjudicat per aqueixa primera fase dins un procés de
prospecció, que són els sondejos sísmics. Com dic no es tenen
en compte, dins aquest estudi d’Spectrum, ni uns nous LIC
aprovats per formar part de la Xarxa Natura 2000 a través del
projecte Indemares, ni ZEPA ja declarades. Tampoc no es té en
compte en aquest estudi d’Spectrum l’afectació a zones
protegides veïnes o a prop dels punts on es produiria aquest
focus de contaminació acústica. Aquests estudis, aquests estudis
sísmics, efectivament, aquests sondeigs, perquè puguem ser
conscients del perill que suposen, afectarien un total de 82

espais protegits, 82 espais protegits, 76 d’ells a Balears i els
altres 6 a Catalunya, i aquests 82 es podrien distribuir en un parc
nacional, quatre parcs naturals, cinc reserves marines, 30 ZEPA
i 42 LIC. 

Jo crec que són xifres clares, contundents i que només
sentir-les ja haurien d’espantar. Evidentment les empreses que
presenten aquests projectes, aqueixes propostes de feina, és en
el darrer que pensen, i de fet no tenen cap interès a pensar-hi i
per això no figura als seus estudis. Però també és cert que en
ocasions se’ls escapa algun argument que pot ser contrari fins
i tot a la idea que ells mateixos manegen, i que fins i tot també
des del Govern d’Espanya, sobretot des del Ministeri
d’Indústria, també s’utilitza com a argument, aqueixes bondats
econòmiques, que podríem millorar determinades situacions
econòmiques, però que hem dit més d’una vegada que,
repercussió de benefici directe a les nostres illes, no n’hi hauria,
i l’estudi d’Spectrum és un dels que, entre altres, en algun
moment fa referència al fet que, per exemple, un tema que
suposadament hauria de trobar solució a partir de millora
d’aquest tipus de negocis, que seria l’atur, realment no sortiríem
beneficiats quasi quasi en res, perquè ells són els mateixos i els
primers que accepten que estam parlant d’una activitat temporal,
ells són els primers que entenen que la contractació de mà
d’obra local seria escassa, podríem parlar al voltant d’un
centenar de persones, o cent cinquanta, com a molt, i
evidentment amb les xifres d’atur que tenim en aquests
moments a les nostres illes parlar de 100 o 150 persones és una
xifra francament ridícula per allò que se suposa que ha de ser
una alternativa a la nostra principal indústria, i que aquesta sí
que ens dóna llocs de feina a molts, moltíssims ciutadans
d’aquestes illes, com és el turisme.

Per tant, repetesc, les xifres que he exposat crec que són
clares, són contundents, els perills són per tots coneguts menys
per les empreses que intenten treure el negoci, i raons més que
suficients n’hi ha perquè això s’aturi. I no hem de perdre
l’oportunitat que aqueixa nova proposta d’Spectrum, que no va
tan avançada com la de Cairn Energy, arribi al mateix punt que
està aquesta al Golf de València; tenim l’oportunitat ara
d’aturar-la abans que sigui realment una amenaça de present i
de futur. Està en tràmit, haurà de tenir una autorització. La
millor de totes és que no arribi a tenir en cap moment aqueixa
autorització. Arguments, en sobren. 

Per tant esperem que això sigui així, i repetesc que esper que
aqueixa proposta també pugui sortir per unanimitat de tots els
grups d’aquest parlament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps de deu
minuts.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, presidenta. He d’avançar el suport del nostre grup
parlamentari a aquesta proposició no de llei del Grup Socialista.

Entrant una mica en detall en aquest projecte d’Spectrum
hem de reiterar això que ha dit el Sr. Boned, que parlam d’un
projecte que pretén abastar al voltant de 100.000 quilòmetres
quadrats de sondeig, això són 10 milions d’hectàrees i això són
deu vegades més d’allò que la Llei d’hidrocarburs del 98 diu
que és el màxim que es pot explorar. Per tant s’incompleix la
mateixa llei d’hidrocarburs. Torn a l’argument que els exposava
a la meva anterior intervenció, i és que des del punt de vista del
procediment hi hauria vies per a ni tan sols no haver de concedir
aquesta qüestió.

Si tenim en compte, a més, la manera en què es propaga el
so en el medi marí, perquè estam parlant -ho vull recordar- de
sondeigs sísmics a partir d’ones sonores, aquesta superfície
hauríem de considerar que s’amplia de 100.000 quilòmetres
quadrats a uns 75.000 quilòmetres quadrats més. Només tenint
en compte 100.000 quilòmetres quadrats estam parlant de
pràcticament una cinquena part de tot el territori espanyol, que
no són bromes, i un territori que en aquest cas ens deixaria
pràcticament envoltats d’aquests sondeigs. 

Per tant els impactes en termes de contaminació acústica,
desconeguts. Tenguin en compte que 55 decibels és el que es
considera un nivell de so nociu per a la salut humana; a partir de
120 estam parlant del llindar del dolor, i la mateixa empresa a
la documentació que ha presentat parla a partir de 200 decibels,
i aquests decibels, justament per la propagació del so en el medi
marí, augmenten, podrien arribar fins a uns 250 decibels
d’intensitat. Els efectes d’això sobre la pesca?, desconeguts. Els
efectes d’això sobre els mamífers marins?, que vull recordar
també que dofins, balenes, catxalots, tot això que també hi ha a
les Illes Balears, tot i que és una fauna poc coneguda, no se
saben, però són animals sonors que s’orienten pel so i que en
molts de casos entren i surten de la Mediterrània i són capaços
de comunicar-se més enllà fins i tot de l’Estret de Gibraltar. No
se sap quin seria l’efecte sobre això. 

Sobre la comptabilitat entre les prospeccions o aquests
sondeigs d’Spectrum i els LIC i ZEPA pels hàbitats marins
protegits per la directiva europea d’hàbitats i la directiva
europea d’aus, tampoc no ho sabem. El que sí que sabem és que
afecta cinc espais naturals de les Illes Balears, considerant
pràcticament tot el que són els parcs naturals que tenen costa,
que són pràcticament tots els que tenim, inclòs el de Cabrera, 38
LIC, 39 si consideram el del Canal de Menorca, que vull
aprofitar per reiterar que encara no entenc com dues vegades
consecutives en les darreres setmanes s’ha rebutjat poder
agilitar, per dir-ho d’alguna manera, la declaració per part del
ministeri del Canal de Menorca com a LIC per, d’alguna
manera, preservar, o de manera preventiva tenir un grau més de
protecció davant qualsevol projecte de prospecció o qualsevol
altra amenaça mediambiental sobre aquesta zona; i 27 ZEPA,
àrees de protecció d’aus; i 4 reserves marines, que saben vostès
que són estratègiques per als recursos pesquers.

En els fons marins també es desconeixen quins serien els
efectes, tant a nivell d’hàbitats, i vull recordar que molts dels
fons d’aquests LIC que els he citat fa un moment són de maërl
i de coralAligen, que són zones on fins i tot està prohibida la
pesca d’arrossegament des de fa molts d’anys a nivell d’Unió
Europea, són fons estratègics també per a l’alimentació i la
reproducció de milers d’espècies i fins i tot parlam també de
repercussions desconegudes sobre espècies que encara estan per
descobrir, que n’hi ha que encara s’estan investigant i n’hi ha
que encara estan per descobrir, perquè parlam també que
aquests sondejos es preveuen fer a una mitjana de 1.000 metres
de profunditat.

Per tant, amb tot això, que són arguments més científics que
no polítics, crec que hi ha bastant per acabar de convèncer-nos
que això és una barbaritat i és una pèrdua de sentit comú
absolut. Des del Grup Parlamentari MÉS pensam que som a
temps d’aturar-ho, he insistit en la meva anterior intervenció,
s’ha d’aturar per tot això que els he dit, però s’ha d’aturar també
perquè pensam que si s’avança en això, si s’avança..., és veritat
que només parl de la fase de prospecció de sondejos sísmics,
però també fins i tot des del punt de vista econòmic, el fet que
com més et torbes, diguem, a reaccionar, més cara serà la
indemnització que hagis de pagar. 

Que el que preveuen els decrets que es van aprovar el 2010
en indemnitzacions en aquesta fase en què estam és ridícul,
perquè la inversió que es plantejava per part de les empreses,
inclosa Spectrum, és ridícula, parlam de milers d’euros, no de
milions, que seria un argument per posar damunt la taula a
l’hora de poder tirar o repensar si l’administració s’ha
d’involucrar en aturar això d’arrel. Clar, però tampoc no val
aquell argument de què també es parla molt els darrers dies, de
“necessitam saber almanco si n’hi ha o no n’hi ha”. Bé, i si saps
que n’hi ha, quin interès té llavors en explotar-ho?

Per tant, pensam que ja se n’ha parlat abastament, pensam
que s’ha d’aturar ara perquè si no seria la porta per obrir el tema
de les prospeccions a tota la Mediterrània. I si no s’exploten
aquí, es poden explotar a Sardenya i si s’exploten a Sardenya
per què no ens pot afectar igualment, tant des del punt de vista
mediambiental, com des del punt de vista econòmic?

I pensam que davant d’aquesta proposició no de llei, per
tant, i d’aquest projecte de prospecció en concret, tornam tenir
l’oportunitat de recordar que Balears diu no a les prospeccions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Una vegada més ens manifestam entorn a aquelles amenaces
més immediates que té el nostre Mar Mediterrani i el nostre
model econòmic i nosaltres òbviament en aquest cas estam una
vegada més, incorporats dins el mateix criteri i la coherència
que hem mantingut sobre aquestes qüestions fins ara.
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Reconèixer també la vocació amb què ha estat plantejada
aquesta iniciativa per part del Grup Parlamentari Socialista i no
cal dir que està perfectament justificada la urgència que planteja
aquesta proposició no de llei, per tal que sigui accelerada i
debatuda en aquesta comissió el més aviat. És cert també que el
que proposa aquesta iniciativa no és res distint a allò que aquella
moció que vam aprovar fa dues setmanes recollia, és cert que en
aquell cas també es demanava que es revertissin, que es
deneguessin aquelles autoritzacions distintes a les que promou
l’empresa Cairn Energy. Però en qualsevol cas crec que hi ha un
tema important que no hem de passar per alt, que és molt més
concreta que aquella, posa noms i llinatges al promotor
d’aquella qüestió, per tant, nosaltres entenem que és valor afegit
a aquella proposta que fa dues setmanes recollíem en el plenari
del Parlament de les Illes Balears.

I és cert, sembla ser que hi ha un seguit de projectes que
promou la companyia Spectrum, Spectrum Geo Limited, per ser
més concrets, que són susceptibles també de provocar impactes
mediambientals molt negatius, força negatius i danys econòmics
indirectes també al medi i a la pesca, que crec que també és una
forma de vida i un model econòmic a preservar. Pareix ser que,
segons la informació que tenim, i aquí també s’ha posat de
relleu, no és res que no sigui nou, que les mesures que la pròpia
empresa Spectrum Geo Limited planteja com a mesures
correctores que pugui tenir la incidència de la seva activitat, no
serviran o no són prou per esmorteir un fort impacte, un impacte
agressiu, un impacte que es pot produir amb molta severitat al
fons marí i a tota la fauna que allà viu.

Són sondejos que tenen una extensió, aquí s’ha dit, brutal.
S’ha fet una comparació que podria ser una cinquena part del
territori espanyol, desconeixent la dimensió exacte, però en
qualsevol cas sí que ho he pogut veure a un seguit de gràfiques
que s’han plantejat i les dimensions són veritablement molt
amples. Per tant, encara més i amb més intensitat ens hem
d’oposar a això. I més si encara si es situen a no només 31
quilòmetres de la Costa Brava, sinó a 20 de les Illes Balears, per
tant l’amenaça sí que és cert que és molt immediata. I és una
campanya sísmica que té idea de perllongar-se durant 22
setmanes, vostès s’imaginin 22 setmanes de sondejos sísmics al
llarg de tot aquest territori del qual parlam, que es dividirien en
períodes de 10 i 12 setmanes.

Per tant, dit això i el que s’ha afegit aquí, crec que és prou
per replantejar-se una vegada més aquesta resistència, aquesta
oposició a totes aquestes autoritzacions que van en detriment i
signifiquen una amenaça a aquest model econòmic. I no només
ho dic jo, sinó que hi ha moviments socials implicats amb
moltíssima intensitat en aquesta qüestió, com és l’Aliança Mar
Blava, que també ha posat la veu d’alarma en relació amb
aquestes noves autoritzacions. Aliança Mar Blava parla de què
el seu informe mediambiental descriu de forma incompleta els
ecosistemes i les espècies que es troben a la zona objecte
d’estudi. Per tant, si això és així, l’amenaça encara és més
grossa. Els informes que planteja l’empresa Spectrum, diu
Aliança Mar Blava que presenta una insuficient atenció als
cetacis i també que es realitza una referència molt aïllada dels
diferents espais que són objecte de protecció. Els ha detallat
molt bé el Sr. Joan Boned a la seva exposició, LIC, ZEPA i
altres indrets d’especial protecció que jo evidentment recull i
faig meves. També s’ha dit que seria un dany a la capacitat

auditiva de moltíssims mamífers i que també posa de relleu com
una veritable amenaça per a la fauna Aliança Mar Blava.

Per tant, tot això ens condueix una altra vegada a mantenir-
nos dins la coherència que hem mantingut en relació amb la
resta de prospeccions, en aquest cas pretrolíferes en relació amb
l’empresa Cairn Energy, i la conclusió apunta que en aquest cas
donarem suport inevitablement a la proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, això sí, amb
aquelles consideracions, matisos, o aclariments que el Sr. Boned
ha fet i crec que la seva incorporació millora encara i defineix
amb major qualitat el text que aquí anam a votar.

Per tant, des d’aquí doncs vagi el nostre suport als tres punts,
com dic, amb aquestes correccions i matisos que el Grup
Parlamentari Socialista hi afegeix.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, gràcies. Més que per contradiccions, en aquest cas seria
per fixar algunes consideracions que s’han fet per part de la
resta de grups. Crec que, efectivament, és cert que en altres
propostes, avui mateix a l’anterior també, es feia referència als
nous projectes, s’ha parlat d’això, però crec que davant la
gravetat del fet, davant la gravetat de la situació i precisament
perquè ningú no pugui arribar a pensar que som davant un nou
projecte que es pugui pensar que és de segona fila, crec que s’ha
d’insistir i clarificar si fa falta, que aquest és nou projecte, i que
l’únic que passa és que no està tan avançat com hi està el de
Cairn Energy, però que si continua el seu camí acabarà
exactament igual que aquell i això és el que no volem.

A més a més, hem parlat tots tres de les dimensions del
projecte; si amb les dimensions molt més reduïdes del Golf de
València ja és una autèntica barbaritat, què s’ha de pensar d’un
projecte com he dit abans de 10 milions d’hectàrees, a l’entorn
de les nostres illes.

Deia el Sr. Abril que els efectes sobre la fauna marina...,
òbviament jo no som tècnic, però els experts amb els quals hem
tengut oportunitat de parlar, diuen que efectivament, que els
efectes són molt negatius sobre aquesta fauna marina i alguns
d’ells són coneguts, el simple fet que hi hagi, com són els
mamífers marins que tenen uns corredors a l’entorn de les
nostres illes, que utilitzen sistemàticament, es trobin en algun
moment que hagin de fugir perquè és la reacció immediata quan
es produeixen aquestes canonades sísmiques, que vull recordar
que són cada 10 segons durant 24 hores al llarg de 75 dies, fan
molt difícil que continuïn utilitzant aquests corredores marins
aquests mamífers que acostumaven a fer-ho. 
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Per tant, això pot arribar a ser un greu problema. Però no
només això, està comprovat que a altres indrets allà on s’han
produït i s’han fet realment aquests estudis sísmics, aquells
indrets que eren pesquers bàsicament, la reacció immediata a
partir d’aquests sondejos és l’eliminació, o la desaparició de la
possibilitat de seguir pescant durant molt de temps en aquell
indret. I això no és ciència ficció, és una realitat. Per tant, és un
dels perills que sí tenim. 

I efectivament, quan parlava de què ha arribat un moment si
la situació és prou greu, s’hauria de repensar i pensar la
possibilitat d’indemnitzar, i quan jo deia que no és perquè es
vagi espantant tant a la població amb xifres, és cert, si ens
referim als permisos de Cairn Energy, sense anar més lluny,
estan en primera fase estudis i sondejos sísmics i el cost
d’aquesta primera fase és de 160.000 euros, 160.000 euros de
despesa per a aquesta primera fase! Dins un projecte conjunt
que d’executar-se totes i cada una de les seves fases tendrà una
despesa final de 41 milions d’euros, abans d’iniciar l’explotació.
Clar, som en aquesta primera fase, la despesa que pugui haver
fet l’empresa no va més enllà de les previsions d’estudis sísmics
en aquest precís moment. Per tant, indemnitzar allò que es pugui
haver fet o que es pugui haver utilitzat, 160.000 euros, i potser
no sé si faria falta.

I per acabar, dir que efectivament, compartesc els arguments
que ha exposat el Sr. Jerez i dir-li, simplement, que hi ha un fet
de l’informe que ha fet Aliança Mar Blava, que evidentment és
un dels que estan en contra de les prospeccions i d’aquests
estudis sísmics, hi ha un comentari que jo crec que ni tan sols
l’hauríem de plasmar damunt els papers, perquè el nostre
objectiu ha de ser que això no vagi més enllà, que s’acabi ja,
que s’arxivi, que es denegui, però que es faci immediatament.
I particularment, a títol particular, repeteix, i no ens agrada
l’afirmació que es fa per part d’Aliança Mar Blava, que diu que
no obstant -demana que s’arxivi efectivament-, però diu: “no
obstant, si el ministeri decidís que aquest projecte ha de ser
sotmès a procediment d’avaluació ambiental, es demanaria
que...”. No, no, és que no tenim per què arribar..., si arribéssim
a aquest extrem significaria que estam en la mateixa situació
que estaríem amb Cairn Energy...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha acabat el temps.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab Sra. Presidenta. Per tant, estam d’acord amb els
fonaments i estam d’acord amb la intenció que això s’acabi. No
hem de ser condescendents amb res del que es proposa en
aquests projectes. Per tant, que acabin ja i el més aviat!

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que queda aprovada per unanimitat? Sr. Boned, si us
plau, pot repetir en alt perquè ho sentin la resta de portaveus? Si
us plau.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí. Quedaria, el punt 1: “El Parlament de les Illes Balears
rebutja la nova petició d’autorització de sondejos acústics a la
recerca d’hidrocarburs al nord, est i sud de les Illes Balears, en
tràmit per part de la companyia Spectrum Geo Limited.”

Punt 2: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a fer tot el que sigui necessari per tal d’impedir
aquesta nova amenaça per a les nostres illes.”

I punt 3: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a la denegació d’aquesta nova llicència o autorització
en tràmit per a la companyia Spectrum Geo Limited.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que queda aprovada per unanimitat?

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm 1060/14, relativa a noves prospeccions petrolieres a
la mar balear.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Bona tarda.
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