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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Assumpció Pons substitueix
Eulària Llufriu.

Compareixença RGE núm. 10878/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre les
prospeccions d'hidrocarburs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
Compareixença RGE núm. 10878/13 del conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, solAlicitada per quatre
diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal
d’informar sobre les prospeccions marines d’hidrocarburs.

Assisteix el Sr. Gabriel Company i Bauzà, conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, acompanyat de la Sra.
Neus Lliteres i Reche, directora general de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic, el Sr. José Carlos
Caballero i Rubiato, president de la Comissió de Medi Ambient
de les Illes Balears, la Sra. Olivia Mercedes Cortés i Jones, cap
de gabinet, i el Sr. Andrés Lassalle i Fernández, cap de premsa.

Té la paraula el Sr. Gabriel Company i Bauzá per
l’exposició oral.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots. Torn
comparèixer per parlar de les prospeccions petrolíferes, de les
prospeccions marines d’hidrocarburs i ho faig dient que som
perfectament conscient de la importància d’aquest tema i que,
per damunt de la insistència i preocupació reiterada dels
diferents partits polítics..., però entendran vostès que els
arguments i accions que duim a terme són les que són,
independentment de com es formuli la pregunta i del que
haguem de fer, per la qual cosa el que els diré pràcticament es
repetirà molt amb moltes altres coses de les que ja hem
comentat.

Torn estructurar la meva intervenció en tres blocs, com ja he
fet altres vegades, en primer lloc resumiré en què consisteixen
aquestes prospeccions i els seus riscs; en segon lloc, les eines
legals de què disposam a la nostra comunitat per actuar, i en
tercer lloc i darrer, les accions que venim desenvolupant a fi de
frenar-les definitivament.

Respecte al que suposen els riscs inherents a aquestes
prospeccions, de manera esquemàtica, he de dir que es tracta
fins a dia d’avui de tres prospeccions situades en tres zones
marítimes que envolten per complet les Illes Balears: el Golf de
València, el Golf de Lleó i el Mediterrani nord-occidental,
encara que per la formulació de la iniciativa entenc que es
refereix fonamentalment a la del Golf de Lleó i Mediterrani
nord-occidental.

Les superfícies que ocuparien aquests estudis van des d’al
voltant de 2.420 quilòmetres quadrats al cas del Golf de
València, els 37.000 quilòmetres quadrats del Golf de Lleó fins
al 99.000 quilòmetres quadrats de Mediterrani nord-occidental,
el que vol dir una superfície total que supera en més de 40
vegades la superfície de l’illa de Mallorca.

Les autoritzacions per a l’inici d’aquestes prospeccions estan
concedides pel Ministeri d’Indústria, sent president -com vos
vaig comentar ja i ho hem comentat altres vegades- del Govern
el Sr. Rodríguez Zapatero, els sondejos inicials consisteixen en
l’emissió d’ones sonores mitjançant air-guns de gran abast que
recorrerien aquestes immenses àrees del Mediterrani amb
impactes cada deu segons amb una potència de 260 decibels
molt per damunt dels 180 decibels en què es troba el llindar del
dolor per a infinitat d’éssers vius. Hem de tenir en compte que
ones amb valors de 200 decibels causen danys irreversibles a
cetacis, tortugues marines i d’altres.

En el cas que es detectassin bosses de petroli d’interès
comercial, la seva explotació suposaria riscs que consideram
absolutament inacceptables per a les nostres illes, per al turisme
que ens visita, principal font de recursos de la nostra economia,
per als nostres bancs pesquers i per al Mediterrani en general,
per tractar-se d’una mar tancada que no pot assumir cap risc de
marea negra i aquesta és la nostra posició clara i sense embuts.

Respecte de les eines legals de què disposa el Govern balear
per prohibir aquests estudis també vull ser clar com l'aigua. En
primer lloc, vull explicar que la decisió que la decisió d’aquest
tipus d’autoritzacions correspon íntegrament al Govern central,
si bé en la tramitació ambiental hem de ser consultats com a
administració interessada.

En segon lloc, vull reconèixer que les autoritzacions per a
l’inici d’aquestes prospeccions estan concedides ja des de fa
bastant de temps, com saben vostès, des de l’any 2010.

En tercer lloc, que l’eina legal més clara de què disposam és
la nostra participació en la tramitació ambiental d’aquestes
prospeccions, i des de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears hem emès tant els informes de fase prèvia com els
informes en fase d’avaluació ambiental, d’impacte ambiental
per als projectes del Golf de València i del Golf de Lleó i en el
cas del Mediterrani nord-occidental de moment exclusivament
hem fet el de fase prèvia, atès que és en aquesta fase en la qual
es troba el projecte.
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Els cinc informes són a la seva disposició, com no pot ser
d’altra manera, i el els quals es recull el més absolut rebuig a
qualsevol tipus de prospeccions d’aquest estil, el que justifica o
el que es justifica amb solvència tècnica suficient analitzant els
riscos inherents als quals m’he referit fa un moment.

Respecte de les accions que venim desenvolupant des del
Govern en l’àmbit polític assenyalaré el següent: hem pres
posició clara, ràpida i determinant en el ple de caràcter polític
de la Comissió de Medi Ambient en el sentit de rebuig absolut
des d’un primer moment; hem solAlicitat al Govern central una
avaluació ambiental estratègica i no una avaluació que entenem
fraccionada i contrària al dret ambiental per divisió de projectes,
sense un planejament previ i correctament avaluat. Tot això
consta, a més, perfectament reflectit i publicat al Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

El passat dilluns 11 de febrer vaig exposar la nostra posició
tant al ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Sr.
Arias Cañete, com al secretari d’Estat de Medi Ambient, Sr.
Ramos de Armas. Abans ja havia fet el mateix en una sèrie
d’ocasions tant al mateix ministre enviant-li també un parell de
cartes perquè quedàs constància clara del nostre rebuig, de
Balears; també havia deixat constància a la Conferència
Sectorial de Medi Ambient que hi havia hagut, del rebuig que
tenim des de Balears a aquestes prospeccions, rebuig que va ser
compartit o va ser defensat també per part de la comunitat
autònoma de València.

El passat 12 de febrer vaig encapçalar una delegació a
BrusselAles acompanyat pel president del Consell Insular
d’Eivissa, el president del Consell Insular de Formentera, una
diputada del Parlament europeu, el president de la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears, també em sembla que hi
havia l’ONG Oceana i altres membres d’equips, institucions i
organitzacions, i en aquesta reunió vàrem traslladar de forma
clara al comissari europeu de Medi Ambient, el Sr. Potocnik, la
nostra posició de rebuig ferma a les prospeccions, i li vaig
solAlicitar dos elements que consider també rellevants: primer,
que la comissió europea insti i coordini una avaluació ambiental
d’àmbit supranacional per als efectes transfronterers d’aquest
tipus de projectes i, en segon lloc, que promogui una
conferència euromediterrània per analitzar de manera conjunta
els efectes d’explotació de la bossa d’hidrocarburs del
Mediterrani.

Tot això, per què? Perquè sent una mar tancada si no es fan
aquestes coses aquí al nostre entorn de les Balears, es poden fer
a l’entorn d’Itàlia o a l’entorn del nord d’Àfrica, per tant, sent
una mar tancada els efectes també ens poden arribar igual.

En darrer lloc i per no perllongar-me perquè n’hem parlat
moltes vegades i m’estim més anar obrint un poc de debat,
simplement vull afegir la nostra iniciativa parlamentària del
passat mes de febrer en la qual aquesta cambra es va pronunciar
de forma unànime, i així és com esper i entenc que tenim
l’obligació de seguir fent feina perquè el sentiment i el futur de
la societat balear el tenim en joc.

Això és el que estam fent a dia d’avui i també ha quedat
molt clar que, arribat el cas, quan es consideri que sigui el
moment processal oportú també aquest govern està disposat...,
i de fet ha mantingut el nostre president de forma molt clara que

si hem de passar a prendre mesures d’altre caire, com puguin ser
les judicials, també es farà.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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 observacions per la qual cosa es
demana als portaveus si volen una suspensió de la sessió o si
podem continuar.

Tot seguit procedeix doncs la intervenció dels grups
parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sr. Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, gràcies per la seva
presència sobretot tenint en compte que aquests darrers dies
sembla que està una mica delicat i bé, és d’agrair l’esforç que
supòs que fa en aquest cas. Gràcies també a la resta de l’equip
que l’acompanya.

I vostè mateix ho ha dit, és cert, és un tema del qual hem
parlat molt, però jo pens, com ha dit vostè al principi també, per
molt que en parlem mai no serà prou atesa la gravetat del tema,
i és més, jo som dels que pensen que convé tenir-lo fresc el
tema, no deixar que se’ns dormi en cap moment, sinó que
tenguem tots molt present, aquí, davant dels nassos, que és un
perill que ens amenaça i que hem d’intentar fer tot el que sigui
possible.

Vostè ja ha dit que... ens ha explicat efectivament, ja tots
sabem d’on ve aquest problema, efectivament ho hem repetit
més d’una vegada, ve del reial decret de desembre de 2010 que
firma el Govern del Sr. Zapatero i d’aquí endavant idò van
apareixent tota una sèrie de circumstàncies que fan que sigui
d’actualitat aquest problema, que es conegui, i ho dic així
perquè fins a aquell moment s’havien donat nombroses
prospeccions a l’entorn de les nostres illes també i al
Mediterrani i no havien estat objecte del seguiment que se’n fa
ara, però, segons la meva manera d’entendre, erròniament,
perquè si aquest és un perill, tot allò d’abans també era un perill.
i el que pugui venir d’aquí endavant ho serà exactament igual,
no n’hi ha una més perillosa que l’altra, però sí que és cert que
es destapa en aquell moment, en el 2011, i se’n comença a
parlar.

És cert que hi ha una circumstància i és que en el seu
moment la possibilitat de presentar recurs davant l’aprovació
del reial decret no es fa efectiva, passen els dos mesos de
termini, per tant, en aquell moment no s’exerceix la possibilitat
que hi havia, però no és menys cert que, com parlàvem la
setmana passada crec que era al Parlament, hi ha hagut també
una ocasió posterior i ja amb aquest govern del Partit Popular i
concretament dins l’any 2012 de presentar també recurs
aprofitant un acte administratiu relacionat amb aquests temes i
tampoc no es va fer.
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Tot això són errades una rera l’altra, unes més d’uns i dels
altres també, ja no queda ningú fora d’errades, però creen
situacions que en aquest moment si anam a mirar això
estrictament podríem dir ”això no té remei”, no, però no vol dir
que el problema global no tengui solució i és crec el que hem de
cercar tots.

Llavors ha parlat vostè, ha dit que són tres els projectes que
es contemplen, el del Golf de València, el del Golf de Lleó i el
de la franja oriental de les Illes, efectivament, la més avançada
segurament seria la del Golf de València en aquest cas, hi ha
hagut alguna novetat en la del Golf de Lleó, alguna preocupació
menys per tenir en compte i això és positiu i va més retardat el
tema de la franja oriental que són els permisos que ha solAlicitat
la companyia Spectrum.

Jo he de dir que des del nostre punt de vista... i això
m’agradaria preguntar-li, si vostè coincideix amb aquesta
apreciació o si vostè també contempla el criteri que manté el
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç que segurament en tots
tres projectes, però li pos com a exemple el que més coneixem
i del qual hem tengut més oportunitat de parlar que és el del
Golf de València hi ha un frau de llei d’entrada, ja a 2010
existeix, hi ha estat posteriorment, s’ha ratificat a 2011, no s’hi
va fer res en el seu moment i tampoc no s’hi ha fet res i quan dic
“frau de llei” em refereixo a la superfície que tenen aquests
permisos d’investigació.

La llei del 98 d’hidrocarburs diu clarament que la superfície
d’aquestes autoritzacions són entre 10.000 mínim i 100.000
hectàrees en aquests permisos. És clar, aquí què s’ha fet?, que
al Golf de València inicialment tenien els permisos dues
companyies, una tenia dos permisos per 79.380 hectàrees
cadascun que feien 158.760 hectàrees i l’altre tres permisos de
79.380 cadascun que feien 238.140 hectàrees de suma global,
ara tots estan a més en mans d’una sola companyia i aquesta
sola companyia té permisos al mateix indret per a una superfície
de 396.900 hectàrees. Això, des del nostre punt de vista és una
manera com una altra d’intentar sortejar la llei.

Ens parla de novetats, de possibilitats legals i ha fet
referència a la moció que es va aprovar al mes de febrer al
Parlament en la qual tots estarem d’acord, va ser per unanimitat
novament, però li vull recordar que quedaren allí dos punts fora
per aprovar, a aquella proposició. Un d’ells feia referència a un
tema que vostè també ha comentat i és la seva visita a la Unió
Europea per la seva entrevista amb el comissari de Medi
Ambient i l’altre fa referència a la unitat d’actuació.

Li vull recordar una cosa, em diu que figurarà en Diari de
Sessions, a més vostès record que va dir en el seu moment al
Parlament que havia tramès verbalment al comissari aquest
mateix fet, però que es plantejava la possibilitat de denunciar la
irregularitat, que suposam que hi estaríem d’acord, que
representa el fraccionament de l’informe d’avaluació ambiental
i que segons el criteri de la Unió Europa, no tan sols del
comissari, sinó del director general de Medi Ambient també,
podrien anar contra directrius europees. No s’ha fet aquesta
denúncia -crec- formal i per escrit, si m’equivoc vostè em
corregirà ara en la seva intervenció, però pel que tenc entès fins
ara formalment i per escrit no s’ha fet.

El darrer punt que tampoc no es va aprovar en la moció feia
referència a la possibilitat que conjuntament, tots els que
públicament han manifestat la seva preocupació davant aquest
fet i no només els partits polítics, no només les institucions, sinó
partits, institucions i organismes i organitzacions socials i
econòmiques tenguessin l’oportunitat de, una representació, una
representació de tots aquests evidentment, no fa falta que sigui
molt nombrosa, però poguéssim anar conjuntament a fer veure
al president del Govern d’Espanya què és allò que demana i
reclama no només el Govern balear, sinó tota la societat
d’aquestes illes. 

He sentit que en una altra circumstància molt semblant, com
és Canàries, en algun cas s’ha parlat que no n’hi ha tanta
unanimitat, segurament no afecta de la mateixa manera totes les
Illes Canàries i això fa que no existeixi el mateix greu
d’unanimitat, però a les nostres illes sí és així, sí hi ha una
unanimitat clara i per tant, no veig quin obstacle pot representar
a la feina del Govern balear la possibilitat que una comissió en
representació de tots aquests sectors pogués traslladar al
president del Govern d’Espanya aquesta preocupació i aquesta
inquietud.

Evidentment, el recurs... el que tots estam esperant com qui
espera un pastís és que surti l’informe d’avaluació ambiental
perquè és segurament la primera possibilitat que tendrem
damunt la taula que això s’aturi definitivament, perquè si
l’informe és tal com sospitam que hauria de ser, tenint en
compte totes les aportacions que s’han fet des de diferents
sectors, d’especialistes, de professionals i de tècnics sobre els
perills que representa aquest projecte, entenem que no pot ser
d’altra manera més que l’informe sigui negatiu i que per tant,
s’aturàs. Evidentment, supòs que ni vostè ni jo no posarem la
mà al foc per quin serà el resultat, però ens agradaria que fos
aquest.

D’aquí la importància que té aquest informe d’avaluació i
d’aquí la importància de ressaltar el que es comentava des de la
Unió Europea i que podia anar en contra de directives de la
Unió Europea, la necessitat que aquest informe es faci bé, i
partint de la base que si es fa un informe únicament i
exclusivament de la fase corresponent a sondejos dins
l’autorització d’investigació no s’estarà fent un informe
correcte. 

L’informe que s’hauria de fer com a mínim seria de tot el
projecte del Golf de València, en aquest cas al quan em referesc,
-i vaig acabant, Sra. Presidenta-, però fins i tot vostè sap tan bé
com jo que per al bé de les nostres illes no hi seria de més, i no
va molt allunyada la proposta que vostè va traslladar al
comissari, d’aquesta supranacionalitat de determinats projectes,
idò estaria bé també que un informe fos d’abast suficient com
que tengués en compte els diferents projectes que afecten la mar
entorn de les nostres illes. Però repetesc, i acab amb això, que
ens conformaríem que aquest informe d’impacte ambiental
contemplàs totes i cadascuna de les fases d’entrada del projecte
que està en mans de Cairn Energy al Golf de València.
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No tenc més temps, podríem seguir parlant, però... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Tindrà un altre torn, Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG

...al segon torn tendrem l’oportunitat de dir més coses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS, intervé l’Hble. Sr.
Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bones tardes a totes i a tots. Vull agrair la presència del
conseller i del seu equip i particularment avui del conseller que
sabem que no... que té un problema de salut i per tant,
l’agraïment és doble en aquest cas, esperem que no se’n vagi
més herniat del que ha arribat com a conseqüència del debat.

Des del Grup Parlamentari MÉS pensam que és bo seguir
parlant de la qüestió de les prospeccions, perquè és un tema que
continua damunt la taula, damunt les nostres esquenes, segons
com es vulgui veure. És un tema prou important com perquè hi
hagi, i de fet hi és, un grau elevat de consens entre les diferents
forces polítiques i socials, també òbviament de dissens, i jo crec
que en qualsevol cas és bo debatre sobre aquest i sobre
qualsevol altre tema, perquè del debat poden sorgir propostes i
idees que ens permetin seguir avançant amb l’objectiu comú de
tots i totes que jo pens que és aturar aquest desgavell de les
prospeccions.

El nivell de consens que tenim sobre aquesta qüestió ja el
coneixem, per tant, centrem el debat sobre les qüestions de
dissens, però permeti’m que els record que aquest dissens no és
ni pretén ser una crítica destructiva, sinó, en tot cas, pensin-ho
o entenguin-ho en clau de propostes del que pensam que podria
fer el Govern; un dissens que ve d’entrada de la concepció que
tenim des d’una força política ecologista, com ho és la que
pertany aquest diputat, on no ens van bé les prospeccions ni
aquí ni enlloc, ni a la Mediterrània, ni fora de la Mediterrània,
sobretot quan fa molts pocs dies s’ha presentat el darrer informe
de Nacions Unides intergovernamental sobre el canvi climàtic
i que assenyala els efectes d’un model molt basat en la
dependència dels combustibles fòssils. 

I segona font de dissens, en què m’agradaria centrar aquesta
compareixença, són les coses que nosaltres pensam que el
Govern podria fer, a més del que ja ha fet, que vostè, Sr.
Conseller, ens ha exposat. Ho faré per blocs. Primer, el que
afecta directament a gestions de la conselleria i particularment
respecte dels informes, del que s’ha informat fins ara respecte
dels diferents projectes de prospeccions; llavors parlarem de la
Comissió Europea o d’Europa, si volen, que és un nivell
d’intervenció necessari, també per la dimensió com vostè
mateix ha dit del problema, que ens escapa, si ens ho fessin a
Sardenya ens aniria igual de malament que si ens ho fan a 30
quilòmetres d’Eivissa, i un parell de coses diverses, si em
permet, que també m’agradaria que em respongués.

Sobre el tema dels informes. Jo me’ls he mirat atentament,
els hi vaig demanar per escrit, crec que s’ha de reconèixer
l’agilitat amb la qual han respost pel funcionament habitual de
la Comissió Balear de Medi Ambient, la qual també he viscut i
que pràcticament en un mes, mes i mig, dos com a molt s’han
resolt aquests informes, començant pel de Seabird, que és el
primer del golf de Lleó que va entrar el setembre del 2010 i a
l’octubre ja estava resolt. També hem de dir que l’estructura i
els continguts dels informes dels dos següents tampoc no canvia
molt, perquè l’única part que varia són les zones afectades, els
LIC, les ZEPA, etcètera, però no hi ha massa cosa. 

Però sí un parell de qüestions, li he demanat per escrit,
sobretot en relació amb el projecte de Cairn Energy, sobre el
qual hi ha hagut les alAlegacions, aquests milers d’alAlegacions
que s’han recollit, si pensaven fer res davant les irregularitats
que havia denunciat l’Ajuntament de Sant Antoni, que també
varen fer saber al ministeri, i vostès m’han respost per escrit,
que bé, que l’Ajuntament de Sant Antoni ja haurà vist si ho ha
fet arribar al ministeri, però que tanmateix nosaltres la
comunitat no té competència, i que no tenen constància d’això.
Els he de recordar que l’informe de la Comissió Balear de Medi
Ambient sí que, a diferència dels altres dos informes,
d’Spectrum i de Seabird, sí que assenyala que hi ha un seguit de
deficiències, que d’entrada no té en compte, per exemple, la
normativa a nivell local, no hi ha un catàleg d’espècies
protegides, no té en compte la realitat del terreny, en aquest cas
de la mar, del terreny marítim allà on es pretén fer aquesta
prospecció.

Ho dic perquè per aquí, i d’alguna manera ho ha apuntat el
Sr. Boned, nosaltres pensam que es perd una oportunitat, fins i
tot abans d’emprendre accions legals, per la via del
procediment, intentar aturar si més no aquest projecte. Amb
aquesta sensació de què ha estat molt reiterat també en els
mitjans de comunicació, que pareix que particularment aquesta
companyia, i després els donaré algun detall més, pareix que ens
intenta prendre el pèl a tots; planteja fer sondejos més allà del
que demana a l’autorització, etcètera, i per aquí nosaltres veim
una via, per la via del procediment per la qual es podria aturar.

I l’altra, i aquesta afecta més a Spectrum, en part també a
Seabird, però al d’Spectrum, que és el més bèstia, ens xoca que
per exemple l’informe de la Comissió Balear de Medi Ambient
no esmenti aquest incompliment de la Llei d’hidrocarburs, de
què es planteja un projecte de prospecció molt més ample del
que la mateixa llei permet. I en relació amb això, i una de les
zones afectades és el Canal de Menorca, hem tengut un parell de
debats en aquesta comissió i m’agradaria saber per què..., està
clar que no seria un mecanisme de protecció directa, però si que
si s’accelerés la declaració com a LIC del Canal de Menorca,
pensam que tot això que tenim guanyat. Perquè els mateixos
motius tècnics que s’argumenten de protecció de fons i hàbitats,
fons de maërl, de coralAligen que hi ha en el Canal de Menorca
i que apareixen en els diferents informes, són un dels elements
de sosté tècnic per poder dir que no per part de la comissió a
aquestes prospeccions.
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Pas a la Comissió Europea, la qual ja hem dit que és un
nivell necessari. Vostè es va veure amb el comissari europeu de
Medi Ambient, a part del que els plantejaren vostès,
m’agradaria si ens pogués especificar una mica més què els
varen plantejar ells, perquè més enllà, almanco la nota i les
diferents intervencions que hi ha hagut del que ha dit el
comissari europeu de Medi Ambient, més enllà de què ha estat
receptiu, doncs no sabem massa... i ja m’agradaria que s’hagués
pronunciat clarament o tan clarament com, fins i tot, s’ha
pronunciat el conseller, el comissari europeu de Medi Ambient.
Ens preocupa que Europa i que la Comissió Europea en
particular, plantegi el tema de les prospeccions, o el que ells
anomenen “extracció segura d’hidrocarburs no convencionals”,
com una prioritat nova per al 2014 dins el seu pla de feina, això
és un tema de qüestió política de fons, que xoca directament des
d’una lògica economicista i d’interessos, en aquest cas
petrolífers, amb la política mediambiental de la Unió Europea.
M’agradaria saber la seva opinió com a màxima autoritat
mediambiental aquí.

I m’agradaria saber què pensa el comissari europeu i en
aquest cas vostè o el seu equip, sobre la recent modificació, fa
cosa només d’un mes de la Directiva europea 2011/92 que
justament té a veure sobre les avaluacions d’impacte ambiental
i que exclou el fracking marí, perquè les prospeccions de les
quals parlam a les nostres costes són fracking marí, i exclou de
l’obligatorietat que hi hagi avaluació d’impacte ambiental, o en
tot cas ho deixa en mans dels estats, tot i que hi ha avanços en
altres matèries en aquest tema, ens preocupa que li tornin una
mica la pilota a l’Estat, quan en aquest cas jo crec que si quedàs
a nivell europeu seria una garantia.

I la darrera qüestió sobre això d’Europa és si el Govern
pensa sumar-se a la petició popular, que hi ha tots aquests
colAlectius socials que s’han mogut al voltant..., “Balears diu
no”, “Eivissa antipetrolífera”, etcètera, no tenc temps
d’anomenar-los tots, aquesta petició que hi ha davant la
Comissió Europea per, acollint-se al Reglament 1380/2013 i
concretament a l’article 12, que recorda que la conservació dels
recursos biològics marins correspon a la Unió Europea i que
aquesta mena de projectes, fa referència al de Cairn, però també
fins i tot el de Canàries, no només a un en concret, com que
viola, diguem, això que és una competència europea, la
comissió té la via directa de poder aturar, suspendre per la via
directa aquests projectes.

I finalment tres qüestions diverses. També li he demanat,
sobre els informes, si la conselleria tenia pensat fer informes
jurídics sobre les prospeccions; és a dir, informes sobre
l’ajustament dels projectes de prospeccions en aquest cas a dret
ambiental. M’han respost que els informes de la Comissió
Balear de Medi Ambient ja contenen una part de fonamentació
de dret; jo li he posat un exemple fa un moment, la Llei
d’hidrocarburs no és dret ambiental, però crec que també hi ha
oblits i és lògic, perquè la comissió segurament té una feinada,
però pens que no és suficient que els informes de la comissió
tenguin una fonamentació de dret ambiental, és molt diferent
que hi hagi un informe jurídic, sobretot si al final arribam a
l’extrem, entre cometes, que fins i tot el Sr. Bauzá s’ha
compromès a què, si s’han d’emprendre accions legals en el seu
moment, s’emprendran, però si s’han d’emprendre convé tenir
aquests informes jurídics. I jo crec que el conseller no

prevaricaria si encomanàs a qualcú de la conselleria que fes
aquest informe jurídic.

Penúltima cosa. Per què no fer un front comú amb Canàries,
igual que feim fronts comuns amb altres comunitats autònomes
en temes com el finançament? Sabem que parlam d’una
comunitat d’un altre color polític, però crec que el tema és prou
important com perquè hi facem un pensament. Voldria saber si
s’ha fet qualque gestió al respecte.

I la darrera qüestió, molt ràpida, si pensa..., o què pensa el
conseller, si està al corrent de la recent declaració, pràcticament
simultània a l’acord unànime que hi va haver d’aquest
Parlament per part de Capricorn Spain, una declaració
institucional, en aquest cas corporativa, sobre les prospeccions
a Espanya i en el Mediterrani en particular, parlava de les
prospeccions del Golf de València, que són el seu projecte, que
d’entrada diu que ells operen aquí perquè han estat convidats
pel Govern d’Espanya -ja m’és igual si és aquest o l’anterior-,
però també diu que ells amb tot el que fan s’adrecen a..., -està
en anglès la declaració-, s’adrecen a les comunitats locals per
saber i tenir en compte les seves preocupacions i no sé quantes
coses més; si això, si s’han adreçat a la conselleria directament
a la companyia, si saben si s’han adreçat a qualcú altre, a
qualque organització ecologista, a qualque representant del
poble, a aquest Parlament no em consta que s’hi hagin adreçat,
perquè crec que, més enllà d’una neteja de cara, no passa
aquesta declaració.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, agrair-li la
seva presència i la del seu equip. Una vegada més avui parlam
de la preocupació de la societat de les Illes Balears i de tots els
grups parlamentaris per la possibilitat de què es duguin a terme
prospeccions petrolíferes a la mar Mediterrània, perquè
efectivament coincidesc amb vostè, Sr. Conseller, si és la mar
de Balears o si és la mar espanyola o és la de França, al final la
mar Mediterrània és una mar absolutament tancada i per tant, el
problema és comú. 
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Per tant, començ pel final, em sembla molt interessant la
dimensió europea que es va encetar amb la seva visita,
acompanyats dels presidents dels consells d’Eivissa i de
Formentera, perquè crec aquest vessant transfronterer, aquesta
dimensió internacional i europea del problema, és una
possiblement de les iniciatives i de les possibilitats que més
força poden tenir a l’hora d’aturar aquest projecte o aquesta
actuació. Jo estic convençuda que tots nosaltres estaríem..., i
vostè, i el president, estarien encantats de no haver de parlar
avui d’aquesta qüestió, però clar, tenim un problema damunt la
taula i no podem oblidar que aquí hi ha una aprovació
mitjançant un reial decret, d’un acte administratiu que dóna una
autorització a una determinada empresa el desembre del 2010.

El Grup Parlamentari Popular, si això es va aprovar dia 23
de desembre de l’any 2010, el 18 de febrer, i vostès saben que
les actuacions parlamentàries comencen l’1 de febrer, és a dir,
18 dies després ja plantejava en aquest Parlament, i era en
termini per formular recurs, que havíem d’oposar-nos a aquestes
prospeccions, perquè som conscients, tant o més que ningú, de
la importància que per a nosaltres, per a la nostra economia, per
al nostre medi ambient té aturar aquestes prospeccions. El
lamentable és que no les hauríem d’aturar si no s’haguessin
donat, aleshores ens estalviaríem molts de mals de cap i molts
de problemes.

I com molt bé deia el Sr. Boned, doncs en aquell moment
allò no es va recórrer per part del Govern de la comunitat
autònoma, ni cap dels consells insulars, especialment del
Consell Insular d’Eivissa que era el més afectat en aquell
moment, i ho lamentam profundament. El que no podem
admetre és que utilitzi la tècnica de la tinta del calamar i
començar a escampar. 

Perquè, Sr. Conseller, no sé si vostè ha tengut temps de
mirar l’ordre..., la que l’altre dia feien una pregunta, no a vostè,
sinó al conseller de Turisme, per part del Grup Socialista, se’ns
deia que havíem incorregut en el mateix error que havien
incorregut ells, el mateix oblit de no recórrer en via
contenciosoadministrativa un acte que es va produir governant
a les Illes Balears i el president Bauzá i sent vostè conseller. La
veritat és que em va preocupar la qüestió; llavors vaig anar al
Butlletí Oficial de l’Estat, de 2 de gener, i per descomptat crec
que de vegades s’arriba a uns límits que no hauríem de passar-
los, i ens trobam que no som davant cap autorització de cap
prospecció, som davant d’una autorització de canvi de
titularitat. És a dir, no és que haguem firmat..., posaré un símil
perquè sigui més comprensible, no és que haguem firmat un
contracte amb algú, és que hem deixat traspassar el local. 

Per tant, el problema és el mateix es digui una empresa o es
digui l’altra, és exactament el mateix. Però és que el que encara
crida més l’atenció és que aquesta autorització de canvi, de
traspassar els drets a una altra empresa, es firma el dia 14 de
desembre de l’any 2011, 6 dies abans de produir-se el traspàs
del Govern del Sr. Zapatero al Sr. Rajoy. És a dir, a això li dic
contumàcia, això ja no és un error, és el persistir en una actitud
clara, a més un govern en funcions, el Sr. Rajoy va prendre
possessió dia 21 de desembre, el dia 14 de desembre, el secretari
d’Estat competent en Energia firmava aquesta autorització.
Aquesta autorització no té res a veure amb recórrer o no recórrer
l’autorització, l’autorització estava donada, és ferma i és

“irrecurrible”. Per tant, uns tenen més culpa que els altres, què
vol que els digui! No és el mateix.

Però passem al que realment consider que és important, i
l’important és que jo crec que sí, i els fets així ho demostren, el
Govern del qual vostè forma part, fa tots els esforços, jo diria
que lidera la societat civil, en l’oposició ferma des del primer
moment en què han pres possessió, ho deia abans ja a
l’oposició, però per descomptat també d’una manera clara des
que som govern. L’actuació de la Comissió Balear de Medi
Ambient crec, i m’agradaria que constàs en el Diari de
Sessions, que ha de ser reconeguda per la seva diligència i per
la seva professionalitat a l’hora d’analitzar aquestes
prospeccions; crec que tots tenim clar que només des de
l’anàlisi ambiental rigorosa d’aquestes autoritzacions i donat el
caràcter preferent i prevalent de la normativa ambiental, tenim
possibilitats d’aturar aquestes prospeccions que mai no
s’haurien d’haver donat, si no s’haguessin donat, avui no
hauríem de parlar del que parlam.

Tota la resta m’ha semblat interessant, algunes de les
aportacions fetes especialment pel Grup MÉS, crec que totes les
idees són bones, totes les qüestions que es puguin estudiar són
positives. Confiam plenament en la magnífica feina que fa el
Govern i els tècnics, els funcionaris de la seva conselleria, no
només de la seva conselleria, ahir mateix en el Consell
Territorial de Turisme, el conseller de Turisme tornava fer palès
el rebuig davant el ministre, davant el secretari d’Estat, de les
Illes Balears a aquest projecte. Jo crec que es fa tot el que sabem
i per tant crec que totes les aportacions en positiu són
benvingudes i estic segura que seran escoltades.

Al que no ens prestarem des del Grup Parlamentari Popular
és que s’intenti confondre l’opinió pública i repartir culpes,
perquè crec que qui les té està clar, però això no ens arregla res,
el que ens arregla és avui continuar fent feina i mirar endavant.
Si algú com Sant Pau va caure del cavall, l’important és que es
va convertir i el que no importa es quan va caure del cavall,
benvinguts tots a aquest debat i crec que sumant esforços ho
aconseguirem. Crec que els ciutadans de les Illes Balears ens ho
exigeixen, ens ho demanen, els preocupa, i el Govern ha de
continuar liderant davant tothom, com fa, aquesta actuació.

I per descomptat valoram d’una manera molt favorable
aquesta dimensió internacional que vostè va encetar amb la seva
visita a BrusselAles, perquè crec que és una de les qüestions que
més recorregut pot tenir en el futur. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula ara l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, hem parlat un poc de tot
i hem donat moltes voltes a aquesta sínia, això..., si seguim
donant-li voltes..., si no ens posam unes bones cucales arribarà
que ens marejarem, no? 
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Però sí comentar, és possible, perquè clar aquí el normal és
que a Madrid..., tots tenim molt clar que el Ministeri d’Indústria
té la visió que té i l’ha demostrada i la manifesta públicament,
des de la part del Ministeri de Medi Ambient també tenen les
idees molt clares, aquells faran una avaluació ambiental,
exigiran que hi hagi una avaluació ambiental estratègica molt
rigorosa. I la nostra postura des del Govern balear, des del
Parlament balear i des de les forces polítiques crec que també
està claríssima.

Aquestes possibles irregularitats, que nosaltres creim que hi
són, per exemple el fraccionament dels informes
mediambientals, etcètera, nosaltres la tenim reflectida dins
l’informe primer de la Comissió Balear de Medi Ambient, des
d’un primer moment.

Ho hem dit i hem recollit, a més, i així han estat les
instruccions que s’han donat des d’un primer moment, totes les
idees que se’ns hagin pogut fet arribar, hem volgut que fossin
reflectides dins l’informe de la Comissió Balear de Medi
Ambient, que no hem d’oblidar que és l’òrgan ambiental
d’aquesta comunitat, és a dir, és el que diu què hi ha d’haver, és
el que marca la postura del Govern de les Illes Balears. Per tant,
en aquest aspecte he de dir que és, sense cap dubte, estricte,
rigorós, des del nostre punt de vista, i, a més, molt contundent
i diu clarament que no volem prospeccions petrolíferes perquè
tenen uns efectes o poden tenir uns efectes que són realment
devastadors, no només per al tema mediambiental sinó també
efectes posteriors que podrien tenir per a la nostra economia.

Els ho he dit, és a dir, nosaltres hem solAlicitat al Govern
central una avaluació ambiental estratègica i no una avaluació
que entenem fraccionada i contrària al dret ambiental per divisió
de projectes. Més clar no els ho podem dir. Després veurem el
ministeri com funciona. Crec que ho vaig comentar, però per si
de cas, perquè crec que també ilAlustra, sobretot perquè després
també el Sr. Abril ha dit que Capricorn havia dit que l’havien
convidat a venir aquí a mirar..., miri, això com sol funcionar és
que determinada empresa creu que hi ha un negoci a fer a un
determinat lloc, en aquest cas aquí en el Golf de València per no
dir un altre lloc, i es dirigeix al Ministeri d’Indústria, i li diu: jo
estic interessat a fer aquestes prospeccions. El Ministeri
d’Indústria, com a òrgan substantiu, ho comunica al Ministeri
de Medi Ambient, és a dir, dóna una autorització, però ho
condiciona que el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient faci
les oportunes avaluacions d’impacte, etcètera. 

Ho comuniquen en fase prèvia als afectats, que aquí record
que no sé a quin era que ni tan sols ens ho havien comunicat,
n’hi va haver una que ni tan sols... és a dir, s’havien oblidat de
nosaltres i això també nosaltres ho vàrem recuperar i vàrem dir
que això de cap manera i vàrem elevar una queixa i a partir de
llavors ençà s’ha anat fent.

En aquesta primera fase prèvia, que seria la que tenim ara
dins la darrera prospecció que està en joc, nosaltres feim uns
informes; amb tots aquests informes es torna cap al ministeri i
nosaltres, què feim? Els exigim que facin una avaluació
d’impacte ambiental, una avaluació així com toca, profunda. I
el ministeri, que és l’òrgan ambiental, doncs, demana la
memòria al promotor que és qui ha de fer l’avaluació aquesta
d’impacte ambiental. Quan això ho hagi fet s’haurà de tornar a
fer una fase d’exposició pública i haurem de tornar a presentar
tots les alAlegacions corresponents, les alAlegacions que trobem
i després ja serà el moment de dir, a veure, què posam i què no
posam.

Jo el que sí us puc dir és que nosaltres, des de la Comissió
Balear de Medi Ambient, ja des d’Advocacia s’han posat en
contacte amb ells, és a dir, no us pensau que està la cosa així,
no, des d’Advocacia ja s’han posat en contacte amb el president
de la Comissió Balear de Medi Ambient, se li han demanat els
informes i faran la seva via i prepararan les coses que s’han de
preparar per entrar en el moment que pertoqui, però nosaltres les
armes les preparam.

Què aconseguirem? No ho sé, el que tenim ben clar és que
en aquest moment la postura del Govern de les Illes Balears és
claríssima i, a més, el president del nostre govern, José Ramón
Bauzá, crec que no ho pot dir més clar, més alt per ventura ho
podria dir, en el moment que sigui, que es doni una altra passa,
en el moment oportú posarem la demanda judicial corresponent,
la posarem. 

Fer visites o no fer visites, jo estic d’acord amb què deia el
Sr. Boned, que convé que el tema el tenguem fresc, està bé que
el tenguem fresc el tema; jo li assegur que nosaltres l’hi tenim,
el tenim bastant fresc perquè jo no vaig a Madrid que no
tengui..., si dilluns no hi ha res de nou tornaré a Madrid a una
conferència sectorial d’Agricultura, però li torn a dir al ministre:
recuerde, Sr. Ministro, que Baleares está en contra total y
absoluta de las prospecciones petrolíferas. El darrer pic ja quan
parl, perquè al ministre Arias Cañete el coneixeu, el qual també
és d’un caràcter així jovial, ja quasi diu, ya lo sé, ya lo
apuntamos, no te preocupes. Per tant, d’acord, això ja se sap,
està interioritzat allà que Balears és contrària i ho serà i ho
continuarà essent. Després veurem com acaba a Madrid i segons
com acaba, idò, nosaltres ens haurem de defensar i fins a les
darreres conseqüències, perquè hem decidit que és així.

A mi em sembla bé mantenir-ho fresc, el que hauríem de
procurar, Sr. Boned, és que aquesta frescor no es transformi en
mal rotllo entre nosaltres, que és el que sempre he demanat; és
a dir, jo, si és per mantenir-ho fresc, em sembla bé, però si és
per a utilització política d’uns cap als altres i dels altres cap a
uns, crec que ens farem un flac favor. Els ho vaig dir el darrer
dia en el Ple, si ho podem tractar d’enemic, l’enemic són les
prospeccions petrolíferes, no són cap d’aquests grups que hi ha
aquí dins.
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Clar, i què passa? Que cada vegada que vostès ens treuen
aquest tema en certa manera, i els ho de dir que, bé, si he de
reconèixer qualque cosa és que les seves intervencions...,
extraordinari, no tenc absolutament res a dir, perquè vostè, Sr.
Boned, que ho hem debatut d’abans, perquè el Sr. Abril ha
arribat un poc després, sempre hem començat reconeixent d’on
ve, d’on no ve i tal, bé, no tenc cap especial interès a reconèixer
massa i dir d’on ve i d’on no ve, jo sé que tenim aquest
problema, el que passa és que no ens hem de gratar les ferides,
el que hem de veure és si anam endavant perquè si no
començarem entre nosaltres, tot el temps que perdrem entre
nosaltres són forces que no tendrem on les hem de tenir.

Nosaltres és que no els tenim ben dirigides on creim que
s’han de dirigir. Vull recordar, a més, i vostès ho saben, perquè
a mi, a més, em va molestar, li he de reconèixer que em va
molestar, quan vaig anar a BrusselAles perquè, bé, vostès saben
l’informe, aquell escrit que va fer una eurodiputada del PSOE
dient que què feia jo perdent el temps per BrusselAles, clar, a mi
em va molestar especialment. Perquè precisament nosaltres,
amb el president de la Comissió Balear de Medi Ambient, que
és aquí i que m’acompanyava, vàrem prendre aquesta decisió
perquè creim que s’ha d’obrir aquesta batalla, aquesta batalla a
BrusselAles s’ha d’obrir, perquè aquests efectes, sobretot dins el
mar Mediterrani, són transfronterers i no pot ser que decideixin
els estats membres unilateralment dins un marc com el nostre.
I li diré més, no pot ser que només sigui la Unió Europea la que
sigui aquí enmig i parlar d’aquests temes, del nord d’Àfrica
també n’hem de parlar. Per tant, aquí també hi entren
Assumptes Exteriors, ministeris, etcètera, tots, perquè rebrem
tots, és bo de fer rebre tots, com bé deia el Sr. Abril fa una
estona. 

Per tant, quan ho vàrem fer, ho vàrem fer amb tot aquest
sentit clarament. I quina va ser la resposta del comissari
Potocnik? Que havia estat a Barcelona i que precisament ell ja
havia comentat aquest tema, diu, és que m’encaixa perfectament
amb el que pens, que crec que sí que efectivament hem de donar
un bot més i per a determinades actuacions com aquestes hi ha
d’haver unes avaluacions d’impacte ambiental europees, no
poden ser nacionals, han de ser transnacionals perquè tenen o
poden tenir efectes transnacionals. 

En aquest aspecte la veritat és que vàrem sortir satisfets
tenint en compte que també estam en el moment europeu que
estam on els comissaris europeus en una sèrie de mesos també
van canviant, però esperant i desitjant que això vagi calant dins
tot el funcionariat que mantenen dins aquests organismes. Per
tant, refrescar la cosa, tenir-la fresca; el darrer que ho ha fet ha
estat el conseller de Turisme, vaig parlar amb ell encara ahir i
li vaig dir: com ha anat conseller?, i diu: no, bé, vaig tornar a
manifestar clarament a la conferència sectorial que nosaltres ho
rebutjam totalment.

Jo crec que decisions polítiques d’aquest tipus de vegades no
són bones de fer, perquè tots els que hem governat un moment
aquí i altres allà tots sabem què passa, que després sempre hi ha
nerviades, de vegades amb els del Grup MÉS en parlam i deim,
eh!, vosaltres heu tengut tal vegada un poc més de sort, perquè
no heu tengut aquestes picabaralles, però aquestes negociacions
amb Madrid tots ho sabem que són complicades i que has de
cercar equilibris, bé, idò en aquest cas el Govern balear des d’un
primer moment ha estat ben clar, i això té costos; bé, idò tendrà

costos interns, tendrà el que sigui, però és molt clara la nostra
postura, i discutirem i arribarem on haguem d’arribar en
contra..., o en contra, més que en contra, no, defensant els
interessos de les Illes Balears.

El que vostè em deia, Sr. Abril, que clar, bé, diu, vostès
políticament diuen que les prospeccions enlloc, que no en volen
enlloc, jo puc entendre aquesta postura clarament el que passa
és que també aquí això dóna per a un debat molt més ampli on
hauríem de parlar de les energies netes, del cost de les energies
netes, de com afecta les economies familiars aquell sobrecost de
les energies netes i això ens podria fugir molt. 

El tema de Canàries que vostès em deien, jo també els he de
reconèixer que tenc molt bona relació amb el conseller de
Canàries que du aquest temes, sé que el nostre president, José
Ramón Bauzá també amb el president de Canàries té molt bona
relació, i allà és veritat que també tenen una situació molt, molt
especial, molt, eh!, perquè això és... si no ho fas tu aquí tal
vegada ho fa Marroc aquí deçà i no hi ha aquesta unanimitat que
tenim aquí. Aquí jo crec que no hem trobat ningú que no digui,
no volem prospeccions.

Per tant, jo ja fa un any i mig que tenc, o dos, que tenc els
argumentaris de Canàries, el conseller que me’ls va deixar
perquè els poguéssim estudiar, he parlat molt amb ell de tot el
que han fet, de les accions judicials que han duit a terme,
etcètera, i cada vegada que ens trobam a Madrid refrescam un
poc també l’assumpte. També els ho he dit moltes vegades, a
Canàries idò no els ha anat bé, fins ara judicialment han perdut
totes les coses que han posat. 

Bé, vostè em demanava... ah!, bé, m’acabava demanant els
de Capricorn Spain s’han mogut, han visitat i tal. Miri, varen
venir a veure’m fa cosa de mesos, hi havia la directora general
Neus Lliteras amb jo i els vàrem escoltar, ens varen dir que
havien reduït moltíssim els mesos d’actuació, els horaris, que
havien fet un esforç per fer una cosa que fos menys contundent,
etcètera, jo, com no pot ser d’una altra manera, vaig deixar que
ens explicassin tot el tema, una gent molt correcta, molt
professional, ens varen deixar un power point que duien i tal, i
quan ens varen haver presentat això la meva actuació va ser
senzillament i exclusivament, si depèn de mi no fareu ni una
prospecció ni mitja, aquest negoci vostre és contrari al nostre,
des del punt de vista mediambiental i des del punt de vista
econòmic, per tant, que sapigueu que Balears està en contra que
faceu això. 

Jo crec que, a més, sense enfadar-nos gens ningú, però va
quedar claríssim, claríssim que, agraïa molt la seva visita, que
ens ho explicassin que havien reduït, que havien fet esforços,
però que nosaltres, per molts d’esforços que fessin, nosaltres el
que volíem era que no es fessin cap tipus de prospeccions. I així
vàrem quedar i de llavors ençà tampoc no m’han tornat a veure,
no sé si és que els va quedar suficientment clar o varen trobar
que ja no importava venir a veure’m més.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica. Té el Grup Parlamentari Socialista un temps
de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Conseller, vostè diu que la
cosa estigui fresca que hi està d’acord, però que seria desitjable
sense mal rotllo; hi estic d’acord, Sr. Conseller, és més, jo el
primer que li vull dir és que li agraesc que avui, com a mínim
avui, el to de les dues intervencions que vostè ha tengut i si no
canvia en el darrer torn que el té vostè i vostè tanca, si canvia
també canviarà la meva opinió, però si no, li he de dir que bé,
que discutir és sa, però no hi és de més fer-ho de manera
pausada i sense necessitat de treure els peus del test i jo, avui
com a mínim, crec que així es fa.

Jo repetesc, tenir-ho en compte i sense mal rotllo? Sí, però
també vostè convendrà amb mi que és complicat que un no boti
quan parlam d’aquest tema, per part de qui és en el Govern en
aquest moment sistemàticament el que sí fa és ficar-te el dit dins
l’ull i recordar-te això, un fet que vostè ha dit, jo som el primer
que hi fa referència cada vegada que intervenc en aquest
parlament, jo no me’n amag, però una altra cosa és això i l’altra
és que es carregui tot simplement que no parlem de futur i
només parlem del 2010, el 2010 és allà i ningú no l’esborrarà,
però es pot fer alguna cosa més. I exemple clar de ficar el dit
dins l’ull sense necessitat idò és la intervenció del grup que li
dóna suport en el Parlament avui en aquesta comissió, una
intervenció manipulant, com s’acostuma a fer moltes vegades,
i amb una clara incapacitat d’assumir ni tan sols el més mínim
error, la més mínima de les errades. Jo crec que si un reconeix,
l’altre, encara que sigui més petita, no passa res per reconèixer
una equivocació també. Jo crec això.

Quan dic que es manipula, per què? Per què diu la tècnica
del calamar i que es va manipular el Butlletí Oficial de l’Estat;
no, és que ningú, jo som el que va fer la pregunta, li vaig fer al
conseller de Turisme perquè havia estat el que la setmana
anterior havia estat el darrer conseller que a una resposta havia
tornat a fer això que li deia de ficar el dit dins l’ull, i per això
volia que la resposta fos del darrer conseller que n’havia fet
referència, no perquè no tengués ganes de debatre amb vostè.
Però jo no vaig fer referència en cap cas que aquell butlletí
recollís cap proposta d’autorització nova, ningú no ho va dir,
vaig ser jo qui va intervenir i jo no vaig dir res d’això, jo vaig
ser el primer que va parlar d’un traspàs de drets d’una
companyia a l’altra. I el que sí està clar, i mantenc, i sembla
mentida que la portaveu del Partit Popular, lletrada com és i
coneixent molt del tema que avui parlam, no s’adoni que parlam
de què el que es va produir va ser un acte administratiu que
possibilitava al Govern a presentar recurs contra aquest acte
administratiu, perquè aquest acte administratiu suposava
unificar tots els permisos a una sola companyia i, com he dit
abans, sumar quasi 400.000 hectàrees a una sola companyia i
pràcticament suposa un sol projecte. I això és un frau, i podria
haver-se recorregut en temps i forma, i a partir d’aquest recurs
haver anat a cercar si es podia cercar qualque tema de dubte de
legalitat del reial decret anterior, per via de recurs d’aquest acte
administratiu. Una cosa tan senzilla com aquesta. Què no es vol
entendre? Què es vol manipular com s’ha fet? Es pot fer.

Miri, Sr. Conseller, jo li he preguntat abans sobre el tema de
les accions legals i vostè em deia que si no és com s’espera
l’informe de Medi Ambient, que resulti negatiu i que, per tant,
que aturi tot això, es presentarà recurs. La meva pregunta és, el
recurs es presentaria únicament contra aquest informe que
permet la prospecció o per via d’aquest recurs a aquest informe
podríem anar més enrere a posar en dubte la legalitat de l’origen
del problema? Vostè troba que això és possible? És una
pregunta. 

Una altra referida al tema de l’informe, vostè que està més
en contacte i com diu que cada vegada que va a Madrid idò té
l’oportunitat de, com a mínim, preguntar-li al Sr. Arias Cañete
com està el tema, vostè té coneixement de quan podríem
conèixer o quan es podrà conèixer aquest informe d’impacte
ambiental? Ho dic perquè també tenint en compte la recent llei
d’avaluació ambiental, de desembre de 2013, que escurçava
tremendament els terminis d’avaluació d’impacte, idò, no sé si
això té alguna cosa a veure amb la rapidesa que es pugui fer
l’informe per part del ministeri o no. Per això pregunt si vostè
sap quan hi ha alguna possibilitat de tenir coneixement sobre
aquest fet.

Vostè ha dit ara, en la seva darrera intervenció, que li
preguntaven que què feia vostè a BrusselAles; jo no li he criticat
que anàs vostè a BrusselAles, jo no li he criticat, és més, crec que
si va treure qualque cosa en positiu, que tampoc no he sentit que
m’hagi contestat vostè en la seva segona intervenció, i li pregunt
jo que crec que encara no hem aprofitat del tot, i li havia
preguntat, no sé si... ha presentat denuncia per escrit formalment
davant la Unió Europea d’aquesta irregularitat en el
fraccionament de l’informe mediambiental? Li dic perquè,
efectivament, és una cosa que tragueren positiva d’aquesta -i
acab, Sra. Presidenta- d’aquesta visita i que no tan sols ho va dir
el comissari, sinó que record que en el mes d’octubre de 2013
també en visita del president dels consells d’Eivissa i de
Formentera, el director general de Medi Ambient també va
posar en dubte la legalitat d’aquesta circumstància. 

Jo crec que algunes preguntes queden a l’aire i, ja li dic,
podem seguir parlant i li anuncio que seguirem parlant, seguiran
apareixent propostes en el Parlament que ens donaran
l’oportunitat de seguir recordant i, fins i tot, de fer
plantejaments nous i possiblement de futur...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

... en tot el tema de les prospeccions que afecten les nostres
illes.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Torn del Grup Parlamentari MÉS. Té un temps de cinc
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies. Molt ràpid. El primer que volia dir és que així com
hem iniciat la comissió crec que tot ha estat molt correcte, fins
que han arribat els retrets de la portaveu del Grup Popular i
aquest repartir culpes, recollint les seves paraules, jo culpa sé
que no en tenc cap ni una, responsabilitats n’he tengudes al llarg
de la meva vida; però també vull recordar, per alAlusions, que els
primers que varen dur aquest tema al Congrés del Diputats, que
és on era la pilota, varen ser Iniciativa per Catalunya Verds, a
petició meva i d’aquest diputat específicament, quan  he format
part del Govern;  el Sr. Pere Sampol, sent senador autonòmic al
Senat, i que la consellera Xesca Vives, que en aquells moments
era del BLOC, va ser l’únic membre del Govern que va estar en
contra de les prospeccions. Ho dic per allò que jo culpa no en
sent cap ni una. Pens que ara som aquí i hem d’actuar tots
cadascú al seu nivell i abandonar un poc aquests retrets.

En el tema, de totes maneres, de la visita, o de la demanda
o la petició ahir del conseller de Turisme al Sr. Soria, al ministre
d’Indústria, perquè faci una mica de mediador en el tema de les
prospeccions, crec que és..., vista la posició reiterada del Sr.
Soria respecte d’aquesta qüestió i la seva aposta clara i decidida,
demanar-li que faci de mediador sobre aquesta qüestió crec que
és bastant perdre el temps, i en això crec que el Govern de
Madrid fa el seu paper, i vostè mateix, conseller, ho ha dit. El
Sr. Cañete ha estat un poc més suau, ha dit que se seguirà la
normativa, es faran els estudis d’impacte ambiental i tot el que
faci falta, però el Sr. Soria..., vull dir, el tenim allà i dia sí i dia
també reitera que això..., alineat amb el que diu Europa, també,
en aquesta qüestió, la Unió Europea, que és estratègic per a
Espanya i per a Europa trobar petroli, gas d’esquist, el que sigui.
Ara ja sabem que també se cerca gas.

Si a Canàries no hi ha unanimitat és pel Sr. Soria, no és
perquè no hi hagi una unanimitat. Hi ha tanta unanimitat o més
a nivell social i a nivell empresarial i a nivell econòmic. Si no
n’hi ha és perquè el Sr. Soria, que és canari, l’ha rompuda, i
això no ho hem d’oblidar.

I jo no descartaria el tema del front comú, insistiria en la
qüestió, perquè crec que és un tema que ha d’anar més enllà de
fronteres de política de partit, i en aquest cas jo crec que
compartim el problema.

També m’agradaria que rompés un poc amb el sentit de la
seva intervenció que al final..., més o manco ens ha vengut a dir
que el que està fent és suficient. Jo li he posat propostes i idees
damunt la taula, i a moltes d’elles no m’ha respost. Potser no
importa que me les respongui totes avui, però sí que almanco es
quedin amb quatre punts del que els he plantejat.

En el tema de l’informe jurídic, insistesc, una cosa és que
Advocacia els hagi demanat i tal, però jo crec que no està de
més que la conselleria i el Govern tenguin un informe sobre la
mesura en què no s’ajusten les prospeccions a dret ambiental, ni
a nivell europeu ni a nivell espanyol, ni a nivell també de
normativa pròpia, que ni tan sols els informes de la comissió no
en parlen i jo crec que hi hauria molt a dir, i fins i tot si no ho
poden fer els serveis propis crec que val la pena, i tots estaríem
d’acord que val la pena, fer una despesa extra en aquesta
qüestió.

També en el tema del canal de Menorca tampoc no m’ha
respost. I sobre el tema d’Europa també han quedat moltes
qüestions damunt la taula. És vera que coses que li he plantejat
eren més de comissari europeu que de vostè, però també
m’agradaria saber la seva opinió. I m’ha discutit d’alguna
manera aquesta posició ecologista que no volem prospeccions
ni aquí ni a Canàries ni enlloc, però justament aquesta
coherència els únics aliats que vostè trobarà a Europa en aquest
moment a nivell de Parlament serà el Grup Verd, em sap molt
de greu, perquè tots els grups polítics, tots, fa un mes han estat
d’acord a modificar la normativa d’impacte ambiental per
excloure el fracking marí de... Aquesta lluita que vostè du a
Europa, idò a Europa a nivell de normativa se l’acaben de
carregar fa un mes, i tornant a tirar la pilota damunt els estats:
ara que siguin els estats que decideixin sobre aquesta qüestió. Jo
estic d’acord amb vostè que això s’hauria de dur a nivell
europeu, perquè a més a nivell ambiental també l’impacte és
global, no és local, ni molt manco estatal; de fet el Mediterrani
i l’ecosistema marí no distingeix de fronteres entre els estats.
Per tant li he de dir això i li oferesc la colAlaboració en la mesura
del necessari del Grup Verds-ALE al Parlament Europeu per a
qualsevol cosa que tengui a veure amb aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica del Grup Parlamentari Popular. Té un temps
de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, senyors
diputat, Sr. Boned, lament haver-lo ofès o haver semblat que el
meu to era incendiari. Res més lluny de la realitat. Jo
simplement he contestat un fet que vostè va manifestar en el
plenari i que avui ha tornat retreure. Que no li agrada? Jo què
vol que li digui!, però...

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta... Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre.
No és un debat de la portaveu amb mi, és...

LA SRA. PRESIDENTA:

Efectivament, no és un debat, però igualment que vostè ha
fet alAlusió a ella, ella està fent alAlusió a les seves paraules.
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EL SR. BONED I ROIG:

Sí, però jo m’he dirigit al Sr. Conseller i m’he referit a la
portaveu. Ella s’està dirigint directament a mi i parlant del
debat.

LA SRA. PRESIDENTA:

La Sra. Marí també s’està dirigint al president.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Bé, no passa res, Sr. Conseller, no preteníem encendre el
fòrum sinó realment donar suport al que fa el Govern. Hem de
demanar-li que totes les bones idees que hagin pogut sortir
d’aquesta comissió siguin estudiades i posades en pràctica pel
Govern en tot allò que es pugui aprofitar. Realment aquestes
bones idees si les haguessin tengut l’any 2010 potser tot seria
molt més fàcil, però bé està quan arriben.

Realment crec que estam fent el que hem de fer, estam fent
el que hem de fer, el que podem fer. I repetesc el que deia
abans, per aturar això no és Indústria sinó que és Medi Ambient.
Per tant aquí el tema és cabdal. Jo entenc que hi ha un conflicte
d’interessos dins la mateixa visió econòmica d’un estat envers
la comunitat autònoma, però la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de defensar, com molt bé deia el president, que el
nostre petroli és el turisme i no els hidrocarburs. 

Per tant, com vostè molt bé sap i no pot ser d’una altra
manera, tant la seva conselleria, com tot el Govern, com
evidentment el president tenen tot el suport i el reconeixement
d’aquest grup parlamentari, i els encoratja a continuar fent feina
perquè realment puguem aturar aquestes prospeccions.

I una reflexió en veu alta no dirigida a ningú. Crec que -ho
deia el conseller i jo també ho pens- estam a vegades passant de
parèixer que volem fer aportacions a fer retrets, i jo sincerament
crec que això realment ajuda poc. Ho dic per algunes preguntes
que s’han fet en el plenari; en comissió no, en comissió,
probablement perquè no hi ha mitjans de comunicació
normalment, el to és més relaxat i hem aconseguit, el Sr. Jerez,
que és especialista en la matèria, hem aconseguit pactar PNL,
però jo crec que efectivament tots hem de fer la reflexió que és
molt més important l’objectiu final que la foto puntual o el
titular puntual de si hem donat una galtada més o menys al
Govern el dimarts al matí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica del Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per llevar culpes al Sr.
Abril, almenys sí que li vull..., és vera que..., bé, tenc l’arxiu del
que es va dir al Senat, i perquè quedi constància li llegiré el que
diu. Diu: “El pleno de la cámara alta aprobó una enmienda al
proyecto de ley de economía social que pide la derogación de
las autorizaciones concedidas por el gobierno -això el 10 de

març del 2011- presentada por el senador Pere Sampol, del
Partido Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista. La
enmienda salió adelante con el apoyo del PP, del Grupo Mixto
y de parte de Entesa Nacionalista”. Jo també ho vaig dir l’altre
dia, en el ple, jo no tenc cap problema. Jo el que vull, si és
possible, és evitar això perquè, clar, si en vénen en van, si en
van en vénen, i el que dèiem abans, val més que no en vagin ni
en venguin perquè el tir el tenim a una altra banda.

Vostè m’ha comentat del Canal de Menorca, que m’havia
passat -amb això de llevar-me les ulleres- m’havia passat dir-li-
ho. Miri, el tema de l’altre dia és claríssim. Jo vull interpretar
que és una desinformació de quan ens vàreu dur aquest tema
aquí, o quan vàreu dur aquest tema aquí. En el Canal de
Menorca s’està discutint amb Madrid a veure què hi hem de fer
exactament, i hi ha una postura claríssima del sector pesquer de
les Illes Balears, que té un pla de gestió sobre el que ha de ser
el canal de Menorca consensuat per tot el sector pesquer, i que
Madrid hi posa una altra cosa molt diferent que pot fer molt de
mal al nostre sector pesquer. No té res més a veure amb el que
he pogut llegir després en premsa, que el que volem amb això
és justificar les prospeccions; no, això és mentida total i
absoluta, això és confondre les coses i vull suposar que és per
desconeixement. El fet que no es pogués tirar endavant aquella
proposta és exclusivament perquè el sector pesquer de les Illes
Balears té clar quin ha de ser el pla de gestió dins el canal de
Menorca, el té delimitat i la delimitació que fa és molt diferent
de la que ens vol fer el ministeri des de Madrid, i estam en
aquesta negociació. Jo crec que arribarem a un bon enteniment.

No és altra cosa que aquesta. Clar, vostès què ens
demanaven? El pla que diu Madrid..., escolti, és que si acceptam
aquest pla que diu Madrid estam fent mal al sector pesquer de
les Illes Balears. No té res més que això, eh?, en qualsevol
moment que vulgueu ens asseiem i ells mateixos us ho diran, és
a dir, només heu d’anar a la llonja, us asseieu amb ells i us ho
diran. No és altra cosa que aqueixa, de veres, eh? Jo no sé si es
va donar aqueixa explicació així perquè jo la vaig donar així de
contundent: “Senyors, no, perquè estam discutint aquest tema
amb els nostres pescadors i crec que han presentat un pla de
gestió del Canal de Menorca molt bo, proteccionista, però que
també els deixa viure dins aquell entorn”. Era per això,
seriosament, eh? Si heu vist altres coses han estat bellumes
totals i absolutes, no hi ha res més que això.

Amb els informes jurídics, que el Sr. Boned em deia què
farem, a qui ho presentarem. A mi, Sr. Boned, em sap molt de
greu, jo venc d’empresarials i aquests temes no els domin.
Nosaltres tenim tots els recursos jurídics que tenim dins la
comunitat, fins i tot Advocacia, i estic convençut que sabran on
han de tocar en el moment que han de tocar per defensar el
millor possible la nostra comunitat, com sempre han fet, vull
suposar, independentment dels governs que estiguin governant,
com sempre han fet des d’Advocacia.
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Quan es coneixerà l’informe? La darrera reunió que vaig
tenir amb el secretari d’Estat de Medi Ambient, el Sr. Federico
Ramos de Armas, jo també li ho vaig dir: “Escolta, com va això,
Federico? ¿Cómo va?”, i ell em va dir que d’això n’hi ha per
estona, n’hi ha per estona, i de fet hi ha hagut qualque vegada
que aquí s’ha aprovat qualque cosa que diu que volem saber de
forma immediata què passarà. Jo crec que és un error, és un
error estratègic. Tot el temps que guanyem, el que ens dóna, és
per anar fent el que vostè deia: cerquem idees, cerquem més
arguments, cerquem més aliats per defensar-nos, i en aquests
moments, almenys el que m’ha traslladat el secretari d’Estat de
Medi Ambient és que ens podem posar tranquils, perquè una
avaluació d’aqueixa envergadura té per davant els seus mesos
i mesos. Això és el que m’han dit; no m’han dit tal dia, perquè
a més l’Estat, així com a nosaltres ens diuen “teniu tants de
mesos per contestar”, tenim un termini per donar-nos
alAlegacions, ells després la veritat és que no en tenen, poden
fer-ho un poquet així com troben.

I després li he de dir una cosa: al comissari europeu
nosaltres li vàrem deixar tot el que li tornarem a enviar per
escrit, perquè li vàrem deixar tots els informes publicats en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, informes que dúiem de la
Comissió Balear de Medi Ambient, etc., i sí que li vàrem dir,
perquè sabem com funciona: “ho deixam al seu gabinet, Sr.
Comissari, però no es preocupi que li tornarem a enviar el
mateix, i si fa falta actualitzat, d’aquí a un cert temps”, que és
un poquet el que vostè deia fa una estona, és a dir, tenir les
coses fresques. Aleshores la nostra intenció és anar refrescant-li,
sabent que té aquells informes donar-li aquells, si s’han pres
més decisions en el Parlament afegir-les-hi, i que es vagi fent ell
un bon dossier.

I quant al fracking, també li he de dir, Sr. Abril, que no em
correspon, a mi, perquè..., bé, jo som el conseller d’Agricultura
i Medi Ambient, i també m’afectarà, però això també toca més
a Indústria, etc. Però jo crec que estic en disposició d’avançar-li
que quan hem parlat d’això aquest govern de les Illes Balears
està en contra del fracking, totalment i absolutament, també,
totalment i absolutament, i emprendrà les accions que hagi
d’emprendre a nivell de normativa o del que sigui per deixar-ho
ben clar. Per tant si la Unió Europea desvia això cap als estats
membres i nosaltres com a comunitat autònoma tenim
normativa, no dubti que aquí a Balears no hi haurà fracking; no
ho dubti perquè..., vaja, m’estranyaria moltíssim, m’hi jugaria...,
m’hi jugaria..., no vull dir el lloc perquè tampoc no és que
tengui molt gelós, però m’hi jugaria el que fos.

Per tant amb això el que m’agradaria és deixar constància i
acabar, si em permet la presidenta, que m’alegr que continuem
estant alineats, procurem que aquests tirs vagin un poquet
enlaire, i agraesc que m’hagueu reconegut el to. Supòs que és
pel Diazepam que m’he pres abans de venir, perquè el metge em
té “empastillat”, però... Sí, hauré de venir cada dia amb el
mateix i així estarem bé tots...

(Rialles)

...però esperem que acabem guanyant aqueixa batalla.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència del Sr. Conseller i dels alts càrrecs que
l’acompanyen.

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

Bona tarda.
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