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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies Presidenta, Assumpció Pons substitueix
Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Damià Borràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 5529/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a defensa del tren, i RGE núm.
5747/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anulAlació
de permisos d’investigació d’hidrocarburs.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5529/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a defensa del tren.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 5529/14, 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:

Bones tardes a totes i a tots. Intentaré no allargar-me perquè
és un debat aquest sobre el tren que en diferents qüestions, per
ventura no d’una manera tan global com plantejam avui en
aquesta proposició no de llei, hem tengut ocasió de debatre en
altres moments.

El punt de partida que volem situar des del nostre grup i que
vàrem situar també en el transcurs del debat sobre la recent
aprovada Llei de transports és que a les Illes Balears no tenim
una xarxa de transport públic digna, ni per carretera, ni
concretament per tren, sobretot si ens comparam amb altres
ciutats, no tan sols fora de l’Estat espanyol, d’arreu d’Europa,
sinó també dins el mateix Estat espanyol, i no diguem ja a les
grans ciutats.

La potenciació del tren en aquesta comunitat a partir de
l’any 94, perquè aquest també és un dels handicaps que
arrossegàvem, allà on a tot l’Estat i a Europa es potenciava el
tren els anys setanta i vuitanta, aquí es desmantellava
pràcticament. A l’any 94, i amb diferents governs de diferent
color polític, es potencia el tren, s’obrin noves línies, es
modernitza el tren, creix per milions anuals el nombre d’usuaris,
però és amb l’actual Govern del Partit Popular que aquesta
tendència, per convertir-nos d’alguna manera, apostar pel
transport ferroviari en un territori i en una societat moderna, es
trenca i es trenca, pensam, per dues qüestions: una, que té a
veure més aviat, si volen, amb les qüestions d’Estat, o que
afecten el Govern central -el meu antecessor, el Sr. Alorda
també ja va presentar diferents propostes al respecte-, no pot ser
que tenguem un PITVIT, un Pla d’infraestructures de transport
i habitatge, que en el 2012-2014 situàs 26.000 milions d’euros
de pressupost només per a AVE, avui mateix que començam a

conèixer o a desgranar els detalls dels pressuposts generals de
l’Estat, més de 3.000 milions d’euros per a AVE, i per al tren a
Mallorca 3 milions d’euros, això és, no un 2%, que ja seria
somiar truites en relació amb el que tenim de la nostra població,
sinó una milAlèsima part del que es destina actualment l’Estat
espanyol a tren. I tenim tant de dret o més que els altres,
sobretot perquè, entre altres coses, no es poden construir
autopistes que connectin les illes amb la península, procurarem
no donar idees, no fos cosa que qualcú ens agafi el tema.

I l’altra qüestió és que el Partit Popular i el Sr. Company, al
nostre parer, no hi creuen en el tren. I no hi creuen, malgrat que
tenen una obligació de complir-ho, que hi ha un REB, que hi ha
una llei, que és una llei, la qual té un apartat especial sobre
potenciament del transport ferroviari, perquè hi ha un Estatut
que a una disposició addicional parla d’inversions estatutàries
que tenen a veure específicament amb el tren i que fa anys que
no s’acompleixen i no es concreten. I quan dic i afirm que el Sr.
Company no hi creu, és que, a més, en fa gala d’aquesta qüestió,
amb els missatges continus que dóna des de principis de la
legislatura, que és una ruïna, més enllà de les atribucions de si
és culpa del pacte o no és culpa del pacte, els vagons, no els
vagons, però és una ruïna. Si amb tot es fessin les comparacions
que s’han fet amb el tren, si les féssim amb la sanitat i si les
féssim amb l’educació, doncs evidentment podríem
desmantellar tot allò públic.

Amb la pujada de tarifes brutal, és a dir qui hauria de
potenciar el transport, i a més en un moment de crisi, que és
l’única opció per a molta gent, el primer que fa quan comença
la legislatura és augmentar, pràcticament doblar les taxes de
tren, del bitllet senzill d’anar i tornar, que són els que agafa un
usuari. Evidentment sé que el portaveu del Grup Popular em
dirà: bé, però si tens una targeta et surt molt més barat, d’acord,
però una família que ha d’anar a fer una gestió a Palma o ha
d’anar a l’hospital, doncs evidentment ha de pagar el que ha de
pagar, fins a més de 8 euros per anar i tornar de Manacor, que
és una autèntica barbaritat. No hi ha preus comparables a tot
l’Estat, per unes distàncies tan curtes i un servei públic que costi
el que costa el tren.

Amb retards i avaries sistemàtiques, que denunciam des del
nostre grup, però sobretot que denuncien els usuaris, jo també
som usuari, i que les patim. La d’aquest mes de juliol va ser...,
la darrera grossa va ser brutal. Aquest dilluns mateix, els
primers trens també varen fallar, trens que passaven per les
estacions i no s’aturaven. I això per a nosaltres és, com allò de
l’obsolescència programada, una espècie de boicot programat
per part del Govern per desprestigiar el servei del tren. 

El tren fins a Artà, que la Sra. Cabrer volia fer fins a Cala
Rajada, els ho record, convertit en una via verda, per dir
qualque cosa, perquè els arbres ja estan secs, sort que ara ha
plogut, però no crec que els ressuscitin, els haurem de tornar
pagar.
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Bé, i electrificar la línia, vull dir que l’espectacle que es
dóna, encara a aquestes alçades, sobretot quan ho comparam
amb el que es destina a l’Estat, és absolutament del tercer món.
El tema que la gent hagi de baixar del tren, per canviar per anar
a Manacor. O fins i tot troben que no hi ha doblers, perquè
segons el Partit Popular tot s’ho va gastar el pacte, que va deixar
un forat enorme, sense comptar el metro i totes aquestes
qüestions, sí que hi ha doblers, per exemple, per fer unes
infraestructures que tenen molt més impacte com és l’autovia de
Llucmajor a Campos, la qual només amb el que costa bastaria
per acabar tot el que faria falta per tenir un servei mínimament
digne.

Hi una vinyeta d’El Roto, que jo sempre record per parlar de
determinades coses, que diu: un senyor li diu a un altre: “Hay
que destrozar todo lo público para demostrar que no
funciona”. I l’altre li diu: “Pero que buenas ideas tienes
Esperancita”. I això em remet al model madrileny, i esper que
tot aquest boicot sistemàtic del mateix Govern a un servei, el
qual per a nosaltres és un dret i que hauria de potenciar, no
tengui a veure amb allò que a la Llei de transports, que hem
aprovat fa poc, diu “modalitats de gestió”, amb aquest model
madrileny, amb les concessions a 50 anys i introduir la
possibilitat que una constructora pugui optar en un futur per la
gestió, en aquest cas del tren, gestionat en l’actualitat per
l’empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca.

No demanam peras al olmo, demanam un servei públic
digne, mínimament dotat, no demanam ni el 2%, el qual crec
que ens tocaria, de les inversions estatals en matèria de
ferrocarril. A més d’això, hi ha lleis que obligarien l’Estat a
finançar aquesta qüestió, demanam uns mínims per poder gaudir
d’un transport públic digne a través del tren; congelar les tarifes
o retornar-les als preus que hi havia el 2011; apostar per la
intermodalitat i per la targeta intermodal, que fa mesos, a un
debat que també vàrem plantejar des d’aquest grup, se’ns va dir
que “ya se estaba trabajando en ello”, però continuam ben
igual. Acabar el tren fins a Artà i acomplir amb aquestes
inversions estatutàries i amb la llei del REB, ja que no tenim un
altre REB que a hores d’ara hauríem de tenir. I constatar, que
crec que és el mínim en què podem estar d’acord, que el tren i
els beneficis socials que reporta aquesta modalitat de transport,
i mediambientals, són molts més que el cost econòmic que
pugui tenir. Una mica per compensar tota aquesta campanya de
desprestigi que s’ha fet des del Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon vespre a tots. És vera
que avui hem conegut la proposta d’inversions del pressupost
del 2015 i sobta que hi ha un increment en infraestructures d’un
31% respecte del 2014, el 35% d’aquest 31% va destinat al tren
i, com bé ha dit el Sr. Abril, aquí el model de transport
ferroviari doncs empitjora de cada vegada.

La inversió territorial per a les Illes Balears passa de 74,32
euros per habitant a 138,45 euros per habitant, és a dir que creix,
creix un 86%, però continuam essent la comunitat autònoma
que està pitjor en inversions de l’Estat per habitant. La qual cosa
és realment lamentable perquè hi ha qüestions que no tenen a
veure amb el PIB territorial, sinó que tenen a veure amb els
drets dels ciutadans i la resolució d’aquests drets. 

Des d’un punt de vista territorial Mallorca, en definitiva la
xarxa de tren de la qual parlam és de Mallorca, Mallorca és una
àrea metropolitana i per tant a les àrees metropolitanes hi ha
diferents models d’implantació territorial que s’han
implementat, s’han posat en marxa. Aquí, tot i en comptades
ocasions que s’ha intentat corregir, però el model que hem
tengut és un model d’ocupació dispersa del territori, que es
basa, des d’un punt de vista estructural, en una mobilitat a través
d’autopistes o autovies, però pràcticament prima el transport
amb automòbil per autopistes, per carreteres i amb automòbil
privat; autopistes de Palma a Sa Pobla, de Palma a Llucmajor,
i ara fins a Campos, Palma-Manacor, Eivissa-Sant Antoni,
Eivissa-Aeroport, aquestes han estat les grans inversions en
matèria de mobilitat i en matèria de transport a les nostres illes.

Les característiques d’aquest model de transport, quan es
compara amb altres, quan es compara amb el ferroviari, mai no
es treu el què costen les autopistes; és una inversió pública
fortíssima, pública, més de 10 milions d’euros per quilòmetre
d’autopista, això és el que costa. A més, proporciona una gran
ocupació territorial, les autopistes tallen el territori per allà on
passen, no hi ha possibilitat d’interconnexió de manera axial o
perpendicular a la mateixa traça, en el traçat de l’autopista, i a
més ocupen una part de territori molt important, més important
a unes illes com les nostres en què el territori és un recurs
limitat. 

Hi ha una gran dependència de l’automòbil privat i un cost
relacionat amb aquesta gran dependència cap als ciutadans. Un
cost de tenir uns automòbils privats que representen un dels
majors costs que ha de fer una família, a més del cost de
benzina que és un recurs fòssil que es gasta i que realment
també és finit. I el que és més greu, el que és més greu des d’un
punt de vista ambiental, ja saben allò de què pensa en global i
actua en local, és el fort nivell d’emissions de diòxid de carboni
que representen les autopistes, en definitiva, el model territorial
o de transports que tenim.

En aquest aspecte, m’agradaria apuntar que a les darreres
cimeres en temes de canvi climàtic, ja no posen data, ja són
realment pessimistes en relació al que significa l’increment de
diòxid de carboni, cremar de cada vegada més forta
combustibles fòssils. No ens podem permetre ni una de sola de
les característiques que he dit, ni fortes inversions públiques, ni
gran ocupació territorial, tot això ja ho tenim fet, una gran
dependència de l’automòbil i un fort nivell d’emissions, cap
d’aquestes característiques és assumible avui en dia per a
nosaltres.
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Posaré un exemple que tal vegada ilAlustrarà una mica el
tema, Madrid. Madrid, la seva àrea metropolitana és gran i està
molt poblada i està dividida pràcticament de manera horitzontal
per dues zones, la zona del nord, on viuen les famílies riques, i
la zona del sud, on viuen els treballadors. A la zona del nord hi
varen posar autopistes i tothom va amb el seu cotxe privat a la
seva casa, que sol ser una casa individual, amb garatge, etcètera.
A la zona sud, que són habitatges socials, barris molt densos
amb molts d’habitatges socials, doncs no hi havia aquesta
connexió i per tant la gent que anava a fer feina a Madrid tenia
unes grans dificultats. I la solució que va donar el govern
progressista de la comunitat autònoma de Madrid, va ser el tren
de rodalies, tristament famós per l’atemptat de l’11 de març,
però molt apreciat per tots els treballadors que tenen així una
possibilitat de traslladar-se a Madrid per anar a fer feina, per
anar a comprar, etcètera, amb un cost realment reduït, un cost
reduït d’inversió, un cost reduït de territori i un cost reduït
d’emissions. 

Nosaltres tal volta vàrem cometre qualque error en aquest
tema, un error va ser no acabar la xarxa de Sa Pobla-Alcúdia,
com semblava que era lògic i deixar pendent el tema de Palma-
Artà. Però en qualsevol cas és un tema de concepte. Jo no esper,
com tampoc no esper que vostès facin cap promoció d’habitatge
públic, no esper que de cop i volta canviï el Partit Popular de
manera de pensar i canviïn a un model allà on les autopistes, el
transport privat d’automòbils i tal, sigui el protagonista i el que
se’n du el gruix de les inversions i del cost. Però sí que, pensant
una mica que aquest model té uns límits i que aquests límits de
cada vegada són més evidents, tal volta demanaria que donassin
suport a la proposta del Grup MÉS per començar alguna xarxa
de tren que unís el nord amb el sud, amb Artà, ja els ho ha dit el
Sr. Abril, és que ja tenim els terrenys, ja està expropiat allò,
doncs com a mínim connectem les dues zones turístiques i
donem a això després la importància que realment tendrà quan
ho puguem comprovar.

En qualsevol cas, nosaltres votarem a favor de la proposició
no de llei de MÉS.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Presidenta. Sr. Abril, con todo respeto, una previa,
ya el título de defensa del tren de la PNL no tiene mucho
desperdicio de su pensamiento. Cuando ya le decía al Sr. Alorda
que sus iniciativas eran monotemáticas, no pensaba que se
llegara a esto. Nuestro transporte ferroviario se ha tratado
ampliamente estos años en esta cámara, PNL, moción,
interpelación, comparecencias, solicitudes de documentación,
preguntas escritas, preguntas orales, pero cualquier motivo le es
bueno para volver a presentar un símil de anteriores iniciativas.
A nuestro parecer evidentemente es el mismo.

Además Sr. Abril veo que, al igual que otro compañero suyo
que ya no está en esta cámara, intenta justificar lo injustificable,
que es su pésima gestión de la movilidad, y muy especialmente
de Serveis Ferroviaris de Mallorca y del acabado convenio
ferroviario durante la pasada legislatura, incluso con alguna
causa que es pública, penal, en los tribunales. 

Le recuerdo que en transporte público lo que
lamentablemente se ha encontrado este govern es mucho gasto,
mucha deuda y un sistema sobredimensionado, costoso y con
graves desequilibrios. Ratios de ocupación ínfimos, lo han dicho
varias veces, lineas coincidentes de tren y bus a la vez. Esto,
entre otras, es la mala herencia recibida.

El cambio de Govern supuso un giro hacía la eficiencia, el
sentido común en la forma de prestar un servicio tan importante
como es el transporte público, un servicio en el cual este govern
y, por supuesto, el Partido Popular, cree absoluta y
rotundamente, tanto en el tren como en el bus, que les cuesta
mucho, que aunque no les parezca, el autobús también existe.
Pero la situación dejada era alarmante, por ello fue necesario,
absolutamente imprescindible tomar medidas de racionalización
para asegurar su viabilidad. Está claro que este govern es
contrario a no tirar el dinero público, como ustedes hicieron. 

Como siempre hemos manifestado, el transporte público es
un servicio esencial, con beneficios para el medio ambiente y
una alternativa al vehículo privado. Pero olvidan que se trata de
un servicio sustentado con fondos públicos, con lo que ello
implica.

Respecto a la modificación de las tarifas, uno de los puntos
de su PNL, el fin al que ha llegado este govern es garantizar la
sostenibilidad del servicio. Siendo necesaria para asegurar la
sostenibilidad de un sistema de transporte público ya que el
sistema tarifario que dejaron ustedes no era sostenible por el
gran desfase entre coste real del servicio y el precio que
abonaba el usuario.

Las tarifas del billete sencillo de SFM y los bonos T20 y
T40, por cierto, creados por un gobierno del Partido Popular,
ese que ustedes dicen que no apuesta por el transporte público,
no habían variado desde que ustedes fijaron las tarifas en 2008,
éstas han permanecido inalterables hasta su revisión. Pero en
este período han pasado diversas cosas, entre las que destacan
dos: el IPC interanual desde esa fecha hasta el día de su revisión
ha sido del 8,1% y el precio del combustible se ha incrementado
hasta ese momento en un 36,9, creando un mayor desfase. Por
tanto, los desequilibrios que tenían eran muy acusados,
insostenibles. La ratio de cobertura del usuario del transporte,
o sea, la media de lo que el usuario pagaba respecto del coste
real del servicio era cada vez más pequeño, en SFM
concretamente era sólo del 10%; es decir, si el coste del tren era
100 el usuario sólo pagaba el 10 y el resto de ciudadanos no
usuarios sufragaban el 90. Como se ve su gestión no fue la más
adecuada.
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Dejar claro que no se persigue, y así lo ha hecho el Govern,
equilibrar la situación porque no sería posible, pero el Govern
sí quiere dar un paso hacia la sostenibilidad del sistema como la
mejor garantía para poder seguir prestando el servicio actual.
Además, se basa en la siguiente premisa: trayectos, origen y
destino iguales, de comodidad parecida y duración parecida,
tienen que costar lo mismo, no puede ser que el trayecto Palma-
Inca costara 1,80 euros en tren y 2,80 en bus, no es correcto y
no se podía mirar hacia otro lado en esta cuestión. Por otra
parte, y como hemos hablado, el ministerio ordena todos los
años una subida de tarifas autobús en la cantidad que se fije.

Respecto al punto segundo de su PNL, Sr. Abril, con todo
respecto, y se lo dije ya otra vez, ya fue objeto de debate tanto
en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca como en esta
comisión anteriormente. Además, le recuerdo que su partido, o
su coalición, era la que gestionaba la Conselleria de Movilidad
la pasada legislatura, a la cual usted pertenecía, y en este tema,
como en otros tantos, mucho gasto, pero nada más.

Como manifiesta este govern, nada más tomar posesión, lo
ha dicho el conseller, abordó la integración tarifaria con la
EMT, claro que sí, se han mantenido y mantienen entre ambas
administraciones reuniones al respecto, no es un tema de
voluntad ni un tema informático es un tema de resolver lo más
importante, la compensación económica. Además, este govern
está ejecutando el tan necesario proyecto de barreras tarifarias
para acceder al transporte público. ¿Se acuerdan que en la
pasada legislatura no mantuvieron el sistema y los usuarios
accedían sin pagar y ni sabían cuantos usuarios de verdad tenía
el transporte público, que este govern ha solucionado? Pues
bien, cuando finalice el proyecto está previsto tecnológicamente
el uso de cualquier tarjeta, importante paso, estando previsto en
este proyecto, ya tecnológicamente, la integración tarifaria con
la Empresa Municipal de Transporte.

Mire si hay voluntad de ambas partes y se están dando los
pasos, pero lo importante es acordar las compensaciones
económicas entre las dos administraciones, saber de qué cuantía
se trataría, que no es pequeña, su periodicidad, y después
también saber de dónde se saca tal cuantía. 

Respecto al punto tercero de su proposición no de ley,
decirle nuevamente que la inversión en materia ferroviaria en la
isla de Mallorca ha de ir totalmente de acuerdo con la realidad
de la movilidad de los ciudadanos, dejen ya de repetir
demagógicamente según que cosas y dejando de una vez para
siempre convertir el tren en una cuestión ideológica. Por tanto,
la petición de cuantías económicas para inversiones en
ferrocarril ha de ser coherente con la realidad territorial de
nuestra isla y no seguir forzándola al margen de la misma, como
ustedes quieren.

Supongo que sabrán y saben y coincidiremos que cada
quilómetro de vía construida supone un coste económico muy
elevado y tendríamos que coincidir que una inversión
ferroviaria tendría que servir para lo que se ideó, transportar
personas en un número tal que debe superar el límite que
justifique la necesidad de la inversión, y digo tendríamos que
coincidir porque en el caso, otra vez han vuelto, del tren
Manacor-Artà, que ahora todavía intentan defender, el número
de usuarios no les importaba nada. Para ustedes lo importante

era gastar 190 millones de euros más trenes a medida por 26, 62
millones de euros al margen de la viabilidad del tren, y sin saber
ni siquiera cómo pagarlo. Además, en contra de lo que suelen
pensar ustedes el coste territorial y medioambiental es superior
al de otros modos de transporte, no lo que usted dice en su
punto, Sr. Abril, porque nuestras cortas distancias en realidad
hacen que el impacto de la construcción y explotación pesen
mucho en la cuenta final del coste medioambiental. Además,
nuestra demanda real es la que es, le recuerdo que pusieron en
marcha las obras de su tren de Llevant sin tener el estudio
previo de demanda, esto no es otra zona de la península, es la
que es.

Por tanto, juntando todo ello actualmente, como manifiesta
este gobierno, éste tiene un escenario que le dice que el tren ha
de permanecer invariable en su longitud sin invertir más
cuantías económicas en su extensión. Pedirles que dejen ya otra
vez sus posturas ideológicas sobre el tren, el tren sirve para lo
que sirve. La realidad es la que es y muy diferente a la que
pretenden hacer creer que es, escuchen criterios técnicos como
sí hace este gobierno. 

No obstante, como también manifiesta el conseller, sí se
tienen asignaturas pendientes en relación a nuestro tren, como
se ha dicho otras veces la más importante, la electrificación
completa de nuestra red ferroviaria, que, por cierto, funciona
con energías fósiles, no crean que la energía eléctrica del tren
sale del cielo. Les recuerdo que, lamentablemente, tenemos dos
sistemas: eléctrico y diesel, con lo que ello supone, ya que,
como sí era prioritario, ustedes en cuatro años no apostaron por
la electrificación completa de la red, cuenten lo que nos quieran
contar, hicieron un proyecto inicial que este gobierno tuvo que
desarrollar e incluso pagar, además de la necesidad de
desarrollar el proyecto tecnológico, como he dicho, y el
proyecto tarifario, así como la necesidad de eliminar los pasos
a niveles, muy necesarios que tampoco hicieron.

Además, su tren de Llevant no prestaba una mejor movilidad
a la comarca de Llevant de Mallorca, los usuarios del transporte
público de la comarca de Llevant están cubiertos por el sistema
de transporte público de autobuses, incluso el gobierno actual ha
hecho un plan para impulsarlo, pero menos costoso. Esto es la
sostenibilidad del sistema que veo que todavía no entienden.
Miren los datos oficiales de usuarios actuales del transporte
público de autobús en la comarca de Llevant, son contados unos
98.000 pasajeros. ¿De dónde saca los usuarios que usted
justifica en su tren de Llevant? Ni los estudios se los daban. Los
usuarios son los que realmente hay y nada más. 

Ya les dije que el resumen de sus actuaciones en su tren de
Llevant eran gastos, expropiaciones sin pagar, adjudicaciones
sin financiación y un gran impacto paisajístico de costosa y
difícil solución. Esta es su triste herencia que condiciona
totalmente la situación actual, lo que llega de Madrid se está
destinando a pagar la deuda que ustedes dejaron. 
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Le recuerdo, además, que el Govern ha puesto en marcha
actuaciones como la línea 2 de metro y la línea exprés Palma-
Inca.

Respecto al correo verde, es un claro ejemplo más de cómo
convertir un problema creado por el pacto de progreso en una
solución de ocio y de negocio para la zona de Llevant,
convirtiendo las obras inacabadas en un itinerario ambiental
integrado en la comarca que pueda ser usado por residentes y
turistas como ruta de senderismo y cicloturismo, retomando a
uso público una zona abandonada, revirtiendo el impacto
ambiental provocado por la obra ferroviaria inacabada. Este
proyecto sí que destruía territorio, se tenían que expropiar
459.000 m2, la mayoría en rústico, aquí no les preocupó este
territorio que me hablan de autopistas y poner en valor la
riqueza ambiental de la zona. Así se ha invertido 5,5 millones
de euros para convertir los 28,6 quilómetros de recorrido en una
zona verde apta para uso lúdico y abierta a todos.

Queda claro el esfuerzo de este gobierno para garantizar y
mejorar el funcionamiento de un transporte público eficiente y
sostenible, además de cubrir las deudas encontradas y
solucionar los problemas generados por la ineficacia de su
anterior gestión, dándole un auténtico protagonismo, como tiene
que tener, al transporte público. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Sort que el Parlament, encara, no és com IB3 i almanco
el proposant té la possibilitat de tancar el torn, perquè ara, de
veres, Sr. Veramendi, trob poc seriós, ho proposi qui ho proposi,
que la intervenció de l’adversari, per no dir el contrari, que no
m’agrada la terminologia, sigui sistemàticament negar
absolutament tot el que es posa de manifest perquè és
impossible que l’altre, fins i tot vostè, ha de tenir raó en alguna
cosa, però deixi’m que jo també tengui raó en alguna cosa, i la
seva intervenció nega absolutament tota la realitat, i de tant que
la nega, idò, s’acaba o s’acabarà contradient vostè mateix.

Vull agrair els arguments del Sr. Carbonero i sobretot
aquesta idea, que jo crec que ha intentat transmetre, que
Mallorca és com una gran àrea metropolitana i que, per tant,
això justifica ja de per si que el tren, sense convertir-ho en una
gran cosa, però evidentment és un dels sistemes més òptims per
connectar el conjunt d’aquesta xarxa metropolitana. 

Admetre també aquesta part de l’error, del qual fins i tot li
puc admetre, que sobretot va ser la manca de decisió. Així com
a Matas li “repampinflava”si hi havia protestes, plataformes
contra l’autopista i tal, i en un vespre va ser capaç d’arrasar des
d’Alcúdia fins a... des de Sa Pobla fins a Inca amb les
autopistes, nosaltres quan a les més mínima protesta ja
l’aturaves, i el tren fins a Alcúdia estaria fet i altres coses
estarien fetes. És el que passa de vegades en escoltar la gent i de
vegades ens passam, per ventura, d’escoltar la gent.

No és que hagi reciclat la meva proposta, sap quin és el
problema? Que jo, com que cada dia vaig amb transport públic
i vaig en tren, estic cansat, bé, no em cans perquè és el meu
deure, però que la gent m’aturi i em digui, heu de tal, heu de fer
això, i aquesta proposta està feta el mes d’abril, la darrera
pujada que hi hagut de taxes, malgrat la gent està com està. 

El metro aturat a l’estiu, de veres, i em retreu si l’estudi de
demanda del tren de Llevant, metro aturat durant l’estiu,
problema del pacte o és que va fallar l’estudi de demanda i la
Sra. Cabrer es va equivocar un poquet del càlcul? El sobrecost
de 80 milions d’euros del metro, també és un problema del
pacte o és herencia recibida? És que de veres, no sé com encara
a hores d’ara poden sostenir aquesta mena d’arguments.

L’argument del coste real del servicio, en part els vaig dir
ja en el debat de la Llei de transport, situant sempre en el centre
aquesta qüestió quan ens referim als serveis públics, per
exemple en matèria sanitària ens situaria la mortalitat infantil en
els nivells de Burundi, no continuïn per aquí.

L’adjudicació ara dels controls d’accés del tren al Corte
Inglés per 4,5 milions euros, era realment necessari o no era
realment necessari? El que era necessari per poder justificar
això era la criminalització que un dels problemes principals del
tren és que la gent i els usuaris del transport públic, la gent
normaleta que agafa el tren cada dia, normalment per necessitat
o per convicció, és igual, som gairebé uns criminals que
intenten tot el que poden evadir els revisors i les màquines. Per
això, clar, ens dedicam a dir això sistemàticament des del
Govern, igual que els grafiters, idò, per justificar que t’has de
gastar 100.000 euros en unes làmines per protegir... idò venga,
grafiters... i tot és tres quarts del mateix, de veres.

I el tren, clar que és una qüestió ideològica, per això el Sr.
Bauzá només l’agafa el dia que és gratis, la setmana passada,
quan va ser el Dia de la mobilitat sostenible. De veres, que
escoltin la gent usuària del transport públic, sigui de tren o sigui
de transport per carretera, que estan encara pitjor que els usuaris
del tren. 

A vostès, però, no els preocupa realment això, si hi ha
millores quant a les garanties dels usuaris, gràcies a la Llei de
transports, és per les garanties que exigeix per als usuaris la
normativa europea. Vostès no van a això, vostès van a tot el
contrari, que és vendre, en aquest cas, el tren al millor postor, i
així en tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 5529/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5529/14, relativa a defensa del tren.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 5747/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a anulAlació de permisos
d'investigacions d'hidrocarburs.

A continuació, passam al debat de la segona, i darrera,
proposició no de llei RGE núm. 5547/14, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a anulAlació de permisos d’investigació
d’hidrocarburs. 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. Bé, la casualitat, segurament, ha fet
que una moció presentada el 21 de maig arribi a debat a aquesta
comissió just una setmana després de la darrera interpelAlació al
conseller Company sobre el tema de prospeccions i just una
setmana abans que es produeixi el debat en el Ple de la
corresponent moció. Però bé, com que la proposta concreta que
recull aquesta proposició no de llei, com que ja estava
presentada, com dic, la moció de la setmana que ve en qualsevol
cas no contempla aquest punt que era una de les opcions que,
des del nostre punt de vista, es mantenen possibles.

Vull deixar ben clar, només per començar, que des del
nostre grup tenim la certesa i sabem molt bé que la proposta que
presentam avui no és la solució definitiva al greu problema de
l’amenaça de prospeccions a les nostres illes, la solució
definitiva passa per la modificació de la Llei d’hidrocarburs del
1998, que és la que permet i la que incita els empresaris a
presentar projectes de prospeccions a l’entorn de les nostres
illes, però si bé aquesta proposta de modificació de la Llei
d’hidrocarburs ja va ser objecte de debat en aquest parlament,
va ser aprovada, la veritat és que, posteriorment, el mateix Grup
Popular, el mateix Partit Popular, es va encarregar a Madrid de
tombar aquesta proposta i, per tant, d’impossibilitar que la
solució definitiva als problemes de les nostres illes sigui una
realitat. Per tant, com que tenim aquesta impossibilitat ens hem
d’atendre a les opcions que, en teoria, tenim com a possibles i
tenim al nostre abast. 

Sabem molt bé que per part del Partit Popular i per part del
Govern de les Illes actualment només es contempla una via i
una sola opció i és la d’esperar, esperar la resolució per part del
Ministeri de Medi Ambient, a l’emissió del corresponent
informe d’impacte ambiental dels projectes de Cairn Energy al
Golf de València. Aquesta és l’única alternativa, però des del
nostre grup pensam que no és l’única alternativa, és l’única que
contempla el Govern, però no és l’única que hi ha, i com que
entenem que això és així, idò per això fem la proposta aquesta
a dia d’avui la qual, repetesc, sabem que no solucionaria
definitivament el greu problema en general. Però sí eliminaria
de cop cinc propostes o cinc permisos d’investigació de
prospeccions al Golf de València, cinc permisos que
contemplen quatre fases, quatre fases, i els dos decrets llei que
aproven aquests cinc permisos així ho estableixen, contemplen
unes quantitats que corresponen a cada una d’aquestes fases.

Tenint en compte que es troben tots tan sols amb la primera
fase executada i pendent d’executar la segona, que serien els
sondejos sísmics, entenem que el propi decret fa una valoració
molt clara del que, per part de les empreses , s’ha aportat i per
tant s’ha gastat en l’execució dels permisos que tenen
d’investigació en el Golf de València. La xifra és clara, són
410.000 euros i per això hem decidit que figuràs aquesta xifra
a la proposta en si, i el primer punt de la proposició no de llei ho
diu així: “proposar o instar el Govern d’Espanya a l’anulAlació
dels permisos d’investigació en el Golf de València que, segons
figura en els mateixos decrets d’autorització, han de tenir una
inversió feta fins a dia d’avui de 410.000 euros.” Entenem que
és una quantitat molt, molt allunyada d’aquelles suposades
indemnitzacions milionàries que alguns portaveus del Partit
Popular han defensat que s’haurien de fer efectives si
s’anulAlaven aquests permisos, no, està clar que hi ha unes
xifres, són oficials, hi són, figuren clarament i són les que s’han
de manejar. Tota la resta són hipòtesis, tota la resta és ficció,
tota la resta és aventurar allò que ningú no ha dit fins ara, per
tant, per això demanam clarament que si és necessari es faci
efectiva l’anulAlació amb aquesta indemnització.

En el segon punt demanam que, suposant que el Govern
d’Espanya decidís no atendre aquesta proposta per no veure’s
obligat a fer efectiva aquesta xifra, aquesta quantitat de 410.000
euros, entendríem que tampoc no seria una xifra tan exagerada
ni tan espantosa com perquè no fos assumible per part de qui
més interès té que aquests permisos no es facin efectius, que és
el Govern de les Illes Balears en defensa del que reclama tota la
societat de les nostres illes. Per tant, que s’oferís la possibilitat
de fer-se càrrec d’aquests 410.000 euros, llavors, evidentment,
jo si fos el Govern intentaria recuperar-los del Govern
d’Espanya, però com a mínim, d’entrada, que ajudàssim o que
jugàssim que l’anulAlació pogués ser una realitat.

El tercer punt no té més importància perquè l’únic que
demanam és que en el cas que s’aprovi algun dels punts
d’aquesta proposició se’n faci traslladi al Govern d’Espanya
perquè siguin coneixedors del que es reclama novament des del
Parlament de les Illes Balears.

Dit tot això, entenem que no fem cap proposta de ficció, ho
dic perquè si la propera intervenció del portaveu del Grup
Popular pogués anar per aquí, vull que quedi clar que aquesta és
una opció real, que existeix, reconeguda fins i tot pel mateix
govern d’Espanya i, per tant, com a tal, crec que val la pena
contemplar-la, anulAlar aquests permisos, que continuaríem amb
el perill que se’n demanassin més, sí, però com que segons
sembla el Govern està decidit que no es confirmin més
permisos, idò ja es podria lluitar des de zero en contra de les
futures propostes i així ens asseguraríem llevar-nos d’enmig,
com dic, cinc perills al Golf de València. 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:

Sí, diuen que l’amor no es pot comprar, i la dignitat que al
cap i a la fi és amor propi tampoc, no?, i ho dic perquè la
proposició no de llei que ens presenta avui el Grup Parlamentari
Socialista té a veure amb doblers, però també amb una cosa que
és prioritària i diria que unànimement prioritària per al conjunt
de ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i per al conjunt de
forces polítiques, amb diferències i amb matisos com hem pogut
també veure en aquests mesos.

En general ens semblen bé el to i les propostes,
concretament, que fa; de fet en aquesta fase el missatge és molt
clar, en aquesta fase que som ara, que encara és prèvia fins i tot
als sondejos sísmics, i no entraré, no ressuscitaré la polèmica
sobre les distàncies i aquestes qüestions, però bé, s’hagin on
s’hagin fet, segurament s’han fet, però bé, suposem que no
s’han fet, com que no s’han fet, l’únic que s’hauria d’amortitzar
és aquella inversió prevista que vostès amb la seva proposta i
també, vull dir, és un tema que surt en els mateixos decrets, està
xifrada en 410.000 euros.

Va ser el Sr. Soria qui més o manco envoltant el mes de
maig, en què ja es començava a posar calenta la cosa de les
prospeccions, va dir que si passaven a la fase següent podríem
parlar de 5 milions d’euros. El que no em quadra, i qualque dia
estaria bé que ho explicàs, és que pràcticament de manera
simultània el portaveu del PP de Balears a Madrid o com es
digui al Congrés, el Sr. Ramis, digués..., desmentís el Sr. Soria
i digués que no eren 5, sinó 85 milions d’euros, això en el mes
de maig. Ho dic perquè en prenguin nota i tal vegada els que
tenen més confiança amb ell li demanin, no? Perquè si no
semblaria que el Sr. Ramis encara és més pro companyies
petrolíferes que el Sr. Soria, que crec que ningú no te dubte, que
ho és.

A tot això, ara ja fora bromes, tenim -ho dic per introduir el
que m’agradaria que fos un esmena in voce si hi estiguessin
d’acord tots els grups en aquesta proposició no de llei-, tenim
unes praderies de posidònia, per exemple, les que hi ha entre
Eivissa i Formentera que són les més antigues del món, i això,
evidentment, té un valor incalculable i no té preu, però si li hem
de posar preu tenim les eines tècniques i econòmiques per fer-
ho. Hi ha un estudi de 2012 de la Unió Internacional per a la
Conservació de la Natura lligada a Nacions Unides que parla
sobre la importància de les praderies de posidònia com a
embornals de CO2, és a dir, nosaltres amb la nostra acció
quotidiana a les empreses, els transports, etc., produïm
emissions, fa un moment parlant del tren parlàvem també
d’emissions, però hi ha mecanismes que fan que el que generam
a nivell d’emissions es pugui captar, es pugui compensar amb
allò que s’absorbeix per part de la natura, i les praderies de
posidònia balear, concretament, doncs tenen pràcticament el
triple de capacitat fins i tot que els boscos tropicals o la selva
amazònica com a paradigma d’aquests boscos que són capaços
de captar 300 tones de CO2 per any, les praderies de posidònia
més de 800 tones de CO2 per any. Això fins i tot té un preu, tot
i que -insistesc- el valor d’aquestes praderies de posidònia és
incalculable, i són 14.000 euros per hectàrea i any. 

Els ho torn repetir, tenim 67.000 hectàrees de posidònia
balear, d’un valor incalculable i és un dels principals patrimonis
que es posaria en risc amb les prospeccions petrolíferes. 

Per tant, quina és l’esmena in voce que els faig?, no per
substituir, sinó que seria un punt d’addició, en tant que entenem
que és una eina, si no hi ha acord polític per modificar la Llei
d’hidrocarburs i, per tant, aturar les prospeccions directament o
prohibir-les -que crec que seria molt més difícil arribar a un
acord en això-, un redactat d’aquest estil: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern d’Espanya a exigir a les
companyies petrolíferes assegurances de responsabilitat civil
que tenguin en compte el valor del nostre patrimoni natural”; és
a dir, a qui vol invertir i diu que invertirà tant se li ha d’exigir
una assegurança que, perquè ens entenguem en termes de
mercat, faci el producte poc atractiu, i que qui té interès sí o sí
de foradar els fons, en aquest cas, del Mediterrani, s’ho hagi de
pensar dues vegades, tal vegada, abans de fer la passa.

Crec que és una proposta que almanco té la voluntat de
facilitar l’acord, no compromet econòmicament cap institució
i en tot cas, és una exigència que el Govern d’Espanya, sense
modificar la normativa, pot exigir a les companyies petrolíferes.

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:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Prenc la paraula en nom del meu grup parlamentari per
defensar aquesta proposició no de llei i no puc fer-ho sense
recordar, inevitablement, el que ha succeït en aquest parlament
durant els darrers mesos, durant els darrers anys en matèria de
prospeccions petrolíferes i, en particular, m’agradaria fer
memòria de tots aquells acords o principalment dels més
importants que en aquesta seu parlamentària s’han pres respecte
d’aquelles decisions i d’aquells atorgaments de llicències
maleïts per aquesta comunitat autònoma i atorgats per governs
que tots, malauradament, hem de recordar.
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El primer acord que vàrem prendre va ser a l’any 2011, fruit
d’una iniciativa del Grup Parlamentari Popular, en març en
particular; el segon, de calat, i el segon important també que ens
va concentrar a tots va ser un que es prendre el desembre de
l’any 2012, i el darrer que crec que possiblement sigui aquell
acord on possiblement ens vàrem implicar més tots va tenir lloc
el març de l’any 2013, tots aprovats per unanimitat.

Recordant aquest darrer acord, permeti’m que els faci
memòria en relació amb el que deia, rebutjava l’atorgament
d’aquests permisos, demanava la seva derogació, demanava al
Govern de les Illes Balears que iniciàs accions judicials després
del primer acte administratiu que permetés desenvolupar
aquestes autoritzacions i instava el Ministeri d’Agricultura i
Medi Ambient a emetre una declaració d’impacte negativa,
tenint en compte l’informe de la comissió balear o el dictamen
de la Comissió Balear de Medi Ambient.

És cert que..., encara que a algú li costi creure-ho, ens ha
costat arribar a aquests acords, però finalment ho hem
aconseguit. Són acords que ens vinculen a tots els grups
parlamentaris, són acords que ens obliguen a tots, que
s’emmarquen també, com no, dins un procediment legal,
administratiu i reglat per tant, i són acords que el Grup
Parlamentari Popular avui vol seguir mantenint, als quals no
renunciam; que no volem substituir-los per cap altre acord
alternatiu; que no els volem suplantar, perquè aquesta és la
veritable voluntat del Parlament, i perquè altres fórmules
alternatives que avui es proposen tenim dubtes que encaixin
efectivament dins el nostre marc legal i dins el nostre
ordenament jurídic.

Què planteja la seva iniciativa, bàsicament? Ve a plantejar
un escenari, i permeti’m-ho, d’incertesa, un escenari d’incertesa
perquè entenem que no respon a criteris de seguretat jurídica i
és una probabilitat que no té, entenem, cobertura legal suficient.
Per tant, entendran vostès que el meu grup parlamentari
s’allunyi de qualsevol acord que contradigui, en primer lloc,
l’aprovat en aquest parlament, i sobretot, s’allunyi de qualsevol
acord susceptible de no tenir les garanties suficients i no
s’estableixi dins del marc legal o dins el nostre ordenament
jurídic. Però no només això, sinó que ens allunyam d’acords -i
això crec que és l’important i crec que ha de ser on ha de pivotar
la importància de la meva intervenció- ens allunyam d’acords
que són susceptibles de provocar -i ho dic així de clar- un
perjudici econòmic al Govern d’Espanya, a la nostra comunitat
autònoma, de conseqüències imprevisibles, de conseqüències
desconegudes que superarien -i ho dic així de clar- superarien
en molt la quantitat de 410.000 euros que vostè avui ens
planteja.

Miri, la primera vegada que vaig escoltar que amb 410.000
euros arreglaven tot el que vostès havien fet malament va ser en
una intervenció de l’expresident d’aquesta comunitat autònoma,
que no sabia que aquelles prospeccions s’havien d’aprovar, però
finalment es varen acabar aprovant, una intervenció que va tenir
lloc precisament a aquesta mateixa sala fa pocs mesos. El Sr.
Antich ens venia a dir -i jo del Sr. Antich em fiï el just,
permeti’m-ho, ens venia a dir que ell havia fet una pregunta al

Govern en el Senat en relació amb quines eren les
conseqüències en cas que es revocassin les llicències a aquestes
companyies, les conseqüències econòmiques i que el Govern de
l’Estat, un govern del Partit Popular, li havia donat la resposta,
una resposta que tenia dos escenaris i tenia bàsicament dues
trajectòries: una li deia que la revocació suposaria una
indemnització per les despeses que l’empresa havia tingut fins
al moment i efectivament calculava que eren 410.000 euros,
però hi havia una segona resposta, una segona resposta que
vostès avui obvien, que no els interessa, que no la diuen, que no
la posen de relleu i no la posen de manifest, deia el Govern
d’Espanya que hi havia una segona, una hipotètica possibilitat
que era la següent: que la indemnització podia suposar, a més
dels costos de 410.000 euros que eren les despeses que
l’empresa havia portat a terme, un import al qual s’havien
d’afegir perjudicis, els recursos invertits i sobretot el lucre
cessant. Això no és que ho digui jo avui aquí ni m’ho inventi,
això, en aquesta mateixa sala ho ha manifestat el Sr. Antich, ho
deia, aquesta era la resposta del Govern d’Espanya. 

Per tant, pregunt: es poden imaginar vostès a quant pot
ascendir la quantia econòmica d’una hipotètica indemnització
d’acord amb el segon supòsit?, aquell que diu que, a més dels
costos que l’empresa hagi tengut en relació amb el
desenvolupament dels sondejos, tot allò que fa relació amb el
lucre cessant, vostès s’ho poden imaginar? Vostès ens volen
conduir precisament a aquest segon supòsit? Vostès estan en
condicions en aquest moment de comprometre, no només al
Govern d’Espanya que ja a la proposició ho fan, sinó a aquesta
comunitat autònoma, de forma subsidiària, perquè també ho
diuen aquí, a aquestes conseqüències? Ho pregunta, perquè si és
així això pot suposar la hipoteca més grossa que aquesta
comunitat autònoma i el Govern d’Espanya hagi pogut tenir en
la seva història, i ho dic així de clar.

A més, el curiós és que ni Les Canàries, on la visceralitat i
la vehemència en la reacció en contra de les prospeccions és
més intensa, es plantegen precisament indemnitzar ningú, sinó
que plantegen, fixi’s vostè, un referèndum per tal d’oposar-se a
aquestes prospeccions. Serà que vostè, serà que el Sr. Antich,
serà que el Govern socialista és més llest que ningú, no ho sé,
però sí que és cert que a Canàries ni tan sols això i ni vostès ho
han plantejat precisament al Govern o al Parlament, millor dit,
de l’arxipèlag canari.

Per tant, entenem que vostès ens volen conduir possiblement
a un camí sense retorn, pretenen conduir-nos a un carreró sense
sortida i per tant, nosaltres, a temeritats i a imprudències, com
pot entendre no hi jugarem. És més, si agafam la seva
proposició no de llei i ens fixam en el punt segon, diu vostè: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en el cas que el Govern d’Espanya es negui a
l’anulAlació dels decrets, per no fer front a la possible
indemnització de 410.000 euros...”, possible indemnització, és
possible que sigui aquesta indemnització o és possible que sigui
una altra, és possible que sigui una altra. Això és una incertesa
absoluta. Nosaltres no jugam a possibilitats, nosaltres no jugam
de forma aleatòria a revocar permisos i a pensar que la
indemnització serà la que nosaltres volem que sigui.
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Per tant, Sr. Boned jo, amb aquests arguments, he de
rebutjar de front la seva proposició no de llei, però bàsicament
per una qüestió de seguretat jurídica i per una qüestió, com
vostè entendrà, de prudència i sobretot de manteniment d’acords
parlamentaris, de seguir el camí que toca que és el que
precisament ens hem donat tots en aquest cambra, de respectar
precisament aquests acords i de confiar que sigui l’informe, el
dictamen de la Comissió Balear de Medi Ambient el que aturi
de forma definitiva unes autoritzacions que entenem que mai no
s’havien d’haver atorgat, que es varen donar i que avui no tenim
més remei que combatre-les des de la llei i des del procediment
que ens marca precisament la llei i no a través d’idees i
ocurrències que a primera vista poden causar molt bona
sensació, però que possiblement les conseqüències puguin ser
conseqüències...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, ha exhaurit el seu temps.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...que ho són, imprevistes i totalment catastròfiques en
l’econòmic per a aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari..., perdó, vol fer ús de la
paraula per contradiccions el grup proposant? Té cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, li puc assegurar que ni
aquest diputat que li parla ni la resta de membres del Grup
Parlamentari Socialista ni hem perdut el nord ni ens ha caigut
un pern, que de cop se’ns hagi acudit per presentar propostes al
Parlament que no tenen sentit, que no tenen ni cap ni peus.
Quan fem una proposta és perquè qualque sentit té i alguna base
té, no és perquè sí, ni sense explicació, hi ha argument, un
argument que vostè pretén deixar al marge i en la seva
intervenció parla a mitges només d’algunes coses.

Miri, Sr. Jerez, aquest que tenc a la mà és l’escrit de resposta
del Govern a tres diputats del Grup Socialista al Congrés dels
Diputats, aquí és on es fa referència al que jo he dit i al que
vostè ha dit, el que passa és que vostè retoca el que diu aquest
informe. Perquè, efectivament, es posen dues opcions: una
primera, l’execució estricta de la primera fase amb un cost
estipulat en els mateixos decrets llei d’autorització, 410.000
euros, i diu, un segon escenari, una hipotètica reclamació de
lucre cessant. Però..., vostè no sé si el té, si no el té, recuperi’l,
i llegeixi, que diu: “en el cas que aquestes empreses dispongan
de datos suficientes para demostrar que el área otorgada tiene
mucho potencial para albergar hidrocarburos, en este caso
esta cifra se puede elevar considerablemente”. Efectivament,
i com està previst saber si allí hi ha o no hi ha hidrocarburs?
Fent sondejos sísmics, efectivament. S’han fet aquests sondejos

sísmics oficialment? No, veritat? L’empresa pot saber si n'hi ha
o no d’hidrocarburs? No, veritat? Perquè no s’han fet. Per tant,
com pot reclamar una cosa que no s’ha fet, difícil explicació té,
Sr. Jerez, crec que poca defensa té en aquest cas.

I no només això, sinó que el mateix informe acaba dient:
“En el momento actual se han incumplido los compromisos
mínimos de inveriones relativos al primer período de vigencia
de los permisos que, de acuerdo con los reales decretos de
otorgamiento, corresponde en su conjunto a 410.000 euros. En
consecuencia, la responsabilidad patrimonial de la
Administración derivada de una revocación de dichos permisos
sería como mínimo igual a esta cifra”. Això és el que diu el
Govern d’Espanya sobre la revocació dels permisos i que
contempla aquesta possibilitat és així perquè ho diu també el
mateix informe.

Per tant jo li agrairia que quan vulgui utilitzar arguments en
contra de les propostes que feim que siguin reals, com a mínim
que s’hagi llegit el que diu el govern del seu partit, que no ho
deim nosaltres.

En qualsevol cas, vagi per endavant, també vull agrair al Sr.
Abril el suport del seu grup, dir-li que no tenim cap
inconvenient a acceptar l’esmena in voce que ens ha fet, que tal
com deia ell aqueixa primera fase són 410.000 i una segona no
són 5 milions, serien 10, perquè hi ha dos decrets llei i són 5 per
a cada un d’ells, per tant serien 10, que de fet si deixam que es
faci aqueixa segona seria afegir 10 milions més a la protecció de
l’empresa; si deixam que vagi a la tercera seria afegir 24 milions
a la reclamació de l’empresa, i si deixam que es facin totes
quatre seria al final afegir-n’hi 48 més, amb la qual cosa ens
n’aniríem, efectivament, a 82 milions..., més de 82.300.000
euros. Aqueixa seria la xifra si deixam que vagin consolidant-se
les passes, cosa que crec que sigui com sigui i tenint eines per
fer-ho s’ha d’evitar, sí o sí, sigui com sigui, i com que a dia
d’avui la garantia..., no tenim ni garantia que en un temps
prudencial coneguem l’informe de Medi Ambient; en segon lloc
no tenim garantia que aquest informe de Medi Ambient sigui
negatiu; i, en tercer lloc, no tenim garantia que a pesar que
aquest informe fos negatiu el Ministeri d’Indústria acabi
anulAlant aquests permisos. Per tant, com que hi ha tantes
incerteses, no incerteses jurídiques, Sr. Jerez, no hi ha incerteses
jurídiques, tot està molt clar, perquè està tot firmat i amb papers,
no hi ha incerteses jurídiques, hi ha claredat; la incertesa és en
el que esperam, i com que...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha exhaurit el seu temps.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sra. Presidenta. ...tenim un govern de braços plegats
esperant un informe que no sabem quan sortirà, i que el més
probable és que s’esperi que passin les eleccions per llavors no
saber què dirà, però sortirà després, per això feim aqueixa
proposta, que no és de ficció, que no és un invent estrany, és un
informe realista que reconeix el Govern l’Espanya, que figura
en informes i en papers, i que per tant és aplicable i assumible.

Li agrairia que recapacitàs, que tengués en compte el que
pensa el seu partit, el que pensa el Govern de Madrid, i que
s’avengués com a mínim a estar d’acord amb això, que també
és el que pensa el seu govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 5747/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5747/14, relativa a anulAlació de permisos
d’investigació d’hidrocarburs.

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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