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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions. Passam a l’únic punt de l’ordre...

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, Sra. Presidenta, José Maria Camps substitueix
Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 5748/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a creació conjunta contra les
prospeccions petrolíferes, i REG núm. 6147/14, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a solidaritat i front comú amb
Canàries i rebuig a la declaració d’impacte ambiental sobre les
prospeccions.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5748/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de la
comissió conjunta contra les prospeccions petrolíferes.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 5748/14, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de llei està
registrada en el mes de maig i ve poc després del debat i votació
d’una interpelAlació i moció al Parlament sobre el tema de les
prospeccions, record que era una moció on hi havia crec que
eren set o vuit punts en total i que alguns varen ser votats en
contra, d’una manera una mica inexplicable, però la veritat és
que el resultat va ser aquest. I n’hi va haver un concret que ens
va semblar que havia de quedar d’alguna manera clar, tenint un
debat específic sobre aquesta qüestió, quin era el posicionament
del Govern i del Partit Popular en aquesta qüestió i en aquest
tema, i em referesc a la necessitat, tantes vegades reclamada pel
conseller de Medi Ambient del Govern balear, Sr. Company,
que una vegada i una altra, cada vegada que es produeix un
debat a la seu del Parlament o una compareixença en comissió
del Sr. Company reclama de l’oposició que ens posem al costat
del Govern per lluitar conjuntament contra les prospeccions. Bé,
és una petició -repetesc- reiterada del conseller, però no deixa
de ser curiós que en aquesta moció, com dic, crec que va ser en
el mes de març, el posicionament del Grup Parlamentari Popular
va ser el contrari, quan proposàvem crear una comissió amb una
àmplia representació política, social i econòmica el resultat va
ser el vot en contra.

Per tant, ens apetia que quedàs clar i sense cap dubte quin és
el posicionament del Partit Popular i del Govern en aquest
aspecte i per això presentàvem aquesta proposició no de llei la
qual bàsicament té un sol punt d’acord i és aquesta creació
d’una comissió amb representació..., pràcticament és el mateix
punt que es va presentar a la moció, com dic una comissió amb
representació de totes les institucions de la nostra comunitat
autònoma, dels sectors econòmics i socials, de totes les
organitzacions i plataformes ciutadanes que estan en contra de

les prospeccions petrolíferes per tal de reclamar conjuntament
al president del Govern d’Espanya, Sr. Rajoy, la immediata
paralització dels projectes d’investigació i de prospeccions
d’hidrocarburs.

Aquesta era la intenció, continua essent la intenció, també
he de dir que som poc optimista en aquest cas avui, som prou
pessimista, sobretot després del resultat de la votació d’aquest
dimarts passat en el Ple, on va quedar prou clar quines són les
intencions del Partit Popular entorn d’aquestes prospeccions;
prospeccions, un greu problema que en realitat al Partit Popular
no li importa absolutament res, un greu problema que va
destapar al seu moment per interessos polítics, únicament i
exclusivament per interessos partidistes del Partit Popular quan
era a l’oposició i no li quedà més remei que continuar amb
aquest tema quan va passar al Govern. 

Ara bé, també ha quedat demostrat que es fa un autèntic
paperot amb tota aquesta qüestió, aquí es voten fins i tot moltes
coses a favor, no totes, ha quedat clar i demostrat, però s’han
votat fins ara -fins ara- moltes coses a favor que evidentment
llavors són tombades a Madrid. Tot això no obeeix més que a
una sistemàtica d’actuació pactada, a una sistemàtica d’actuació
perfectament estudiada on s’intenta obtenir rèdit polític d’un
tema que al Partit Popular no li importa mica.

I és per això que estaria bé, repetesc, no som optimista en
aquest cas, però estaria bé que davant el retard a conèixer
l’informe d’impacte ambiental que ha d’emetre el Ministeri de
Medi Ambient del Govern d’Espanya, davant la nulAla activitat
a reclamar amb la màxima urgència aquest informe per part de
la conselleria, davant l’actitud de braços creuats i de no fer
absolutament res del Sr. Company i del Govern del qual forma
part, idò entenem que estaria bé que tota la societat realment
preocupada per aquest problema, realment interessada i que
realment demana que tot això s’acabi, tots, tots els que formam
part d’aquesta societat preocupada, a tots els nivells, polític,
econòmic, social, laboral, tots els que siguin, tots els que estan
interessats poguessin anar conjuntament a fer veure al president
del Govern d’Espanya quina és la preocupació que hi ha a les
Illes Balears per aquest problema, una preocupació real, no la
fictícia, no la de bona cara aquí i mala cara allà que practica el
Partit Popular i el Govern de les Illes Balears, sinó la real, la
que realment abandera la societat de les Illes Balears.

Aquesta és la intenció i ens agradaria que, contràriament al
que va passar l’altra vegada i a més a més contràriament al que
va demostrar el Partit Popular dimarts passat al Ple, intentàs
com a mínim fer veure que encara té algun interès en aquestes
prospeccions, a resoldre aquestes prospeccions i que el seu
interès no està devora el ministre Soria que vol que es trobi sí o
sí petroli al nostre entorn.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions, per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula l’Hble. Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bones tardes a tots i a totes, el debat d’avui horabaixa serà
una mica un déjà vu del que vàrem tenir ja ahir i una mica
repetitiu, crec que intentaria o tots hauríem d’intentar fer
l’esforç d’aportar arguments i propostes noves damunt la taula,
de totes maneres entenc..., i ja anunciï que el nostre grup donarà
suport a aquesta proposta, com a totes aquelles sobre les
prospeccions que pensem que permetin avançar i avançar
respecte avui en dia, ho diré amb unes altres paraules diferents
a les que ha dit el Sr. Boned, de les posicions immobilistes,
respecte de la gestió política d’aquesta qüestió, que sí que es
veritat que ens preocupa a tots i a totes, que són els projectes de
prospeccions petrolíferes que amenacen el nostre litoral.

La proposta té dos punts, entenem que un fa alAlusió al front
comú, no entenem massa  bé perquè es planteja o només es
parteix del projecte de Cairn, m’imagín que per la referència de
les alAlegacions, perquè llavors sí que el text concret de la
proposició entra en això, però entenem que aquesta proposta de
front comú, de front comú social, polític, institucional, que fa un
parell de setmanes mateix, per exemple el colAlectiu Balears Diu
No plantejava a una reunió que es va fer pública al Sr.
Company, és una qüestió quasi, quasi de manual, de sentit
comú. Si un vol fer força amb les seves reivindicacions en una
cosa que ens preocupa a tots, que preocupa a tota la comunitat,
independentment que llavors tenguem diferències, com més ens
ajuntem més força tendrem, i ajuntar-nos de vegades, per part
del Grup Popular sembla que s’entén que hem de donar suport
a tot el que facin el president i el Sr. Company. Bé, donarem
suport i hem donat suport a tot el que faci el Sr. Bauzá i el Sr.
Company, però no els podem donar carta blanca i donar per bo
tot el que es faci, però sobretot no podem donar per bo tot el que
es deixi de fer que és, crec jo, del que realment parlam cada
vegada que parlam de prospeccions darrerament.

Deia Pablo Freire que ningú no se salva tot sol, que els
éssers humans ens salvam en comunió, per tant, ni el Sr.
Company ni el Sr. Bauzá ni jo no tenim per nosaltres mateixos,
per molta representativitat que vulguem tenir, el poder per
davant d’una qüestió que és preocupació de tothom o de la
immensa majoria d’aquesta societat, poder per pressionar i per
arribar on faci falta i canviar les coses que és el que tots volem.

Per tant, és una qüestió de calaix, de manual, hi estam
d’acord. De fet, tornaré a insistir en un argument que tornarà
sortir a la següent proposició no de llei que planteja el nostre
grup, entenem a més que aquest front comú no només hauria de
ser balear, sinó de Canàries, si és de Balears ja ens va bé, però
la societat civil ens dona una lliçó d’això, els colAlectius que
estan en contra de les prospeccions, tots els colAlectius que estan
en contra de les prospeccions tant a Canàries com a les Illes
Balears s’han ajuntat i han anat a fer front comú a BrusselAles i
varen tenir fa quinze dies diferents reunions i han promogut un
manifest que han firmat ja entre un 10 i un 15% de tots els
eurodiputats de la Cambra en només qüestió d’un parell de dies.
Per aquí ha d’anar la via i això és fer pressió i crec que això és
fer la feina i és una feina política que ultrapassa la capacitat o

les possibilitats d’acció d’un govern, però que un govern
evidentment si vol, no només si pot, si vol, hi ha de poder donar
suport i s’hi ha d’implicar.

El segon punt té a veure amb la transparència, per tant,
també hi donarem suport, no només perquè sigui una falta de
transparència no saber en quina situació es troben les
alAlegacions, que era -diguem- la darrera passa prèvia a
l’emissió de la declaració d’impacte ambiental per part del
ministeri. Sí que coneixem els precedents i ens preocupen, es
calculava que la declaració d’impacte ambiental en relació amb
el projecte de Cairn havia de caure en aquesta tardor, de fet
Greenpeace va fer una declaració d’impacte ambiental molt
professional, feta per científics de diferents universitats
especialitzats en tot el tema de sondejos petrolífers el passat mes
de juny i li varen posar data, varen fer com a una simulació de
declaració d’impacte ambiental sobre el projecte de Cairn molt
més extensa, i sobre els de Canàries també de Repsol, molt més
extenses que les mateixes declaracions d’impacte ambiental del
ministeri, li posaven data de novembre, la que ens afecta en
aquest cas i de la qual parlam en aquesta proposició no de llei.

El precedent, però -perdonin que hagi fet un parèntesi tan
llarg-, que és la declaració d’impacte ambiental de Canàries, és
un mal precedent, perquè el que fa és que el ministeri no es
pronuncia en relació amb les alAlegacions, sinó que fa una
matriu i diu “alAlegacions de la gent, de les universitats, de les
empreses, dels governs” i fa una columna; llavors fa una altra
columna “resposta de l’empresa”, en aquest cas Repsol, i ja està,
i com que l’empresa respon a cadascuna d’aquestes alAlegacions
el ministeri simplement es limita a donar-ho per bo. Per tant, és
un mal precedent perquè això implica que s’escolta més a
Repsol que a la gent.

I això, a més a més, és una falta de transparència, com també
és una falta de transparència, per molt que s’hagi volgut desviar
l’atenció, dir que un informe que diu, més enllà de la polèmica
de les distàncies, que s’han escoltat renous perfectament
audibles a tota la mar balear, independentment de si el focus
d’origen ha estat a la mar balear o fora de la mar balear, perquè
tanmateix ens afecta, com diuen també els experts, que això no
se sàpiga o s’hagi de saber a través dels mitjans de comunicació,
a través d’informació parlamentària més d’un any després, això
és falta de transparència.

Igual que és falta de transparència que la contestació a això
sigui que al ministeri ara se li encengui el llum i digui un any
després que... o demani al Govern un any després quan el
Govern fa un any que li ha dit que ha sentit aquests renous i que
té constància d’aquests renous que què passa amb aquests
renous. Escolta, fa un any que t’ho varen dir, no? I això és falta
de transparència, també sobretot perquè el dret a la informació
ambiental és sagrat a la Unió Europa i per a nosaltres és una
falta mot greu.
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Senzillament estam d’acord amb les dues qüestions que
planteja la proposició no de llei, aquesta idea de fer un front
comú, una plataforma, una comissió, el que se li vulgui dir, el
nom que sigui, perquè és una qüestió de manual, si volem
incidir més damunt una qüestió ens hem d’ajuntar tot el que
puguem i ajuntar-nos no és només delegar i donar per bo allò
que fa una persona o un colAlectiu per molt que aquest sigui el
Govern. I la segona, que és transparència, que per a nosaltres és
una qüestió fonamental en tots els temes i especialment en els
temes que afecten el medi ambient.

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. Molt breument per retre compte
del nostre criteri en relació amb la proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

I no puc fer-ho abans sense començar recordant totes
aquelles iniciatives que en aquesta cambra s’han aprovat en
matèria de prospeccions petrolíferes i a més s’ha fet per
unanimitat de tots els grups parlamentaris, crec que amb gran
encert. Per tant, permeti’m que els digui que el 15 de novembre
de 2011 se’n va aprovar una; que el 4 de desembre del 2012
també se’n va aprovar una altra; el 4 de març del 2014, una
altra; el 19 de març del 2014, una altra, i el 15 d’abril del 2014,
també una altra, i recullen bàsicament quatre coses, que crec
que és l’important, el cabdal, l’essencial, el fonamental en
aquesta lluita i aquesta resistència en contra de les prospeccions
petrolíferes.

En primer lloc, el rebuig als projectes d’autoritzacions
petrolíferes aprovades pel Govern socialista. En segon lloc,
manifestam la necessitat que es resolgui negativament aquest
expedient d’acord amb l’informe de la Comissió Balear de Medi
Ambient i amenaçam amb anar als tribunals si es produeix el
contrari. En tercer lloc, instàvem que la Unió Europea
supervisàs la legalitat dels projectes, i per acabar, vàrem
demanar que es modificàs la Llei d’hidrocarburs. Crec que són
exigències màximes d’aquest parlament i per tant d’aquesta
comunitat autònoma que recullen el sentir i recullen el pensar de
la immensa majoria de la societat civil balear i jo m’atreviria a
dir de cadascuna i de totes les persones, singularment
considerades, d’aquesta comunitat autònoma.

No ho hem fet, aquesta defensa d’acord, amb genialitats ni
amb ocurrències de darrera hora, crec que hem estat conscients
del que dèiem, de les exigències i de les reclamacions que avui
es mantenen. Per tant, ho hem fet representant no a nosaltres
mateixos, sinó que ho hem fet representant a agents socials, ho
hem fet representant a sectors empresarials, a formacions
polítiques i ho hem fet també representant a associacions
ecologistes i d’altres àmbits associatius o fundacionals
d’aquesta comunitat autònoma la qual s’adhereix també a
aquesta lluita, a aquesta resistència en contra d’aquelles
prospeccions petrolíferes. I ho hem fet precisament a través
d’aquella institució, el Parlament de les Illes Balears, la més

important d’aquesta comunitat autònoma i ho hem canalitzat
mitjançant aquest via, on resideix precisament la sobirania del
poble de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Més resistència que aquesta, davant aquestes prospeccions,
difícilment la trobarem a altres espais, difícilment la trobarem
a altres àmbits. O es pensen vostès que quan nosaltres aprovam
aquí qualsevol cosa ho aprovam amb nom propi? Jo, Sr. Boned,
vostè és pensa que vostè es representa aquí a vostè mateix, vostè
aquí representa moltes altres coses, vostè aquí representa a
tothom que és fora i tothom que és fora, precisament, són
aquells que vostè vol que formin una comissió per resistir-se
una vegada més en contra de les prospeccions petrolíferes que
vostès varen autoritzar.

Idò bé, jo em remet precisament a aquesta institució, a la
institució balear i a continuar la lluita des d’aquest parlament de
les Illes Balears per tal de fer front a allò que mai no hagués,
precisament, hagut de ser.

En segon lloc, li he de dir -i li ho vaig dir ahir i avui li ho
reiter- que hem detectat molta intensitat en les seves propostes
relacionades amb prospeccions petrolíferes i ens fa pensar i li
diré: crec que avui els preocupen més a vostè les eleccions que
les mateixes prospeccions i no em cansaré de dir-ho. Crec que
hem d’abandonar determinades iniciatives parlamentàries que
vostè sap possiblement que no ens condueixen a res, que vostè
presenta i sap que el Partit Popular no li donarà suport i que les
usen precisament per fer política i aquesta n’és una més. Estic
segur, Sr. Boned, i no m’equivoc que en aquest moment el Grup
Parlamentari Socialista ja té redactada la nota de premsa que ha
d’enviar als mitjans de comunicació abans que aquesta comissió
acabi, estic convençut que el seu grup parlamentari té redactat
el sentit de la nota de premsa amb l’oposició del Partit Popular
a aquesta precisa qüestió.

Per tant, Sr. Boned, crec que hem de fugir de segons quins
debats, crec que no hem de pervertir aquest debat, crec que
vàrem començar molt bé en aquest parlament amb aquesta
qüestió i hem de perseverar precisament en l’important, en la
lluita contra les prospeccions petrolíferes que un govern
socialista, precisament, va aprovar.

En segon lloc, miri, li ho vaig dir ahir i avui li ho torn
repetir, i li ho diré sempre fins que no hi hagi una resolució de
l’expedient: la comunitat autònoma de les Illes Balears està
afectada per aquest expedient i és part d’aquest expedient, i
mitjançant la Comissió Balear de Medi Ambient ha fet
alAlegacions per tal que l’informe sigui negatiu i no es puguin
perpetrar precisament els sondejos en el marc i a l’entorn de les
Illes Balears. I és precisament en aquest país i en aquesta
comunitat autònoma, o és aquest país i aquesta comunitat
autònoma un estat de dret; per tant no ens queda més remei que
respectar, que seguir, que continuar fins al final els processos
administratius que marca la llei, i per molta pressió, Sr. Boned,
que vostè, el seu grup parlamentari, la societat civil o qualsevol,
vulgui injectar sobre aquest procés administratiu, el resultat serà
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un resultat d’acord amb criteris tècnics i amb criteris que diguin
si efectivament aquests sondejos es poden o no produir o es
poden o no materialitzar. Si una decisió administrativa fos
contrària al procediment i contrària a la legalitat d’acord amb
una actuació de pressió, li he de dir que no estaríem a un estat
de dret, estaríem a un altra cosa, però jo li dic que a un estat de
dret no estaríem. 

Per tant, on vull arribar? Sr. Boned, respectem els
procediments, esperam que l’avaluació d’impacte ambiental
sigui negativa, com desitjam tots, i sobretot, miri, i per damunt
de tot, deixem d’utilitzar les prospeccions petrolíferes amb un
to i amb un caràcter estrictament electoral, que és el que vostè
fa, i deixem que es resolgui en condicions. Per tant crec que de
la meva intervenció es desprèn que el Grup Parlamentari
Popular votarà en contra d’aquesta precisa iniciativa.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, sobre el tema de la nota,
simplement vull recordar-li aquella frase de cree el ladrón que
todos son de su condición. És molt seu això de venir al
Parlament, llegir argumentaris que els passen de la conselleria,
repetir-los com a lloros, ser incapaços d’inventar-se mig nou
argument per defensar una postura, com ha quedat demostrat
avui amb la seva intervenció. Poca imaginació, cap originalitat,
falta d’arguments, falta de fonaments, i llegir com a lloros el
que se’ls diu des de la conselleria i des dels ministeris. Això és
el que fa vostè.

Però també li diré una cosa. Miri, Sr. Jerez, la hipocresia
s’utilitza, però al final, segurament quasi sempre, acaba girant-
se contra el que la utilitza, i això és el que fa vostè, utilitzar la
hipocresia política. Vostè aquí ve com a portaveu de qui no li
donat veu. Evidentment vostè és portaveu d’un grup
parlamentari que té tots els vots d’unes eleccions, però vostè
aquí ha de deixar d’erigir-se de portaveu sobretot de grups
ecologistes i de plataformes ciutadanes; vostè no pot, no pot.
Vostè és dels que van a les manifestacions, es posen camisetes
i comencen a cridar; sí, això sí ho fa, però poca cosa més, poca
cosa més, perquè entre altres coses ignora a dia d’avui aqueixes
plataformes que reclamen. Vostè ho ignora, Sr. Jerez, no en té
ni idea, i una de dues, o ho ignora o ho amaga, i no se sap què
és pitjor, ser ignorant o ser mentider.

Però, bé, aqueixa és la seva manera d’actuar, i li dic això
perquè vostè em fa referència a aqueixes plataformes
ciutadanes, per exemple l’Aliança Mar Blava, per exemple
Balears diu no...; sap que demanen aquestes...?, Aliança Mar
Blava sap què demana? Fa ja diverses setmanes que Aliança
Mar Blava va donar tres mesos al Govern perquè emetés
l’informe d’impacte ambiental, això va fer Aliança Mar Blava,
Sr. Jerez, que no se n’assabenta. Per això nosaltres demanam
coses rares. Balears diu no sap què demana? Que els fets que
tengueren lloc l’any 2013 sobre uns sondejos realitzats
segurament ilAlegalment, com a mínim es posin a disposició de

la Fiscalia; ho demana Balears diu no, Sr. Jerez. Jo no parl
perquè sí, no parl després d’haver anat a una manifestació. Jo
quan parl d’aquestes plataformes ho faig perquè m’he assegut
amb ells i perquè he parlat amb ells, i perquè m’han traslladat
preocupacions i perquè m’han demanat que fes propostes com
aquestes que vostès votaren en contra ahir. Per tant deixi de ser
tan hipòcrita i deixi d’abanderar-se com el portaveu de les
plataformes ciutadanes, perquè no ho és, Sr. Jerez, és el
portaveu del Partit Popular, que clarament fa el que li he dit
abans, però res més.

I la intenció que anem tots junts no és per resistir-se, no, no,
és per reclamar que s’acabi, i per demostrar que estam en
contra, i a vostès els va molt bé sortir en premsa a dir “hem
d’anar tots junts, i tota la societat està bé que anem i reclamem
tots a l’una...”, però a l’hora de veritat, a l’hora de demostrar i
que efectivament anem tots a l’una, vostès passa enrere, vot en
contra i per aquí no hi passam. Ja cansa, ja cansa. 

I diu que som nosaltres que utilitzam políticament això. Se’n
recorda del que va fer vostè quan estava a l’oposició, Sr. Jerez?
Qui ho va treure va ser vostè, que va presentar la primera
proposició no de llei, vostè ho ha repetit moltes vegades. No,
no, jo li ho he dit sempre, jo li ho he dit sempre. Vostè ho va fer,
però per què ho va fer?, per aprofitar-ho políticament, Sr. Jerez,
i ara els ha vengut damunt, ara els ha vengut damunt i no saben
com sortir-ne. 

I vostès que tenen tanta confiança en l’informe, sap com
funciona moltes vegades aquest informe?, si no pregunti-ho als
canaris i li diran con funcionen aquestes coses; funcionen que
potser hi ha 125.000, com és el cas, alAlegacions en contra de les
prospeccions, 125.000; com deia el Sr. Abril es posaran a una
columna, diran “tot això què passa?”, es consultarà a l’empresa,
traslladaran a l’empresa, l’empresa farà unes propostes, aportarà
mesures correctores, i el Ministeri d’Indústria què dirà?, bé,
clar, “l’informe plantejava dubtes, les alAlegacions plantegen
problemes, però l’empresa ja ha corregit el projecte i ha
solucionat tots els problemes”. Aquesta és una de les
possibilitats i és el que els ha passat als canaris, que també
confiaven en l’informe.

I vaig acabant, Sra. Presidenta, per deixar clar que
efectivament des del primer moment, des del gener de 2011, que
vostè va presentar aquella proposta, hi ha hagut unanimitat en
aquest parlament quan hem parlat de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, hauria d’anar acabant.
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EL SR. BONED I ROIG:

Sí, vaig acabant, li he dit que acabava i estic acabant. ...que
hi havia unanimitat fins ara, però la unanimitat a partir de dia 7
d’octubre de 2014 s’ha acabat, Sr. Jerez, i la unanimitat l’han
rompuda vostès, vostès han votat en contra de peticions dels
ciutadans, vostès han votat en contra de propostes que podrien
haver acabat ja amb aquest problema, vostès s’han desmarcat,
vostès ho estan utilitzant, vostès són els que estan esperant que
arribin les eleccions, vostès són els que fan política. No
enganyin més la gent, Sr. Jerez, i llevin-se la careta i mostrin
realment qui són, el Partit Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 5748/14. 

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5748/14, relativa a creació de comissió conjunta
contra les prospeccions petrolíferes.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6147/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a solidaritat i front
comú amb Canàries i rebuig a la declaració d'impacte
ambiental (DIA) sobre les prospeccions.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei, RGE núm. 6147/14, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a solidaritat i front comú amb
Canàries i rebuig a la declaració d’impacte ambiental sobre les
prospeccions.

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

(...) que hi hagi un fil de continuïtat amb el debat.
Evidentment aquesta proposició està redactada molt poquets
dies després que el ministeri emetés la declaració d’impacte
ambiental en relació amb els projectes de prospecció de la
companyia Repsol i que afecten en aquest cas la comunitat de
les Illes Canàries, i la motivació és molt lògica: solidaritzar-nos
amb una comunitat que nosaltres insistim que està en la mateixa
situació, i en aquest cas, després d’aquesta declaració d’impacte
ambiental que dóna la raó o que dóna el vistiplau a les
prospeccions, pitjor que nosaltres; i valorar també aquesta
declaració d’impacte ambiental en tant que nosaltres som els
següents de la llista, com dèiem fa un moment. 

De totes maneres han passat els mesos. Em fa gràcia perquè
el Sr. Jerez ha fet aquí una defensa de..., fins i tot ha utilitzat
termes molt combatius, termes molt de combat, lluita,
resistència i tal, per fer referència a les diferents declaracions,
resolucions que ha aprovat aquest parlament. Crec que les
comparacions, si ens remetem a Canàries, i no tant al que hagi
fet el seu parlament, que també, sinó sobretot el que ha fet i està

fent el seu govern per intentar aturar les prospeccions, són
odioses, i jo entenc que pot ser molt més fàcil a un govern que
és de diferent color polític dels teus que governen a Madrid, per
ventura és més fàcil fer segons quin tipus d’accions de lluita i
resistència, però si hem de comparar, lluita i resistència és la
que hi ha a Canàries en comparació amb la que hi ha a les Illes
Balears, on a més aquesta lluita i aquesta resistència fins i tot
des de la part social ha arribat molt més tard que no a Canàries,
que ja duen un bon parell d’anys llarg lluitant contra aquest
tema, tot i que els decrets que els afecten són bastant posteriors
als que ens afecten a nosaltres, perquè són de 2012.

La proposició, per no enrotllar-me massa, té tres punts, i
n’afegiré un quart d’actualitat que ens convida a ser encara més
solidaris amb l’arxipèlag de les Illes Canàries. El primer és
aquest, mostrar la nostra solidaritat amb el poble i amb les
institucions canàries després d’aquesta declaració d’impacte
ambiental, que entenem, com ha entès el govern de Canàries i
com ha entès la societat de les Illes Canàries, que és una
declaració política; els he posat un exemple basat en una lectura
que vostès també poden fer d’aquesta declaració d’impacte
ambiental publicada al Butlletí Oficial de l’Estat de dia 10 de
juny d’enguany, on el ministeri directament es limita a donar la
raó a allò que la companyia Repsol respon a les diferents
alAlegacions que s’han presentat, que fins i tot en el cas de
Canàries són moltes més que en el cas dels projectes..., o
concretament dels de Cairn Energy, que ens afecten, els del
Golf de València, a les Illes Balears i que debatíem fa un
moment. El ministeri, per tant, es limita a donar per bons els
arguments de l’empresa sense ni tan sols fer una feina tècnica
de recerca, de contrastar per què un argument té més pes que un
altre, sinó senzillament això, es dóna resposta i per tant donam
el vistiplau.

I a més té llacunes importants que ens conviden a insistir en
aquest argument que és una declaració política, quan hauria de
ser una declaració tècnica, acurada, objectiva, sobre els
possibles impactes ambientals d’aquests projectes de
prospeccions que, això sí, tenen uns noms molt graciosos:
Sandía, Zanahoria... No sé si potser és que psicològicament
volien minimitzar l’impacte que té dins la societat canària, però
són si més no curiosos els projectes de prospeccions de Repsol
a les Illes Canàries. Hi ha una errada, per exemple, tan grossa...,
errada o prevaricada, no ho sé, però perquè ens entenguem: a
una alAlegació de la Universitat de Las Palmas, però fins i tot del
mateix CEDEX, dependent del Ministeri de Medi Ambient, que
diu que s’ha minimitzat en més d’un milió de vegades el risc de
vessament, és a dir, un risc de vessament que és el perill o el
risc més gros que pot comportar un projecte de prospecció, que
estava al 5%, l’han disminuït al 0,00005, i això ho ha dit el
CEDEX, ho ha dit la Universitat de las Palmas, i a la declaració
d’impacte ambiental els és bastant igual.

Igual que s’ha obviat, com també s’alAlegava des de diferents
instàncies, l’afectació geològica, que potser en el nostre cas no
seria tanta, però que en el cas de Canàries, que és una finestra
geològica volcànica a l’Atlàntic...; pensin vostès per exemple en
aquest volcà submarí d’El Hierro, que ha estat durant molts de
mesos, durant pràcticament un any, donant molts de problemes
a El Hierro; vull dir que el nivell d’afectació que pot tenir un
projectes de prospeccions petrolíferes a Canàries en termes
d’afectació geològica és increïble. L’Institut Geològic i Miner
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d’Espanya va alAlegar que això s’havia de tenir en compte; no es
té en compte, ni ho té en compte la companyia ni ho té la
declaració d’impacte ambiental del ministeri. 

Són fets molt greus que ens ratifiquen en aquesta afirmació
que estam davant d’una declaració política, i que per tant, com
a precedent del que és la següent declaració d’impacte
ambiental que hi ha en cua, que és la nostra, és un mal
precedent, i per tant raons o motius de més per sumar-nos a
això.

Ja no entraré, ara que parlàvem d’això del risc geològic, a
parlar d’allò de Castor, que no es va tenir en compte aquest risc,
que no estam parlant -estam parlant d’una zona entre Tarragona
i Castelló- d’una zona on hi hagi una especial sensibilitat sobre
el tema geològic, que sigui, com és Canàries, una finestra
volcànica, i mirin el que ha passat, i mirin el que ens ha costat
a tots i estarem pagant durant dècades, al Sr. Florentino, això sí,
que, com els vaig dir ahir, tant els és un Son Espases com un
Castor, però bé, bromes a part.

El següent punt reitera una mica allò que plantejava
l’anterior proposta del Grup Parlamentari Socialista, fer un front
comú, que trobam que s’hauria de fer extensiu i necessari a les
Illes Canàries. Dues comunitats feim més força que una, igual
que dos colAlectius fan més força que un. Això és també de
manual i de sentit comú.

I la tercera qüestió és instar el Govern de l’Estat a modificar
la legislació vigent en matèria d’hidrocarburs perquè es
condicioni d’alguna manera que, encara que hi hagués una
declaració d’impacte ambiental positiva, si la comunitat informa
negativament, com ha informat per exemple en el nostre cas la
Comissió Balear de Medi Ambient, això quedi supeditat, perquè
al final ens podem trobar amb una cosa que pot ser molt legal
però que és absolutament ilAlegítima, i que en uns altres temps
tenia una denominació també de manuals d’història que es deia
colonialisme. Arribava una potència, feia una extracció de
recursos passant per damunt de la voluntat d’un poble, i això es
deia colonialisme, un temps, i no necessàriament als manuals
marxistes d’història, i això és el que s’està fent i és al que es pot
donar peu per molt legal que sigui aquesta maniobra. No pot ser
que una declaració d’impacte ambiental, per molt positiva que
sigui, vagi en contra d’un informe negatiu o d’una declaració
negativa per part de la comunitat autònoma afectada, en aquest
cas Canàries, però evidentment quan ens toqui també seria el
cas.

I allò darrer, per acabar, em faltaria, després de tots aquests
mesos que han passat, un quart punt que no és a la proposició no
de llei per encara manifestar més la nostra solidaritat amb les
Illes Canàries davant la impugnació de la seva consulta, que ja
té data, que és dia 23 de novembre. Han estat un poc més vius
que els catalans, el dia 23 de novembre, no el 9 de novembre, i
l’han fet d’una manera que malgrat les amenaces del Sr. Soria
d’agafar una pedra del Tribunal Constitucional i potser tirar-la
a la cara de la comunitat de les Illes Canàries ho tendrà una
mica complicat, perquè no sé si coneixen els termes de la
pregunta, que és: “Creu vostè que Canàries ha de canviar el seu
model mediambiental i turístic en funció de les prospeccions de
gas o petroli?”; clar, no és una pregunta directa sobre si volen
prospeccions o no volen prospeccions, que és una competència
estatal, que és allò que s’argumentava per poder utilitzar la

pedra del Constitucional. Crec que han estat molt hàbils, però
sobretot, més que hàbils, o llestos, o vius davant aquest qüestió,
crec que el que han estat és lluitadors, resistents i valents, molt
més del que ara per ara han estat els nostres governants, tot i
que han estat reiteradament convidats a fer qualque cosa més,
com hem intentat fer avui en aquesta comissió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Abril, vagi per davant el nostre
vot favorable tant als tres punts d’acord que figuren a la
proposició no de llei que tenim per escrit, com a aquest quart
punt que vostè hi ha afegit, i que entenem que és important, i
sobretot comença a fer por que cada vegada que un territori
d’Espanya intenta fer una consulta als seus ciutadans
immediatament des de Madrid s’aixequi alguna veu que digui
que, encara que sigui a pedrades, acabarà amb aqueixa
necessitat o amb aqueixa voluntat d’expressar una opinió que
pugui tenir un colAlectiu o una comunitat autònoma. Per tant, vot
favorable als quatre punts.

I vot favorable per diverses raons, perquè és cert que a pesar
que alguns intenten marcar grans diferències entre el problema
que suposen les prospeccions a Canàries i a Balears, que alguns
intenten fer veure que són dues coses talment diferents, de fet
estam parlant del mateix: dos indrets clarament distanciats, però
al final una mateixa problemàtica, estam parlant de dos
arxipèlags on unes prospeccions amenacen el seu sistema de
vida o amenacen la seva economia, amenacen el seu model o la
seva principal indústria, com és el turisme, i amenacen el
sistema de vida dels ciutadans de les illes, tant de Balears com
de Canàries, i en aquest cas parlam de la mateixa amenaça, que
són les prospeccions.

Sobre el que ha passat a Canàries amb el tema de l’informe
mediambiental, ens hauria de començar a fer reflexionar.
Aqueixa fe cega que tenim en l’informe que ha d’emetre Medi
Ambient, l’hauríem de posar entre interrogants com a mínim,
veient d’on venim. I sobretot hauríem de posar entre
interrogants la sistemàtica d’actuació que des del ministeri es
practica sobre aquest tema. No fa falta anar gaire lluny, ens
podem centrar per exemple en com es varen utilitzar, amb
subterfugis que a dia d’avui els responsables jurídics d’alguna
administració encara no són capaços d’explicar com i per què,
però així es va fer. Em referesc al que va passar en el Consell
d’Eivissa, amb les alAlegacions presentades en el projecte de
Cairn Energy, que de bones a primeres va rebre una notificació
del ministeri, instant el consell a reiterar, a repetir totes les
alAlegacions presentades, ja que el que havia fet era no enviar-
les al Ministeri de Medi Ambient perquè avaluàs les
alAlegacions de cara a l’informe, sinó que les enviés directament
a l’empresa, perquè l’empresa donés la seva opinió sobre
aquelles alAlegacions. 



1024 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 73 / 8 d'octubre del 2014 

 

L’amenaça directa era que si no es repetien immediatament
i si se n’aportava alguna nova, en un termini concret es donarien
per liquidades aquestes alAlegacions, ja que l’empresa havia
contra alAlegat dient que s’havien pres mesures preventives
contra tots els problemes que feien referència a les alAlegacions.
Mesures que, per un altre costat, d’informes tècnics
d’especialistes havien quedat ja ben clar que eren clarament
insuficients i que no servien per a res. Però bé, aquesta és la
manera de treballar que es té des del ministeri que allò que cerca
és sí o sí, com he dit abans, es facin aquestes prospeccions i que
desitja que es plantin torres d’extracció el més aviat possible.

Per tant, no utilitzaré molt més temps, simplement
manifestar l’acord absolut amb tot allò que s’ha dit per part del
Sr. Abril, amb el contingut de la proposició no de llei. I crec que
efectivament, seria bo que, malgrat, malgrat que el Partit
Popular ha demostrat que no li interessa amb la votació a la
PNL anterior, quants més puguem anar junts i de la mà a
demostrar a qui vol aquestes prospeccions, tant a un indret com
a l’altre, que el rebuig de la societat i de les institucions és molt
clar, si ho feim tots junts sempre tendrem més força. Però
repetesc, dubto que això vaig endavant perquè el Partit Popular
té molts d’interessos, ara d’anar junts segons a on no interessa
gaire.

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:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Per
defensar el criteri el Grup Parlamentari Popular en aquesta
qüestió i en particular a la solidaritat que es demana des del
Parlament de les Illes Balears cap una altra comunitat
autònoma, cap a les Illes Canàries. Jo crec que en primer lloc
s’ha de..., i ja s’ha dit aquí, posar de manifest què ens uneix a
Canàries, que és precisament un front comú, que és el fet que
s’han autoritzat prospeccions petrolíferes en el seu indret, però
també les diferències que ens allunyen de la comunitat
autònoma de les Illes Canàries. Jo crec que si bé semblances en
tenim, diferències encara n’hi ha d’haver més. Tothom estarà
d’acord que per ser solidari, hem de ser solidaris davant
qüestions comunes, no qüestions distintes i no qüestions
diferents.

En primer lloc salta a la vista que les diferències
geogràfiques són una obvietat, el mar Mediterrani és un mar
tancat i en canvi, l’oceà és un mar obert i per tant el risc o el
perill que hi pugui haver en un indret o en un altre és
absolutament distint. Però també hi ha diferències
geopolítiques. Tothom sap, a ningú se li escapa, que Canàries és
molt a prop del Marroc, és un territori limítrof amb el Marroc i
el Marroc en aquest moment cerca cru, cerca petroli. I intenta
cercar cru amb una celeritat màxima, per tant, si en el Marroc es
produeixen prospeccions, són susceptibles de produir-se
precisament allà on a Canàries també hi ha petroli i és possible
que la borsa de cru acab sent perforada pel Marroc i també situï
aquella borsa de cru a territori canari. Això divideix la societat
canària i és un fet incontestable.

Hi ha diferències polítiques. Miri, a les Illes Canàries no
totes les formacions polítiques estan en desacord en relació amb
les prospeccions petrolíferes. Aquí a les Illes Balears sí, aquí hi
ha unanimitat política en contra d’aquestes prospeccions. Però
no només això, sinó que socialment també és cert que hi ha
resistència i hi ha acceptació entorn d’aquest model generador
d’energia i generador d’economia. 

I no només això, sinó que encara hi ha més diferències,
judicials: miri, Canàries ha instant judicialment la revocació
d’aquestes prospeccions i el Tribunal Suprem li ha donat la raó.
A vostès els agradarà, no els agradarà que els hagin donat la raó,
però la justícia, un dels pilars fonamentals del nostre estat de
dret, ha donat la raó a les Illes Canàries. Ha avalat la legalitat
d’aquestes prospeccions i nosaltres avui ens convocam en
aquesta comissió per solidaritzar-nos amb aquells que volen una
revocació de les prospeccions que han estat avalades per la
nostra justícia, per la nostra justícia. Però no només això, sinó
que aquestes prospeccions a Canàries també han estat avalades
per la Unió Europea i nosaltres avui ens convocam aquí per
solidaritzar-nos en contra del criteri que ha manifestat la Unió
Europea relacionat amb les prospeccions petrolíferes de
Canàries. A Balears encara això precisament no ha passat.

No només això, però, sinó que miri, permeti’m que li mostri
el programa electoral de Paulino Rivero amb el qual es va
presentar a les eleccions i que va signar com a candidat. L’any
2011 es presentava per Coalició Canària aquesta persona, amb
un programa electoral que va subscriure, que avui hauria de
defensar i no ho fa, i a la pàgina 111 deia, a l’apartat de más
autogobierno deia: “En el plano comercial, por un lado se
deben atribuir a la comunidad autónoma nuevas competencias
sobre materias de gran interés, para el futuro del archipiélago,
las prospecciones petrolíferas”. Programa electoral, any 2011,
Coalició Canària. Avui Paulino Rivero defensa oposadament el
contrari, vostè em permetrà que jo no em solidaritzi amb una
persona de la qual no em puc fiar, això permeti-m’ho, que no
em solidaritzi amb una persona de la qual no tenc capacitat per
fiar-me’n, perquè no me’n fiï. Però no només això, sinó que
permeti’m que no em solidaritzi amb un govern i amb una
comunitat autònoma, amb independència de les distintes
diferències que els he manifestat aquí i que possiblement són
allò que ens fan rebutjar aquesta proposició, que no ho faci
perquè precisament el govern de la comunitat autònoma de les
Illes Canàries vol promoure un referèndum que en aquest
moment és susceptible d’emmarcar-se dins la ilAlegalitat.

Per tant, jo crec que això són argument suficients perquè,
amb independència que no estiguem d’acord amb les
prospeccions petrolíferes, que és el que ens uneix, motiu
suficient per rebutjar una proposició no de llei, per no
solidaritzar-nos amb una comunitat autònoma que efectivament
uns consideren que tenen un problema i uns altres consideren
que no tenen cap problema.
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I jo, com anècdota, li vull plantejar una qüestió, miri, el Sr.
Paulino Rivero, fa pocs dies, poques setmanes, va visitar l’illa
d’Eivissa, perquè va fer una conferència en el Club Diari
d’Eivissa. En aquella conferència va explicar el per què de la
resistència de les prospeccions petrolíferes a Canàries. El
president del Consell Insular d’Eivissa li va oferir el seu despatx
per si volia, com a visita de cortesia, passar per allà i compartir
un seguit d’opinions. Jo li he de dir que el Sr. Paulino Rivero va
rebutjar aquesta invitació de cortesia. Però clar, avui nosaltres
hem de ser solidaris amb en Paulino Rivero precisament. Jo deix
això damunt la taula perquè és una anècdota, la qual volia que
vostès sapiguessin, que estic segur que no coneixien, però ho
deixaré simplement en el terreny de l’anècdota.

En fi, crec que els arguments són suficients per rebutjar
aquesta proposició no de llei i no solidaritzar-nos amb la
comunitat autònoma de Canàries per les qüestions dites. I
centrar-nos en l’important, que prou feina tenim a la comunitat
autònoma de les Illes Balears per defensar unes prospeccions
que encara hem (...).

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, a veure, ho torn reiterar, vull dir que la solidaritat, perquè
primer se’ns demana com a... per solidaritat en primera
instància és el que ja fa el Govern, bé tota la solidaritat amb les
gestions que facin falta, però la solidaritat no és una carta
blanca, que és el que vostès s’han pensat. Per això som molts,
per això la representació d’aquest Parlament és plural, ja
m’agradaria que encara fos més plural, la societat civil és molt
plural, cada vegada a les Balears som més plurals, però la
solidaritat no és una carta blanca, ni per a aquest tema ni per a
molts d’altres, que també es confon, no entraré aquí ara a parlar
de finançament i d’altres qüestions.

Aquests arguments d’un oceà obert i una mar tancada són,
permeti’m amb tots els respectes i l’afecte, una mica de Barrio
Sésamo, però des del punt de vista mediambiental i això és la
Comissió de Medi Ambient, no s’aguanten per cap banda.

Introdueix el tema de la geopolítica, jo estic segur que a
Canàries, primer que l’únic partit que està en contra o a favor de
les prospeccions, en aquest cas, és el Partit Popular, l’únic, però,
a part d’això, amb un 30% d’atur que tenen, si es fes una
consulta en aquest moment i demanassin a la gent si vol
prospeccions o no vol prospeccions, que no serà aquesta la
pregunta, ja els ho he dit, dirien que no, i si algú té cap dubte
crec que s’equivoca. Al final això de mar oberta, mar tancada,
és que són arguments una mica infantils. 

I quina és la diferència entre Canàries i nosaltres? Que ells
són una colònia d’ultramar i nosaltres som una colònia
d’”intramares”? A efectes polítics i a efectes de poder i de
prendre decisions això és el que sembla. Als canaris crec que els
importen bastant poc les qüestions geopolítiques, estan molt
millor situats que nosaltres, tenen sol tot l’any, malgrat això
tenen problemes i també tenen molt clar que el petroli no els
arribarà. Sobretot perquè si parlam de geopolítica, parlam de
canvi climàtic i parlam d’aquestes qüestions, tots ens omplim la
boca de parlar d’energies renovables i tal, idò per què hem de
competir amb un país que aposta pel petroli? Això és una
desinversió.

Amb el tema del Suprem, que un mes després de la
declaració d’impacte ambiental, va desestimar tots els recursos
que s’havien presentat, començant pel mateix Govern de
Canàries, entram en el debat sobre la legalitat i la legitimitat,
que és molt necessari afrontar si creim en la democràcia i volem
que la democràcia continuï, perquè si no ens trobarem a un punt
de no retorn, on som en aquests en què estam obligats a revisar
moltes coses. És legal, per exemple en el cas de Catalunya,
impugnar, tomar, desestimar una consulta que vol fer el 80% del
Parlament, la majoria de la societat? Almanco que els demanin
l’opinió, ja s’independitzaran o no, ningú no planteja això, que
es consulti la gent és legal. Però és legítim? La pregunta la
podríem remetre fins i tot a la reforma de l’Estatut, però bé. És
legal que un jutge sigui inhabilitat per haver ficat un banquer...,
haurà fet coses malament no?, per haver ficat un banquer a la
presó la mateixa setmana que, a més se sap tot el cristo aquest
de les targetes, de les targetes black aquestes i tal, si és legal,
però és legítim des del punt de vista de credibilitat de les
institucions? 

És legal declarar, fer una declaració o emetre una declaració
d’impacte ambiental favorable a una companyia, que a més
parlam d’una qüestió de drets constitucionals, de tenir uns
serveis públics iguals, d’utilitzar la Constitució per allò que
s’hauria d’utilitzar i no pel que s’utilitza que és per fer guerra
entre pobles moltes vegades, per fer un ús lucratiu d’una
explotació de recursos, que ni tan sols és l’Estat, és una
companyia, la qual, a més, la major part del capital, per molt
que sigui Repsol, ex-companyia pública espanyola, la major
part del capital és estranger, i a més, el projecte és per fer un ús
lucratiu, per fer una explotació de recursos, és legítim això, per
molt legal que sigui? Jo crec que no.

I si no ens plantejam aquesta pregunta davant fites
importants com les que succeeixen avui en dia i com la que
debatem en aquest moment, ens carregam democràcia entre tots,
sobretot quan no ens aturam a pensar.

I el darrer, si vostè és capaç d’assegurar-me que el Sr. Bauzá
és menys electoralista que el Sr. Paulino Rivero en el tema de
les prospeccions, retiraré la proposta.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la proposició no de llei RGE núm. 6147/14.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6147/14, relativa a solidaritat i front comú amb
Canàries i rebuig a la declaració d’impacte ambiental sobre les
prospeccions.

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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