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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Sí, Rosa Bauzá substitueix Gabriel Martí.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sra. Presidenta, Alejandro Sanz sustituye a Misericordia
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. 1039/15, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la transparència
d’autorització de sondejos petrolífers dins el territori espanyol;
i RGE núm. 2101/15, presentada pel Grup Parlamentari MÉS,
relativa a reserva marina de Sa Dragonera.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1039/15, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la
transparència d'autorització de sondejos petrolífers dins el
territori espanyol.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 1039/15, 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. Crec que aquest és un tema per tots
suficientment conegut, amb suficients moments de debat en el
Parlament, i el motiu que pràcticament ara, en la darrera o quasi
la darrera oportunitat de reunió d’aqueixa comissió, arribi una
proposició no de llei al Parlament en referència a les
prospeccions petrolíferes no és més que perquè fins ara ha estat
impossible convèncer el Govern de l’Estat de la necessitat de
buscar la fórmula d’eliminar definitivament qualsevol
possibilitat del perill que suposen projectes com aquests de les
prospeccions, i crec que hem coincidit en seu parlamentària
també que aqueixa possibilitat i aquest fet únicament i
exclusivament pot passar per la necessària modificació de la
Llei d’hidrocarburs, però com he dit abans, davant el bloqueig
per part del Govern de l’Estat d’arribar a aquest punt, no tenim
més remei que anar exercint el nostre dret a oposar-nos i a
protestar puntualment cada vegada que sorgeix un fet relacionat
amb aquest tema de les prospeccions.

No repetiré els punts d’acord i de debat de molts de plenaris
i de comissions anteriors, i per no perdre el temps m’ajustaré a
la novetat que provoca el fet de la necessitat d’aqueixa
proposició, i aqueixa novetat no és altra que un anunci fet per
part del ministeri, dels responsables del ministeri, i és que
davant les circumstàncies que envolten les prospeccions a les
Illes Canàries, i davant del fet de la negativa per part de
l’empresa Repsol en aquell indret a seguir endavant amb
diversos permisos que tenia per a aquestes prospeccions, s’ha
plantejat per part del ministeri una possibilitat que, ho he de dir

clarament, no ens agrada ni poc ni molt ni mica, i és que s’ha
plantejat a l’empresa la possibilitat de transferir i de canviar de
lloc aqueixes autoritzacions de prospecció, amb un
condicionant: que s’han de fer a un indret on la mateixa
companyia ja tengui també altres projectes en marxa o
presentats. 

Si aquest és l’únic condicionant, ens trobam que una de les
opcions clares que tendria la companyia per canviar d’indret
aqueixa autorització que té a Canàries és el Mediterrani, i
davant aquest fet crec que hem de ser també clars i contundents,
com ens ha agradat ser-ho fins ara respecte dels altres punts que
s’han tractat sempre en referència a aqueixes prospeccions, i no
tenim més remei que presentar una proposta amb quatre punts;
dos ja s’han pogut votar en altres ocasions i és el rebuig a
qualsevol tipus de prospecció, estudi o extracció a l’entorn del
nostre arxipèlag, i l’altre és cercar la fórmula per agilitar la
denegació de la resta dels projectes que estan en curs i en tràmit
d’aqueixes prospeccions al Mediterrani. I els altres dos punts sí
que fan referència expressa al fet que he apuntat, i per això
proposam rebutjar amb contundència la proposta del ministeri
perquè es puguin transferir al Mediterrani les prospeccions no
realitzades a les Illes Canàries. I l’altre punt dels quatre que,
com he dit, proposam fa referència al fet que sí és necessari que
es comprometi el Govern de les nostres illes a prendre totes les
accions judicials, si fes falta, les que puguin pertocar per tal
d’evitar aqueixa transferència a què m’he referit abans.

Crec que són punts molt clars, no fa falta parlar-ne molt
més. Tots els altres inconvenients que tenen aquests projectes
són de tots coneguts, n’hem parlat moltes vegades, però crèiem
que era necessari que ara, acabant la legislatura, no podíem
deixar passar l’oportunitat que per darrera vegada potser el
Parlament es pronunciï en contra de qualsevol qüestió que
suposi seguir o incrementar el perill de les prospeccions a
l’entorn de les nostres illes, de la nostra comunitat autònoma.

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.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Moltes gràcies. Bona tarda a totes i a tots. Des del Grup
MÉS donarem suport a aquesta proposta del Grup Parlamentari
Socialista, com no podia ser d’altra manera, en tot allò que
afecta les prospeccions que tots deim rebutjar. 
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Si absurdes són les prospeccions petrolíferes, i ho hem
recordat moltes vegades en aquesta cambra, més absurda encara
és aquesta idea de la qual es fa ressò aquesta proposició no de
llei que debatem avui, introduint aquest concepte de
transferència, que se’ns presenta com una mena de dret adquirit
per part de les companyies petrolíferes. Bàsicament es tracta
que Repsol, la companyia Repsol, l’empresa on properament
farà feina el ministre d’Indústria i Turisme, es va comprometre,
en base al Reial Decret 547/2012, que és el que autoritzava a fer
les prospeccions a les Illes Canàries, a fer una inversió que
finalment no s’ha duit a terme, no s’ha conclòs, perquè no s’ha
trobat ni petroli ni gas; aquest és el problema de fons. I com que
no s’ha fet, no s’ha desenvolupat tota aquesta inversió li pot
caure una multa, i el que fa el ministeri és interpretar la Llei
d’hidrocarburs, que enlloc no diu que existeixi que es pugui
aplicar d’aquesta manera el concepte de transferència, que
Repsol podria traslladar aquesta possibilitat de fer sondejos a un
altre territori de l’Estat on també tengui permisos per fer-los, i
que pugui fer efectiva aquesta inversió, un tracte de favor total,
o així ho veim nosaltres, per part del Grup Parlamentari MÉS,
a favor de les companyies petrolíferes una altra vegada, una
altra vegada.

I és una mica com a de jutjat de guàrdia, perquè vostès
imaginin: no ens ha tocat la loteria, ens hem comprat un bitllet
de loteria, la loteria és de l’Estat, i com que no ens ha tocat idò
l’Estat ens ha de regalar un altre bitllet a veure si ens toca. És a
dir, aquesta és una mica la lògica d’aquest concepte de
transferència que introdueix de manera absolutament arbitrària
i interessada el Ministeri d’Indústria i Turisme, quan a més és
un concepte que va en contra de qualsevol criteri que tengui a
veure amb el medi ambient, perquè evidentment parlam d’un
altre territori, d’un altre ecosistema, d’un altre tipus d’impactes,
i el que s’hauria de fer és tornar a començar un procediment
com si es tractàs d’una autorització nova en tot el seu
procediment. 

La qüestió és que el Govern central torna a emparar les
companyies petrolíferes. De fet en aquests darrers mesos, només
en els darrers sis mesos, han passat moltes més coses que això
que debatem avui amb aquesta proposició no de llei. Els vull
recordar que fa molt poc, fa qüestió de setmanes, per exemple,
el govern de l’Índia va denunciar, va multar la companyia
Cairn, que de la qual estam esperant la declaració d’impacte
ambiental per al Golf de València, amb una multa de 1.000
milions de lliures, just el contrari del que fa el Govern
d’Espanya, per exemple, amb Castor. O sigui, aquí ens dedicam
a indemnitzar aquells que perjudiquen el medi ambient i el bé
comú, i en canvi l’Índia, un país d’allò que anomenam tercer
món, s’atreveix amb una companyia com aquesta per haver...,
no només haver-se botat els procediments sinó haver enganat el
govern i les administracions de l’Índia. Molt bon historial està
clar que no tenen. O a la companyia SeaBird, que és la que té el
projecte en el Golf de Lleó, que li varen caducar els permisos,
si ho recorden, l’any passat, i el govern central també li ha
tornat a autoritzar un nou procediment, però no es tramita com
un nou expedient i per tant no hi ha hagut un procés d’exposició
pública, cosa amb la qual fins i tot el Govern de les Illes Balears
ha estat d’acord, que s’hauria d’haver tramitat com un nou
projecte i per tant s’hauria d’haver obert a exposició pública.

I mentrestant el Govern d’aquí, que fins i tot en temes com
aquest al final no li queda més remei que reconèixer que les

coses no s’estan fent bé per part del Govern d’Espanya, recorre
a BrusselAles, que està molt bé, però mentrestant el Govern
d’Espanya, que és el que té la clau, no fa res; no fa res i no fa
res tampoc el Govern d’aquí, o molt més podria haver fet, com
-i aquesta és la darrera denúncia del nostre grup- després de
demanar aquell informe sobre els renous que vàrem fer públic
l’estiu de l’any passat de demanar els enregistraments dels
renous, em varen enviar els enregistraments dels renous, després
que em varen enviar els enregistraments dels renous vaig
demanar l’informe que acompanya l’enregistrament dels renous,
perquè aquest senyor no és un expert a interpretar renous de
davall la mar de qualsevol manera, i quan m’envien l’informe
que justifica aquests renous que justifiquen l’informe que es va
fer públic i que va ser tan polèmic l’estiu de l’any passat, resulta
que aquest informe el que diu és que és un informe que es fa
cada sis mesos i que fins i tot en informes anteriors -són
informes que es fan a les diferents reserves marines de les
nostres illes- aquests renous no és la primera vegada que es
detecten i que les autoritats, conclou l’informe, haurien de
preocupar-se i perseguir d’alguna manera d’on vénen tots
aquests renous que clarament són de prospeccions petrolíferes,
independentment de la distància a què es produeixen i que tenen
un impacte.

Es podria haver fet molt més del que es fa i es podria fer
molt més a l’hora de reivindicar fins i tot que una cosa que està
aturada, com és l’informe de Cairn de la declaració d’impacte
ambiental, que s’hauria d’haver fet públic el passat mes de
novembre, per una qüestió ara per ara electoral, si no es
desmenteix, o electoralista no s’ha fet públic encara en aquest
moment.

Per això estam d’acord amb el sentit de la proposta que
presenta avui el Grup Parlamentari Socialista d’aturar aquest
concepte absurd i arbitrari de transferència en les autoritzacions
de les prospeccions. Si cal, modificar la Llei d’hidrocarburs,
cosa que també ja hem proposat i crec que hem aprovat per
unanimitat en altres ocasions; i d’acord també amb el sentit de
la resta de propostes que té aquesta proposició. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
ens convocam avui aquí, en aquesta comissió d’Ordenació del
Territori i Medi Ambient, una vegada més per tornar a
pronunciar-nos sobre una temàtica que ha ocupat bona part del
discurs, debat parlamentari al llarg dels darrers anys, dels
darrers quatre anys, diria jo, des que precisament el grup
parlamentari presentàs la primera iniciativa en aquesta matèria,
i ho hem fet sempre tractant aquesta qüestió com una
preocupació d’alçada, i continua essent per al Grup Parlamentari
Popular una preocupació d’alçada, una preocupació important
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al llarg de la present legislatura, i al voltant de la qual hem
aconseguit -crec que això ho hem de celebrar- acords d’elevat
nivell per tal de revertir unes autoritzacions petrolíferes que,
torn reiterar una vegada més, mai no s’haguessin hagut
d’atorgar. Hi ha hagut retrets de grups parlamentaris d’uns cap
als altres, però en qualsevol cas jo em qued i el grup
parlamentari es queda amb l’alt nivell d’acord que hem
aconseguit concentrar en aquests darrers anys, i m’atreviria a dir
que possiblement en aquesta matèria haguem arribat a més
acords que en qualsevol altra matèria en els darrers quatre anys
de debat parlamentari.

I el Grup Parlamentari Popular s’ha mostrat conciliador,
sempre que les circumstàncies i els plantejaments en aquesta
qüestió s’han fonamentat en criteris raonables, i el grup
parlamentari s’ha mantingut resistent quan ha considerat que la
demagògia i quan ha considerat que l’oportunisme polític
s’estaven obrint pas, que també ha succeït; i de la mateixa
manera també hem mostrat una reacció, una reacció davant altes
instàncies de l’Estat per, com dic, intentar revertir aquesta
amenaça que posa en risc un model econòmic solvent. Però no
només això, sinó que, el que per a mi i per al meu grup
parlamentari és més important, ho hem fet amb convicció i ho
hem fet per una qüestió de principis, i sobretot ho hem fet per
l’obligació material que tenim de traslladar a la cambra de la
sobirania popular de les Illes Balears un mandat social, un
mandat del carrer, un mandat de la gent, que exigia, i encara
continua exigint, una immediata paralització de les
autoritzacions atorgades, de les autoritzacions donades.

I després de tot aquest camí recorregut avui, com no pot ser
d’altra forma, el meu grup parlamentari continuarà mantenint la
mateixa resistència, la mateixa oposició, la mateixa vehemència
en aquesta exigència envers les prospeccions que es varen
autoritzar, i ho mantendrà amb la mateixa energia amb què ho
mantenia el primer dia. Per tant nosaltres mantenim la mateixa
coherència; aquesta coherència ens obliga a actuar de la mateixa
manera; per tant avui ja els anuncii que hi haurà un elevat i un
alt grau d’enteniment entre el Grup Parlamentari Popular i les
propostes que avui planteja aquesta iniciativa del Grup
Parlamentari Socialista. I en relació amb la primera els he de dir
que..., els he d’anunciar el nostre vot favorable; la primera
proposta que vostès plantegen no és res més que tornar a incidir,
a reiterar, a insistir, a repetir una vegada més el que ens ha unit
a tots, el que ens ha fet arribar a concentrar punts d’acord
importants, que no és altra cosa que el rebuig a les prospeccions
petrolíferes al voltant del nostre territori. Per tant vagi el nostre
vot favorable al primer punt.

En relació amb el segon punt els he d’anunciar també -
entenem que no pot ser d’altra manera- el vot favorable i el
nostre suport, encara, si m’ho permeten que els ho digui, que
podem considerar que el plantejament que fan es tracta d’una
hipòtesi de reduïdes possibilitats, però una hipòtesi, al cap i a la
fi. És cert que la companyia Repsol ha decidit posar fi a la seva
aventura Canària renunciant a les prospeccions ahir
autoritzades, perquè la qualitat i perquè el volum de
l’hidrocarbur trobat era insuficient i no complia precisament les
expectatives que tenia la companyia en aquell indret. I per altra
banda també és ben cert el que apunten vostès a l’exposició de
motius de la seva proposició, on diuen que el sotssecretari
d’Estat, el Sr. Enrique Hernández, va valorar la possibilitat de
traslladar, de transferir les llicències a un altre indret geogràfic,

aquestes precises llicències, però si bé això és cert també és cert
el que no diuen vostès, que el plantejament que es fa des del
ministeri és que aquesta transferència, aquesta autorització sigui
atorgada a la mateixa companyia que tenia els drets en aquell
precís indret, i per tant nosaltres aquí sempre hem mostrar
oposició, resistència, no a Repsol, precisament, a altres
companyies que estaven perpetrant també sondejos, o era la
seva intenció, al voltant de l’arxipèlag de les Illes Balears:
Capricorn, SeaBird, Spectrum, Cairn Energy. En qualsevol cas
no serà el Partit Popular que s’oposi precisament a aquest segon
apartat, no serem nosaltres qui no donem suport a aquest punt,
perquè entenem que encara així hem d’extremar les cauteles al
Mediterrani i en particular al voltant del nostre indret geogràfic.

En relació amb el tercer punt, que fa referència a emprendre
accions a fi d’evitar la transferències d’autoritzacions, aquí
m’agradaria que considerassin el fet d’una transacció, una
esmena in voce que m’agradaria fer-los a fi, entenc, de retocar
aquest punt per adequar-lo precisament, habilitar-lo al nostre
indret propi i no allunyar-nos territorialment a altres indrets que
no són propis de les Illes Balears, entre altres coses perquè
entenc que podria significar una invasió administrativa de
competències que no són pròpies de les Illes Balears, i per tant
estaríem parlant d’indrets en què el Govern de les Illes Balears,
en aquest cas, no té sobirania pròpia per tal de decidir sobre
aquells precisos espais. Per tant jo els plantejaria que el tercer
punt digués: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a emprendre accions, les accions que
pertoquin, per tal d’evitar la transferència d’autoritzacions de
sondejos petrolífers a les aigües de les Illes Balears”. Aquesta
seria la nostra proposta.

I en relació al darrer punt, al quart punt, doncs miri, el
mateix que en els dos primers: dir-los que els donam suport, jo
crec que ha estat el que ens ha mogut i la motivació principal
que ha mogut la nostra preocupació al llarg d’aquests darrers
quatre anys i, per tant, seria reiterar una vegada més els nostres
arguments.

I amb això acab. Esper que la propera legislatura, esper que
en el proper període de sessions aquest Parlament no tengui
aquesta preocupació, que el Parlament de les Illes Balears no
s’hagi de preocupar d’unes prospeccions. Serà una bona notícia
que en aquest Parlament no es centrin iniciatives demanant
precisament que es deneguin autoritzacions, demanant que es
reverteixin situacions creades, sinó que esperem que en el
proper període de sessions això sigui ja una realitat i sigui un fet
constatat. Perquè si això succeeix, i d’aquí pocs mesos, en juny
o juliol, això continua sent una qüestió que hem de seguir
exigint i reivindicant, haurem de reflexionar i pensar on ens hem
equivocat. Però en qualsevol cas crec que la feina feta fins ara
i els acords als quals hem arribat és per celebrar.

Poca cosa més. Moltes gràcies, senyors portaveus i moltes
gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument, simplement per fer
referència evidentment als punts d’acord, que per això ja s’ha
anunciat per part de tots. Però sí voldria fer una breu referència
a aquest punt tercer, en el qual planteja qualque dubte el Grup
Parlamentari Popular i dir-los que estam disposats a retocar
aquest punt, si això suposa unanimitat avui en aquesta comissió.
Però jo li faria una contra-proposta, una contra-transacció.

Vostè quan m’ho ha llegit, Sr. Jerez, ha parlat d’”emprendre
les accions que pertoquin” i s’ha botat, no sé si expressament,
la paraula “judicials”. Jo aquí li dic que, o mantenim “judicials”
o podem fer com hem fet en altres punts que s’han votat a favor
quan hem parlat d’això, parlar “d’accions polítiques i judicials”.
No tendria inconvenient en afegir si volia vostè aquesta paraula.

I quant a la proposta de què no parlem de tot el territori de
l’Estat, tampoc serà un inconvenient perquè ens posem d’acord.
Ara bé, és una mica restrictiu parlar d’aigües de les Illes
Balears. I per què dic que és restrictiu? Perquè les
conseqüències negatives dels sondejos i prospeccions a altres
indrets que no estaven dins les aigües de les Illes Balears, són
reconeguts en determinats informes, fins i tot de la Comissió
Balear de Medi Ambient. Entenent que es poden produir aquests
fets fora de les nostres aigües, però que poden ser, poden
provocar perjudicis exactament igual que si es fan en el límit
però dins, jo li proposaria enlloc de, com vostè ha dit, “en
aigües de les Illes Balears”, jo li proposaria, si vostè vol, que
posàssim “en aigües del Mediterrani”, i així ens quedam amb
allò que realment ens pot afectar.

I com a recordatori li diré que un dels punts de polèmica, de
vegades en intervencions que hem tengut uns i altres en
referència amb aquest tema, em ve ara al cap un informe on es
parlava d’uns sons que s’havien pogut recollir en aigües de les
Illes Balears i que sense anar més lluny, es va comprovar a
qualque moment que procedien de proves fetes a les aigües de
Gibraltar. Per tant, si dels punts més allunyats del Mediterrani
ja es va donar el cas que varen afectar negativament les nostres
aigües, podem entendre perfectament que per part del Parlament
no s’estigui disposat a seguir mantenint aquesta possibilitat de
perill i que hauríem de parlar directament del Mediterrani.

Jo li donaré la raó en part que, si vol, no parlem de la resta
de l’Estat, però que el Mediterrani ens afecta a tots, en tota la
seva extensió, jo crec que això està prou clar. Per tant, repetesc,
si vostè accepta que parlem d’accions judicials, o d’accions
polítiques i judicials i que enlloc d’”aigües de les Illes Balears”,
posem “aigües del Mediterrani”, jo també li acceptaria la
modificació en aquest punt. Gràcies.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un respecte fins al final, si us plau. Sr. Jerez, si vol dir-li si
està d’acord o no.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Jo li demanaria Sra. Presidenta un minut per poder
contrastar les...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tenen cinc minuts si volen.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors portaveus, han arribat a un acord?

EL SR. BONED I ROIG:

No, Sra. Presidenta, no hi ha...

LA SRA. PRESIDENTA:

En cap dels dos punts?

EL SR. BONED I ROIG:

... no hi ha acord en aquest punt i...

LA SRA. PRESIDENTA:

En cap dels dos punts?

EL SR. BONED I ROIG:

No, només hi havia desacord en un punt, el punt 3...

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

EL SR. BONED I ROIG:

Però no hi ha acord aquí i... se m’ha formulat per part del
portaveu del Grup Popular la possibilitat de votació separada.
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Jo argument que crec que els quatre punts són molt
coherents, que la proposta que es fa en el tercer punt amb el
qual es discrepa, no és diferent de propostes que hem aprovat
per unanimitat en altres ocasions i que si parlam d’un tema nou,
com són transferències, la possibilitat de transferències, si són
legals o no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, Sr. Boned, ja ha tingut el temps abans...

EL SR. BONED I ROIG:

...bé, ho dic jo perquè s’ha demanat la votació separada i el
nostre grup no l’acceptarà.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta, només per manifestar què és el que
proposava el Grup Parlamentari Popular a fi que consti en el
Diari de Sessions, és on diu “accions judicials” incorporar la
paraula “administratives o judicials”, si això fa que el Grup
Parlamentari Socialista no accepti la nostra proposta i tampoc
no accepti la votació separada de la resta de punts, nosaltres ho
hem de lamentar, però sí que és veritat que volem fer constar
aquest fet al Diari de Sessions, perquè crec és una llàstima que
no s’aprovi aquesta proposició no de llei precisament per
aquesta qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, acabi.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sra. Presidenta, no m’havia deixat acabar l’argumentari
sobre aquest tema, ara que ho ha comentat el portaveu del Grup
Popular, vull deixar molt clar que la frase “accions
administratives” o polítiques, dit altres vegades, “i judicials”
s’ha aprovat per unanimitat en altres qüestions, concretament en
el rebuig a les autoritzacions donades per decret llei del Govern
de l’Estat en el nostre entorn. El fet que parlem ara de
transferències d’autoritzacions i que desconeguem si aquestes
transferències s’acullen o no a normativa vigent no modifica la
necessitat o la possible necessitat de, per defensar el dret de les
nostres illes, si és necessari emprendre accions judicials.

Per tant, entenem que la coherència dels quatre punts és clau
i lamentam també que el darrer dia en què parlam de
prospeccions no ens puguem posar d’acord simplement perquè
un “i” o un “o” canvia molt el sentit d’un punt i no acceptarem
que es deixi en mans de tercers la possibilitat o no d’emprendre
accions judicials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, com que ja han tingut ocasió de...

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, ja han tingut ocasió i... 

(Remor de veus)

Volen un altre recés?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sra. Presidenta, jo només li demanaria un recés d’un minut
perquè crec que en això hauríem de recuperar l’acord, si és
possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Farem la votació després.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2101/15, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a reserva marina a la
Sa Dragonera.

I si els sembla passam a defensar la Proposició no de llei
RGE núm. 2101/15, votarem després. Per part del Grup
Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, no fa molts de mesos ja vàrem debatre en aquesta
comissió sobre la situació de les reserves marines, concretament
sobre la de Llevant arran de les retallades que hi havia hagut en
els serveis de vigilància. Amb aquesta que presentam avui ens
anam a Ponent, una altra franja del litoral, i el que fa avui el
nostre grup parlamentari no és altra cosa que traslladar una
proposta aprovada per unanimitat de tots els grups polítics a
l’Ajuntament d’Andratx, aquí duc el certificat per si qualcú ho
dubta, de l’ajuntament, fa unes setmanes que plantejava aquesta
possibilitat de fer una nova reserva marina a Ponent,
concretament al municipi d’Andratx i més concretament encara
a les aigües al voltant del Parc Natural de Sa Dragonera. No
seria l’única reserva marina d’aquesta zona, hi ha molt a prop
d’allà també a la zona de Ponent la reserva d’El Toro que
funciona prou bé des de fa una sèrie d’anys.

I aquesta proposta que fem avui i que traslladam també des
de l’Ajuntament d’Andratx, és una proposta basada en la
referència que han representat altres reserves marines, mes a
prop com aquesta d’El Toro o més enfora com les de Llevant,
i també i sobretot en la situació dels bancs de pesca, cosa que
coneixem molt de prop no només els ecologistes sinó els
pescadors tenint en compte que Andratx continua essent una de
les bases més importants que queden del poc que queda del
sector primari, i es tracta, a més, d’uns fons, els fons que
envolten les aigües de Sa Dragonera, molt rics en biodiversitat,
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però a la vegada molt castigats per la pesca, però també amb
moltes possibilitats de regeneració, tal com assenyalen estudis
que amb anterioritat han realitzat organitzacions
conservacionistes com Oceana i fins i tot els serveis tècnics i els
tècnics de pesca de la mateixa Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

A part d’això, era, o no deixava de ser una mica
contradictori el fet que Sa Dragonera, després de ser salvada,
diguem, de la voràgine urbanitzadora de l’urbanisme d’Andratx,
fos declarada el 1995 Parc Natural, però que les seves aigües no
tenguessin cap mena de protecció.

No entram en aquesta proposta, ni en la proposta aprovada
per l’Ajuntament d’Andratx, en detalls tècnics de dir, bé, idò
hauria de tenir tantes hectàrees, hauria d’anar d’aquí fins allà,
això és una cosa que pensam que haurien de dir els tècnics, allò
que està clar és que és de sentit comú protegir aquestes aigües
per afavorir la regeneració tant dels fons com dels bancs de
pesca i la biodiversitat marina. Per això, els termes en què està
plantejada la proposició són prou laxes, insistesc, amb els
mateixos en què està aprovada aquesta proposta per unanimitat
a l’Ajuntament andritxol i compte amb el consens no només
dels diferents grups polítics sinó també de sectors pesquers i de
grups conservacionistes, com Oceana, que ja venien treballant
en propostes amb aquesta perspectiva. 

Una proposta que, a més, en el cas de Sa Dragonera, si es
dugués endavant aquesta proposta, aquesta fita de fer una
reserva marina, fins i tot seria més fàcil a nivell de recursos
perquè allò que és clau és la vigilància, idò, assegurar aquest
mínim de vigilància justament perquè el parc té mitjans per fer-
ho, i així m’ho han fet saber.

Per tant, aquests són els termes de la proposta, que és molt
senzilla, i esperam per part del Grup MÉS que igual que hi va
haver unanimitat i consens dins i fora de l’Ajuntament del
municipi d’Andratx avui també en aquest parlament tenguem el
mateix nivell de consens i aquesta proposta pugui seguir el seu
curs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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. El primer de tot que voldria
fer és donar l’enhorabona al diputat Abril, David Abril, per
aquesta proposta, jo crec que és oportuna i que trasllada al
Parlament, com ell ha dit, un acord unànime de l’Ajuntament
d’Andratx que em pareix especialment valuós. En qualsevol cas,
serà formós veure acabar aquesta comissió amb un vot unànime,
que esperam es produeixi també en aquesta sessió.

Dic que és especialment rellevant per a l’Ajuntament
d’Andratx perquè Andratx, si ho recordam, el 2007 va patir un
escàndol en temes urbanístics que va tenir un ressò estatal i, per
tant, que ara el mateix ajuntament, inclús del mateix color
polític la seva majoria que en aquells moments va ser objecte
d’un escàndol urbanístic, sigui capaç d’acceptar de manera
unànime la protecció, encara que sigui d’una part petita del seu
litoral, petita, però molt significativa, doncs, al nostre grup ens
pareix indiciari de per on poden anar els tirs en el futur i
esperançador.

Pensem que tan sols fa uns anys, el 2012, l’Ajuntament
d’Andratx va sotmetre a informació pública el seu pla general
i en el pla general sotmès a informació pública es proposava
urbanitzar de nou Cala Blanca, sobre aquest aspecte vàrem tenir
aquí les discussions pertinents, nosaltres ens hi vàrem oposar i
el tema ha quedat, en principi, aturat, que jo sàpiga, perquè la
tramitació del pla general no ha continuat. 

És el mateix ajuntament que ara ha acceptat protegir aquest
espai, espai que inclou, -la delimitació no la tenim i, per tant,
podrà ser més ampla o més estreta-, però espai que inclou
aquells terrenys que es volien guanyar a la mar per fer un port
esportiu a Sant Telm, port esportiu intermitent que cada dues
legislatures, depenent de qui governi, surt a l’opinió pública que
pareix que ja és imminent que presentin la proposta. Per tant,
entenc que aquesta protecció de reserva marina lògicament
arribarà fins a Sant Telm i, per tant, ja, d’una vegada per totes,
el fantasma intermitent del port esportiu de Sant Telm quedaria
ajornat o anulAlat.

Per tant, pens que és una petita passa per al Partit Popular,
però és una gran passa per a la comunitat perquè si el Partit
Popular accepta determinacions de protecció de reserves
marines, etcètera, en aquest terreny sempre hi pot haver acords
futurs que vagin en el sentit de més protecció i menys
degradació del nostre litoral.

Com bé ha dit el Sr. Abril, hi ha una proposta científica
elaborada per Oceana per a la delimitació de la reserva marina,
bé, idò a mi m’agradaria que figuràs en el Diari de Sessions que
aquesta proposta, que es diu Propuesta de protección de los
fondos marinos aledaños a la isla de Sa Dragonera, aquesta
proposta que s’ha fet amb submarinistes, amb robots que han
baixat fins a fondàries superiors a 400 metres i s’han estudiat
molt bé els fons marins dels voltants de Sa Dragonera, pogués
ser una de les propostes que significàs un punt de partida a
l’hora d’estudiar quins límits ha de tenir aquesta reserva marina,
tot i que, lògicament, si l’ha d’aprovar el Govern han de ser
aigües interiors i, per tant, des d’aquest punt de vista la proposta
d’Oceana s’hauria de prendre exclusivament en aquelles aigües
que són competència del Govern de la comunitat autònoma.

Jo ja no afegiré res més, nosaltres ens sumarem, no només
votarem a favor sinó que si es presenta, com sembla, una
proposta transaccional per part del Grup Popular intentarem per
tots els mitjans, com ha passat amb el punt anterior, que
l’acceptem perquè em semblaria una mica inclús desagradable
que l’Ajuntament d’Andratx, amb tot el que significa, hagi
aprovat unànimement un acord en aquest sentit i que ara
nosaltres justament el darrer dia d’aquesta comissió, la darrera
proposta d’aquesta comissió, en aquest punt no ens hi posàssim
d’acord.
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En aquest sentit, com que sembla que efectivament aquesta
serà la darrera comissió, voldria acomiadar-me, acomiadar tots
els membres d’aquesta comissió, la presidenta, la Mesa, tots els
diputats, pens que s’ha fet una feina bona, que hi ha hagut
lògicament dissens, que hem discutit, que no ens hem posat
d’acord, però que, en definitiva, aquesta comissió ha estat una
comissió àgil i que ha permès que diferents aspectes tenguessin
un cert ressò en la vida pública i en la vida parlamentària de la
qual cosa es tractava.

Només desitjar a tots molta sort en la trajectòria personal,
professional, però també en la trajectòria política, serà la darrera
perquè són rere el cantó les eleccions autonòmiques i, per tant,
a tots, a tots els grups polítics aquí representats molta sort.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, com no pot
ser d’una altra manera, agrair les paraules del Sr. Carbonero, i
permeti’m un reconeixement personal als seus coneixements
professionals que ens ha aportat en aquesta comissió, jo sempre
recordaré, com una de les parts importants de la meva trajectòria
política i professional, la ponència de la Llei del sòl, crec que la
seva experiència tant política com professional va fer que
moltes coses siguin millors, per tant, crec que seria molt injusta
i desagraïda si no fes constar en el Diari de Sessions el meu
agraïment personal i del meu grup polític. Igualment desitjar-li
a vostè, que sembla que es retira, almenys professionalment, de
la vida política, molt d’èxit en la seva vida professional la qual
continua vinculada amb l’objecte d’aquesta comissió i que, per
tant, estic convençuda que seguirà, des d’on ha triat ara que és
la vida professional dins un ajuntament, fent feina perquè
gestionem de la millor manera possible l’urbanisme a les
nostres illes. Per tant, gràcies i sort en el futur.

Entrant en el contingut d’aquesta proposició no de llei, ho
hem parlat ja abans el Sr. Abril i jo, inclús ahir en parlàrem
també en el Plenari, no pot ser d’una altra manera que haver-hi
acord, i haver-hi acord per diversos motius: en primer lloc,
perquè, efectivament, l’Ajuntament d’Andratx, presidit per
Llorenç Suau, l’alcalde del Partit Popular, ha aprovat fa una
mesada una proposició de llei pràcticament idèntica. Però és que
aquesta proposició de llei/moció a l’Ajuntament d’Andratx,
presentada per tots els grups polítics, s’ha vist ja superada per
fets posteriors, en concret per la reunió de la Junta Rectora de
la Reserva de Sa Dragonera on el dia 16 de febrer, vull recordar
que qui presideix aquesta junta és precisament el mateix Sr.
Llorenç Suau, ja va aprovar encarregar aquestes feines als
membres de la junta assessora de la Junta Rectora precisament
perquè elaboràs propostes per a la declaració de la reserva
marina a l’entorn d’aquest parc natural.

Per tant, crec que és necessari per ser els més realistes
possible i per prendre un acord realment acurat a la realitat és
reconèixer que, efectivament, aquestes feines afortunadament ja
han estat iniciades i, per tant, ens pertoca a nosaltres
d’encoratjar-los a continuar-les fins arribar a la seva protecció
en els termes que tècnicament corresponguin i que, per
descomptat, crec que no ens correspon a nosaltres. En aquest
sentit el text de la proposició no de llei és tremendament
respectuós i el felicit, Sr. Abril, perquè efectivament es manté
crec que amb els termes que s’han de mantenir, les feines estan
iniciades i no ens pertoca a nosaltres, demanar que es continuïn
i crec que encoratjar-los a fer-ho.

Només fer constar tres coses, llavors llegiré el text de la
nostra transacció, fer constar que crec que si en una legislatura
s’ha tengut especial esment en els nostres fons marins i en la
pesca ha estat aquesta legislatura, crec que hi ha una sèrie de
fites que no podem deixar de ressaltar: en primer lloc,
l’aprovació de la primera Llei de pesca a les Illes Balears, la
pesca és un sector econòmic i també és un sector on la seva
gestió i la seva vida han de ser compatibles amb la protecció i
la preservació de les nostres reserves pesqueres i els nostres
fons marins, i crec que s’ha fet feina en els dos sentits. Només
una dada que crec que és molt significativa: des que es va
iniciar aquesta comunitat autònoma, teníem 40 hectàrees de fons
marins protegits, a dia d’avui en tenim 100.000, és a dir, durant
aquesta legislatura s’han incrementat en 60.000 hectàrees
aquelles zones marines protegides, el Canal de Menorca, Ausias
March, Emili Baudot, entre d’altres, que s’han sumat a les ja
existents i que havíem anat fent durant la legislatura.

No puc coincidir amb vostè, Sr. Abril, que s’hagi empitjorat
la protecció o la vigilància d’aquests espais, jo li parlaré del que
més sé que és, per exemple, la zona dels Freus entre les illes
d’Eivissa i Formentera i mai no havia estat tan vigilat i mai no
havia estat tan ben gestionat aquest espai.

Això no està exempt de dificultats, perquè evidentment no
podem oblidar que com a zona costanera turística la pressió que
es produeix durant l’estiu damunt la nostra costa és molt grossa
i, per tant, no és senzill fer complir la llei a tothom, però crec
que s’han donat passes molt importants en la conscienciació
ciutadana, en la creació d’eines, vull recordar sobretot el gran
esforç cartogràfic que s’ha fet que qualsevol persona en
qualsevol moment des del seu vaixell pot saber si es troba a una
zona protegida o no, i això és fonamental i és una cosa que
sembla senzilla, probablement no aconseguirà mai un titular de
diari, però és el que realment és efectiu al final.

I realment crec que s’ha fet molta feina per part dels tècnics,
per part de la conselleria, per part de tota la gent que hi treballa
i en aquest cas ara som, crec, al punt final ja de la legislatura i
vull reconèixer la feina que fan en aquest moment els membres
del parc natural, el Sr. Martí, com a director del Parc Natural de
Sa Dragonera, i la gent que redacta aquest document els quals
es varen comprometre a dur-lo a la propera junta assessora.
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Per tant, no parlam d’un largo me lo fiais, que això és molt
fàcil i són brindis al sol, sinó que realment som avui
afortunadament en aquest parlament i amb motiu d’aquesta
proposició no de llei reconeixem una feina que ja es fa i que, per
tant, en un curt, mig termini podrem veure’n els fruits.

Per això nosaltres creiem que era molt més ajustat a la
realitat i molt més entenedor que el text de l’acord fos en el
següent sentit: “El Parlament de les Illes Balears dóna suport a
les tasques iniciades per la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori i la Junta Rectora del Parc Natural de Sa
Dragonera amb el suport unànime de l’Ajuntament d’Andratx
per elaborar propostes per a la creació de la reserva marina de
Sa Dragonera, amb l’objectiu de regular els usos i incrementar
la regeneració dels recursos i conservar els ecosistemes marins
més representatius i els instam a continuar els tràmits necessaris
amb aquest objectiu”. Fem les dues coses, és a dir, els
reconeixem la feina i els instam a continuar fent feina per
aconseguir aquest objectiu, que era el que havíem parlat amb el
Sr. Abril abans.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, una part de resposta molt breu a la Sra. Marí, vull dir, no
tenim la mateixa percepció sobre el que ha estat la conservació
de les reserves marines i ja ho hem discutit en altres ocasions i
no hi entraré a fons, els Freus poden estar com estan, però fins
i tot ha esmentat també el tema de la protecció mitjançant la
figura del LIC del Canal de Menorca, que vull recordar que
també hem debatut en aquesta comissió com hi havia una
proposta damunt la taula del Govern de l’Estat a la Unió
Europea que no avançava o estava bloquejada perquè el Govern
també de les Illes Balears, diguem que no era d’allò més àgil i
no interessava que la cosa avançàs, i ho vàrem debatre respecte
del tema de les prospeccions, però bé.

Com que crec que la voluntat de tothom és que això surti,
per la simbologia del que representa, com deia el Sr. Carbonero
o pel que ha dit la mateixa Sra. Marí, perquè hi ha una feina
també darrere, també els vull dir que hi ha una feina d’aquest
diputat darrere que no s’ha limitat a presentar aquesta
proposició el darrer dia, sinó que jo fa molts de mesos, la
primera vegada, que gent que estima la mar em ve a veure i em
diu que li agradaria que..., el primer que els dic és això: “anau
a l’ajuntament, que es posi tothom d’acord, que es dugui al
parc”...., vull dir que... no... i quan han estat totes aquestes
passes fetes és quan aquest diputat ha dut això. Però que la feina
d’aquest senyor també ve de molts mesos enrera, no és del
darrer mes en presentar aquesta proposta, perquè allò que
interessava realment no era penjar-se cap medalla, sinó que
realment això es dugui endavant, governi qui governi d’aquí dos
mesos, perquè pens que és una cosa més que convenient.

Hi ha dues propostes de transacció, perquè vostè me n’ha
feta una, però el Sr. Carbonero també me n’ha feta una altra,
dient que s’hauria d’aprofitar d’alguna manera la proposta o
l’estudi científic d’Oceana. Jo els faig una proposta de
transacció a tots dos Sr. Carbonero, perquè ara em sembla que
parlam d’un altre tema, la ús llegesc, si els sembla bé endavant
i, si no, fem un recés, perquè vostè m’ha fet una proposta en
relació amb Oceana i la Sra. Marí m’ha fet una proposta en
relació amb la feina que ja s’ha iniciat a partir de la proposta
elevada per la junta rectora del parc.

El text que els propòs seria: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a continuar amb la tramitació de la
proposta elevada per la junta rectora del Parc de Sa Dragonera
i l’Ajuntament d’Andratx, perquè s’estudiï la conveniència i
viabilitat de crear una reserva marina en aigües de Sa
Dragonera, mirant d’aprofitar els estudis científics preexistents
al respecte, com és el cas de la proposta d’Oceana”.

Si de cas, si ho volen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Volen un recés? Doncs tenen cinc minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Si la vol llegir, si ús plau.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, llegesc el text de consens: “El Parlament de les Illes
Balears dóna suport als treballs iniciats per la Junta Rectora del
Parc Natural de Sa Dragonera, amb el suport unànime de
l’Ajuntament d’Andratx i la colAlaboració de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i els insta a continuar
les tasques iniciades per tal d’incrementar la regeneració dels
recursos i conservar els ecosistemes marins més representatius
mirant d’aprofitar els estudis científics existents”.

LA SRA. PRESIDENTA:

La Proposició no de llei RGE núm. 2101/15 queda aprovada
per unanimitat. 

Ara faríem un altre recés per a la Proposició no de llei RGE
núm. 1039/15.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

... una transacció.
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EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sra. Presidenta, afortunadament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si la pot llegir, si ús plau.

EL SR. BONED I ROIG:

Els punts 1, 2 i 4 quedarien així. I el punt 3 quedaria tal com
llegiré ara mateix: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a emprendre les accions judicials
que pertoquin, per tal d’evitar la transferència d’autoritzacions
de sondeigs petrolífers en aigües del Mediterrani que puguin
afectar les Illes Balears.”

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 1039/15.

Donada que aquesta és l’última comissió d’aquesta
legislatura, vull donar les gràcies a tothom per la seva
participació, començant per la Sra. Pastor, el Sr. Lletrat, els
membres de la Mesa i bé, tots els portaveus i els integrants de
la comissió.

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

Bona tarda.
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