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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i senyores diputades, facin el favor de seure
i començaríem. Sr. Veramendi, li pregaria que s’assegués i
començaríem amb puntualitat la comissió.

Bé, bon dia, senyores i senyors diputats. Abans de res vull
excusar la presència del Sr. Torres, president d’aquesta
comissió, que no pot ser aquí per motius personals de salut.
Intentaré, amb l’ajuda de vostès, que segur que tindré, com
bonament pugui, amb l’ajuda del secretari de la comissió, que
aquesta transcorri com correspon.

Per tant, passam a debatre l’ordre del dia previst per avui, les
proposicions no de llei RGE núm. 1865/14, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a declaració d’interès turístic
regional de manifestacions i esdeveniments culturals populars
en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i RGE
núm. 1872/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cessament
del ministre Soria.

Per defensar la Proposició no de llei..., perdó, m’avisen per
si hi ha substitucions.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Bel Oliver.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Francina Armengol.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Biel Barceló substitueix David Abril.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha més substitucions..., sí, ara sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Miquel Jerez substitueix José Torres.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1865/14, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració
d'interès turístic regional de manifestacions i esdeveniments
culturals populars a l'àmbit de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passam a la Proposició no de llei RGE núm.
1865/14, per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputada Sra... Bosch? No.

Sr. Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
ningú no podrà en qüestió que la nostra terra, les Illes Balears
són fecundes en esdeveniments de gran bagatge popular,
tradicional, que constitueixen manifestacions del seu patrimoni
cultural i que són susceptibles també de convertir-se en un
element més d’atracció turística en un mercat cada vegada més
competitiu. 

Per posar uns exemples, no només a títol... o només a títol
enunciatiu, però que no limitatiu, ningú no qüestiona que les
festes de Sant Joan a l’illa de Menorca són una manifestació
cultural única -única- a tot el món, irrepetible, que concentra
grans sentiments i que concentra cada any un gran nombre de
persones; de la mateixa manera ningú no qüestionarà que les
festes que se celebren a Santa Eulària del Riu a l’illa d’Eivissa
el primer diumenge de maig, també representen un
esdeveniment que concentra tradicions i les arrels més
profundes de la cultura eivissenca; com de la mateixa manera
ningú no posarà en qüestió que les festes que se celebren a Sa
Pobla amb motiu del dia de Sant Antoni no constitueixen també
un esdeveniment cultural de tradicions mallorquines de gran
profunditat, de gran calat i amb una gran consideració a nivell
de l’illa de Mallorca.

Per tant, posat això de manifest, crec que és important
reconèixer, en primer lloc, el fet cultural i la tradició que envolta
tots aquests esdeveniments, però també és important tenir en
compte que això es pot convertir o s’ha de convertir en un
veritable element d’atracció turística, com dic, dins un mercat
cada vegada més competitiu i crec que en aquest moment estam
en el moment òptim.

Per què dic que estam en el moment òptim? Tenim una llei
de turisme aprovada a l’any 2012 on dins l’articulat permet o en
aquest cas fa un reconeixement als esdeveniments d’interès
turístic de les Illes Balears, però no fa precisament un
reconeixement a un concepte estès a tota Espanya, que és el
concepte de festes o esdeveniments d’interès turístic regional i
crec que és el moment d’instar el Govern que reculli dins el
reglament que s’ha d’aprovar precisament aquesta qüestió,
perquè les nostres festes necessiten ser reconegudes en aquest
sentit i tenir una projecció, però no només una projecció de
portes endins mitjançant la declaració d’Interès Turístic
Regional de les festes de la nostra terra, sinó amb un altre
interès, amb vocació de projecció, amb vocació de projecció
nacional i amb vocació de projecció internacional.

És cert que aquesta figura existeix arreu de tot l’Estat,
diferents comunitats autònomes ja ho han fet i ho vénen fent des
de l’any 2006, que és quan precisament s’aprova una ordre que
regula aquesta precisa qüestió, però Balears ha quedat enfora,
Balears no ha recollit dins la seva normativa ni dins la seva
legislació aquesta precisa qüestió. Per tant, avui ens trobam que
no tenim festes a les Illes Balears o esdeveniments que estiguin
reconeguts precisament baix aquest concepte.
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És clar, l’ordre del ministeri ve a dir que per gaudir de la
consideració de Festa d’Interès Turístic Nacional abans s’ha de
mantenir la consideració de Festa d’Interès Turístic Regional
per un període mínim de cinc anys. Per tant, si no tenim
habilitades a les Illes Balears precisament la figura de Festa
d’Interès Turístic Regional difícilment podrem accedir a aquesta
categoria per tal de donar-li la projecció nacional que
veritablement entenem que mereixen les nostres festes per
convertir-se en un reclam cultural, de tradicions, d’arrels que
també serveixi d’element dinamitzador dins un mercat turístic
cada vegada més competitiu.

M’he pres la llicència de recollir totes aquelles festes que
tenen la categoria d’Interès Turístic Nacional i són multitud
d’esdeveniment al llarg del territori nacional, podríem començar
a anomenar-los i no acabaríem..., Múrcia, Orense, Salamanca,
Albacete, València, Lleó, Pontevedra, Barcelona, València,
Càceres, Badajoz, Navarra. Les Illes Balears no estan dins
aquest mapa, no estan dins aquest llistat on es reconeix la
tradició, la cultura i també una categoria que és important per
intentar projectar les nostres festes a nivell nacional, per això
també m’he pres la llicència de saber quines són aquelles festes
que han estat declarades Festa d’Interès Turístic Internacional
i són festes com puguin ser les falles de València, Moros y
Cristianos de Alcoy, Misterio de Elche, Carnaval de Cádiz.

Estic absolutament convençut -i estic segur que també
vostès ho estan- que per exemple les festes de Sant Joan de
Menorca poden estar a la mateixa alçada, amb la categoria de
Festa d’Interès Nacional o Internacional, com hi pugui estar los
Moros y Cristianos de Alcoy, n’estic absolutament convençut
sense contrastar cultures que no s’ha de fer mai, però sí que
pens que perdem una oportunitat, perquè hi ha un buit que no
hem regulat, que és necessari cobrir aquest espai.

Per tant, aquí el que volem fer és precisament instar la
Conselleria de Turisme perquè al seu reglament incorpori
aquesta figura, la figura d’Interès Turístic Regional, per tenir
projecció no només interna i promocionar les nostres festes, la
nostra cultura, la nostra tradició, sinó donar-li aquest vessant,
aquesta projecció nacional i si pot ser també internacional,
perquè a les fires turístiques a les quals anem es conegui “lo
nostro”, potenciem “lo nostro”, la nostra tradició i la nostra
cultura i per donar-li veritable categoria a aquests
esdeveniments i a aquestes festes que es projecten i es
desenvolupen a tot el territori balear.

Crec que aquesta és la filosofia, aquesta és la vocació en què
ha estat redactada aquesta proposició no de llei i confio i espero
que, com pacífica que és, tengui el suport de la resta de grups
parlamentaris.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez, sense perdre el to festiu d’aquesta
proposició no de llei, vostè té coratge, una mesa composta
exclusivament per ciutadans de Maó, fer aquests elogis que ha
fet a les festes de Sant Joan de Ciutadella, val coratge, si em
permet la broma.

Passarem la paraula en torn de fixació de posicions al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada Sra. Pilar
Sansó, per un torn de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull felicitar el Partit
Popular perquè a la fi ve a la part de l’esquerra i comença a
defensar “lo nostro”, amb això... era hora que a qualque
moment... o que ja haguessin començat a defensar tot allò que
ens pertoca a les Illes Balears, tot el que és de les Illes Balears,
tant de bo també en el tema de territori s’hi adhereixin aviat.

Pel que fa a la proposició no de llei que presenta el Sr. Jerez,
que ha defensat amb molta efusivitat, com sempre defensa les
seves propostes, he de dir que les festes populars i el patrimoni
cultural de les nostres illes són més que una atracció turística,
que ha comentat ell, són elements que vénen dels nostres
avantpassats, que es mantenen durant la història de generació en
generació i que a vegades és difícil mantenir-ho perquè no hi ha
els recursos suficients o persones que duien aquesta trajectòria
van morint i la gent jove no agafa el relleu i no parlam ben bé
d’aquestes festes que encara segueixen molt vives, com ha
comentat el portaveu del Partit Popular, com Sant Antoni a
diferents municipis de Mallorca, no només a Sa Pobla, hi ha
també els cossiers d’Algaida, el dimoni de Montuïri, festes amb
gran bagatge cultural com pugui haver-hi de les festes que ha fet
tant amb referència a la festa de Sant Joan de Ciutadella i bé, no
cal fer un llistat perquè segur que ens en deixaríem moltíssimes
d’aquestes manifestacions culturals, festives i culturals de la
nostra terra.

A més, cal tenir en compte que moltes vegades aquests
certàmens culturals a causa de la quantitat de gent, a la gran
afluència de gent que ja hi va, com l’exemple que ha posat i en
què ha incidit el Sr. Jerez, les festes de Sant Joan de Ciutadella,
pot ser que no interessi al mateix municipi de Ciutadella per
temes de logística, que hi ha hagut molts de problemes, segons
quins anys en caure en cap de setmana precisament, pot ser que
a l’ajuntament en si o al municipi en concret no li interessi més
gent que vagi a Ciutadella perquè bàsicament no hi cap ningú
més a Ciutadella. No sé si vostè hi ha estat qualque cap de
setmana, però li puc assegurar que no hi ha on dormir, ni a
Menorca.

Per tant, amb això s’ha d’anar alerta, no declarar festes i
reconeixements per equipar-ho a totes les festes a nivell estatal,
està molt bé que la gent conegui les festes existents, aquest
patrimoni cultural i festiu que tenim a les Illes, està molt bé que
es doni a conèixer als turistes, a la gent de les pròpies Illes que
de vegades no coneixem..., els d’unes illes no coneixem el
patrimoni cultural, festiu i esdeveniments distints que es donen
a altres illes i també seria interessant que entre nosaltres
poguéssim conèixer els altres municipis, les altres festes.
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Veim, però -i ja li ho he comentat al Sr. Jerez abans de
començar la sessió-, que aquesta proposició no de llei fa molt
d’esment a l’atracció turística que suposen aquests
esdeveniments artístics i culturals. Nosaltres ho veim més que
una atracció turística, ho veim com a una conservació del nostre
patrimoni de la nostra història i per tant, temem que si només es
centra en el tema d’atracció turística s’acabi folkloritzant tot
això que és nostre, que deixi de tenir sentit i la idiosincràsia
aquesta que caracteritza cadascun dels municipis de les diferents
illes.

Per tant, jo volia proposar, veig que el Sr. Jerez, crec que
està tancat un poc en banda, volia proposar una esmena només
de llevar o modificar una petita... un petit fet, una petita paraula
o una paraula, una frase als acords, a l’acord. Volia comentar a
la part que diu..., als acords, després de “Festa d’Interès Turístic
Regional de les Illes Balears com a distinció dirigida a
reconèixer la rellevància turística de festes, esdeveniments o
manifestacions d’índole cultural, popular o artística”, canviar
“rellevància turística” per..., per “esdeveni...”, un nomentet que
ara... “rellevància cultural, patrimonial i cultural”. És a dir,
enfocar-ho que la rellevància no és turística, la rellevància és
cultural, de les nostres terres perquè, vostè ja sé que em farà
referència que la declaració és de Festa d’Interès Turístic, em
sembla bé que es declari Festa d’Interès Turístic Regional de les
Illes Balears, però com a distinció dirigida a reconèixer la
rellevància cultural, no la rellevància turística, perquè el que es
dóna a conèixer és la rellevància cultural de festes,
esdeveniments o manifestacions d’índole cultural, ja sé que diu
darrere “d’índole cultural, popular o artística”, però la
rellevància no és turística, la rellevància d’aquestes festes és una
rellevància cultural i patrimonial.

Per tant, li agrairia... aquesta rellevància turística perquè és
molt més que rellevància turística des del nostre punt de vista.
Per tant, bé, li ho deix a les seves mans.

En tot cas, malgrat que creim que una proposició no de llei
per defensar aquest tema en concret, per posar al reglament de
la llei turística, consideram que potser hauria d’haver introduït
més punts ja que seria interessant fer prou modificacions o
introduccions al reglament. Però bé, en tot cas ja veuríem què
comenta el Sr. Jerez.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Barceló, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, a Balears efectivament tenim,
crec que tot un seguit d’esdeveniments culturals i populars molt
arrelats que entronquen amb moltes tradicions, algunes de
segles, vull recordar per exemple que a Palma, jo defensaré d’on
som, tenim la festa més antiga, la festa civil més antiga de tota
Europa, una festa que ve de l’època medieval que és la festa de
l’Estendard, i és la festa més antiga d’Europa, no de l’Estat
espanyol, d’Europa.

Efectivament, algunes festes més conegudes que d’altres,
s’ha esmentat Sant Joan, s’ha esmentat Sant Antoni a Sa Pobla,
recordem que la tradició a Menorca relacionada amb els cavalls
té manifestacions a molts de pobles, efectivament Es Mercadal,
el president recordava les festes de Gràcia de Maó, que crec que
també s’han de recordar, la portaveu socialista recordava els
cossiers d’Algaida, i jo, perquè ningú no s’enfadi recordaré
també els cossiers de Montuïri i d’Alaró, crec que és important
perquè cada poble amb això té les seves... i efectivament Sant
Antoni a Sa Pobla, però també a Manacor, també a Artà,
etcètera. Per tant, crec que... a més d’altres festes populars que
podem reivindicar d’altres municipis. 

En definitiva, crec que el que hi hauria són unes festes que
no necessiten una declaració d’interès turístic perquè siguin
sentides, perquè siguin nostrades, perquè siguin molt seguides
massivament per la gent i el que sí que hi ha són unes més
conegudes o més populars que atreuen més gent, de gent de
fora, com explicava la portaveu socialista, arribant en alguns
punts de massificació i que també he de dir que la nostra
televisió, quan s’encerta, s’encerta, IB3 ha encertat a l’hora de
mostrar el Pi de Pollença o altres manifestacions culturals també
de Menorca, d’Eivissa i de Mallorca.

Dit això, malgrat que ja dic que em fan por aquestes
declaracions d’interès turístic perquè podem caure en aquesta
banalització, aquesta folklorització i crec que no té res a veure
una cosa amb l’altra, crec que les festes si són molt sentides i
tenen una arrel poden ser petites, d’un poble petit com Montuïri
amb el dimoni Banya Verda i poden ser com dic molt sentides
o les de Sant Agustí de Felanitx, poble també dels meus pares,
poden ser molt sentides sense necessitat de cap declaració ni cap
estímul honorífic.

També he de reconèixer, però, que aquesta proposició té una
part positiva i és que precisament fa referència al reglament de
la llei turística, per a nosaltres aquesta era una de les grans
mancances de la llei turística del Sr. Delgado, una llei que
sobretot es va centrar en els temes urbanístics, com podien fer
obres als hotels, i en els temes d’ordenació territorial, com
poder fer hotels en sòl rústic, fins i tot encara que estàs protegit,
però va obviar totalment, només s’esmentava i en alguns casos
ni tan sols s’esmentava, les grans possibilitats que tenim del
turisme gastronòmic, del turisme esportiu, del turisme de natura,
del turisme excursionista, del turisme que vol conèixer la nostra
cultura, el nostre patrimoni i probablement aquesta proposició
no de llei va a intentar palAliar aquestes greus mancances que
tenia la llei turística del Sr. Delgado amb aquestes declaracions
de festes d’interès turístic regional, amb l’ambició, evidentment,
com exposava el portaveu Popular que no quedi en simplement
la festa d’interès turístic regional, nosaltres mateixos declaram
allò que consideram que és d’interès turístic i els turistes s’ho
creuen perquè nosaltres mateixos ho hem dit, evidentment amb
vocació que sigui a nivell estatal i fins i tot, per què no?, a nivell
internacional. Recordem que a nivell internacional ja tenim
declaracions importants: Menorca patrimoni de la UNESCO, o,
per exemple, patrimoni immaterial de la humanitat la SibilAla,
per exemple. Vull dir que també tenim per posar alguns
exemples declaracions a nivell internacional que lògicament
poden servir d’atractiu turístic, i des d’aquest punt de vista, per
tant, sí que valoraríem la bondat d’aquesta proposició no de llei.
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Ens pareix oportuna l’esmena que presenta el Partit
Socialista en el sentit que, efectivament, la rellevància
d’aquestes festes o d’aquestes manifestacions no és la turística.
El que pretén és que els turistes ho coneguin i que hi hagi una
promoció turística d’aquestes festes, d’aquests esdeveniments,
que sigui una més de les ofertes que nosaltres feim als turistes,
que no només tenim sol i platja sinó que també tenim una
gastronomia, tenim també uns paisatges a visitar, tenim una
cultura, un patrimoni, i en aquest cas una sèrie de
manifestacions que també poden ser d’interès per a aquell
visitant que ve. Però la rellevància, com dic, és la patrimonial,
d’un patrimoni històric, d’un patrimoni cultural.

Per tant ens pareixeria bé aquesta precisió, que a més no
afecta el títol de la declaració, que és la festa d’interès turístic
regional, que entenc que és el que interessa al Grup Popular
quan ha fet la proposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Entenc que vol fer ús de la paraula per
contradiccions. Té cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, només
per fer una sèrie d’aclariments en relació amb aquesta qüestió,
i en particular a les paraules de la portaveu socialista i a la
proposta que ens fa arribar per tal de modificar o matisar, diria
jo, la nostra part dispositiva de la proposició no de llei.

És cert que els rerafons i el fons, la finalitat i la vocació és
dar a conèixer la cultura i les tradicions, bàsicament, que
envolten les nostres festes i els nostres esdeveniments, i aquest
és l’esperit que recull una festa que ha de ser declarada,
precisament, d’interès turístic regional, nacional o internacional,
perquè precisament hi ha els decrets que ho regulen, d’àmbit
nacional; ja ho diuen, que ha de ser precisament així, però sí que
és veritat que la naturalesa i la vessant són estrictament
turístiques, per dar a conèixer, per promoure aquestes festes i
per fer-les extensives als nostres visitants arreu del món.

Però també és cert que hi ha altres figures, si entram
precisament en allò cultural, que protegeixen i també reconeixen
a les nostres festes, o són susceptibles de reconèixer als nostres
esdeveniments culturals i tradicionals una categoria. Faré
referència a la figura de bé d’interès cultural. Una festa, un
esdeveniment i una manifestació poden ser declarats i tenir
aquest reconeixement com a bé d’interès cultural, i de fet n’hi
ha i se n’han promogut en aquest sentit. 

Aquesta proposta té una finalitat diferent però paralAlela,
també, si tant volem; però paralAlela també si tan volem. Però sí
que és veritat que la naturalesa és la que és, el concepte és el
que és, i és precisament la vessant turística. En qualsevol cas
estic disposat a escoltar o a refer, en certa manera, sense perdre
l’esperit, la direcció i la vocació de la proposició no de llei, el
nostre text. Crec que és important que una qüestió d’aquestes
característiques concentri el màxim de consens possible.

I crec que poca cosa més tenc a dir. Simplement vull afegir
una informació que, estudiant la proposta i la casuística he
tengut ocasió de conèixer: l’any 1966 és quan es promouen per
primera vegada amb aquesta finalitat turística les festes o el
concepte de festa d’interès regional. Sa Pobla, Sant Antoni, va
ser la primera festa que va ser declarada de rellevància turística
a nivell nacional; avui ha perdut aquesta precisa nomenclatura
i avui aquesta categoria ja no la té, però sí que és veritat que en
el seu dia ja varen promoure, algú va promoure, algú va decidir
que aquell atractiu era un atractiu, des del punt de vista cultural
i de les tradicions, era un atractiu que interessava al turisme. Per
què ha perdut avui aquesta categoria?, perquè no entra dins la
norma que s’ha actualitzat, l’any 87 i després l’any 2006,
incorporant aquesta precisa concepció. Per tant hi ha
antecedents que van en aquest sentit, que van per aquest camí,
i amb això vull dir que ja hi ha hagut altres qüestions que han
estat objecte de solAlicitud de festa d’interès turístic en aquesta
terra, però que avui, malgrat que això s’hagi fet en el passat, no
podem trobar-ne cap en el mapa de festes que tengui
precisament aquesta rellevància, i sí que en trobam a altres
comunitats autònomes de tot el territori nacional.

Això és tot, i demanaria a la presidència un recés per poder
pactar, si es pot, la proposta del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Entenc que fem un recés de deu minuts
per si aconsegueixen el consens, que el podríem celebrar.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Portaveu, si pot llegir el text com quedarà fixat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. L’única modificació que feim al text
és llevar la paraula “turística”, allà on diu “rellevància turística”
quedaria només “rellevància de festes”. En qualsevol cas, però,
la llegiré: “El Parlament insta el Govern de les Illes Balears que
inclogui el reglament de la Llei de turisme en el procediment de
les condicions d’atorgament de la declaració de festa d’interès
turístic regional de les Illes Balears, com a distinció dirigida a
reconèixer la rellevància de festes, esdeveniments, o
manifestacions d’índole cultural, popular o artística que es
celebrin en el territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.”

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que així, amb aquesta esmena, queda aprovada per
assentiment la seva proposició no de llei.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 1872/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a cessament del
ministre Soria.

Per tant, passam a continuació al debat de la segona
proposició no de llei RGE núm. 1872/14 del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a cessament del ministre Soria. Per a la defensa
d’aquesta proposició no de llei té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Barceló, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta proposició de llei
bàsicament el que pretén és manifestar l’alarma i lògicament el
posicionament contrari d’aquest parlament als posicionaments
que ha mantingut el ministre de Turisme i Indústria en relació
amb les prospeccions. Hem vist com a les Illes Balears hi ha
hagut una unanimitat a tots els nivells, polític, social, dels
agents econòmics i socials en contra d’aquestes prospeccions
petrolíferes; ens és igual si són de gas o si són de petroli, en
aquest sentit per tant, sortir a camí a les declaracions de la
secretària d’estat de Turisme la Sra. Borrego. 

Però el Sr. Soria fins ara no ha fet cas de les alAlegacions que
s’han presentat; no ha fet cas del posicionament de la Comissió
Balear de Medi Ambient, ni del seu informe negatiu; no ha fet
cas del posicionament que tant el conseller de Medi Ambient,
com el president de les Illes Balears ha tengut sobre aquesta
postura, i el contrari, ha continuat dient que seria bo per a
l’Estat espanyol, ha continuat dient que si les Balears ho
consideraven, que presentessin el recurs, que facin el que hagin
de fer, però que no canviaria, i fins i tot, ha bravejat que
podríem tenir un turisme a l’estil d’Aràbia Saudí. Un doi com
una casa!, amb perdó de l’expressió, però això és el que ha
arribat a dir. I per tant, ha fet aquesta apologia reiterada i
desafortunada d’aquesta explotació petrolífera de la
Mediterrània, la qual, com dic, va contra els interessos
econòmics i mediambientals de les Illes Balears. 

No faré més èmfasi en els problemes que podria patir el
nostre medi ambient, el nostre turisme, la nostra pesca, perquè
de tots és ben sabut, estan més que argumentats, s’han debatut
llargament en aquest Parlament. Tenim proposicions acordades
tant en comissió com en plenari, una manifestació clara i
rotunda d’aquest Parlament en contra d’aquestes prospeccions
i de l’explotació petrolífera. Tenim ben clara que aquí tenim tots
els riscos, tots els perills, però no tendríem cap ni un dels
hipotètics beneficis que podrien tenir aquestes explotacions. I
especialment la fragilitat del fet insular, el fet que el Sr. Soria
sigui de les Illes Canàries no li ha fet tenir aquesta solidaritat o
aquesta percepció que, efectivament, el fet insular té un seguit
de qüestions que s’han de protegir d’una manera més important
si cal en relació amb aquestes prospeccions. Som un territori
més fràgil en aquest sentit, tant des del punt de vista econòmic
com mediambiental.

En aquest sentit, recentment també fins i tot el president de
la CAEB va demanar que el ministre Soria fos cessat, per tant,
el Grup Parlamentari MÉS es fa ressò d’aquesta petició que va
fer la pròpia CAEB a les Illes Balears i demana per tant, un
pronunciament del Parlament, per tal de què el ministre sigui
cessat. Bàsicament perquè és un ministre que, recordem-ho, és
de Turisme i Indústria, i aquí en aquest moment, prima la part,

diguem, de prospeccions per damunt de la part de turisme, no
pot continuar essent ministre de Turisme quan no defensa els
interessos turístics de les Illes Balears. Per això demanam, com
dic, aquest pronunciament a favor d’aquest cessament per part
del Parlament de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam al torn de fixació de posició.
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, Sr. President. Bé, vagi per endavant el vot favorable
del Grup Socialista a la proposta que presenta el Grup MÉS. I
assenyalar que el nostre punt de partida ve motivat i argumentat
per una raó molt clara i molt senzilla, parlam del responsable
d’un ministeri, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i
que teòricament hauria d’exercir les funcions que se li
encomanen suposadament a un ministeri, en defensa dels
diferents sectors dels quals se suposa que n’és el responsable.

I aquí queda molt clar, vista la situació i vistes les
declaracions del ministre Soria que efectivament, suposa que
des del punt de vista del sector industrial, sector industrial en el
qual evidentment s’hi inclouen les empreses petrolieres, han
d’estar encantades amb la gestió del Sr. Soria. Però si feim cas
de les declaracions del sector turístic, d’hotelers i tots aquells
sectors que giren entorn de la indústria turística, veurem que no
estan tan contents amb la feina que fa el ministre.

Per tant, seria recomanable aconsellar, o solAlicitar al Govern
d’Espanya que si s’adona que un ministre no està capacitat per
exercir amb igualtat de condicions la gestió de les diferents
àrees que comporta aquest ministeri, una de dues, o modifica el
ministeri i fa un ministeri exclusivament de Turisme, per tant,
se suposarà que el ministre de torn sí exerciria les funcions com
a tal i defensaria el sector, o, efectivament, com proposa el Grup
MÉS, el relleu de la persona al front d’aquest ministeri,
intentant que un altre responsable del mateix tengui més
capacitat per equilibrar les gestions a cada una de les àrees de
les quals n’és responsable.

Vull dir amb això també que hi ha un fet que és bastant més
greu, les declaracions del ministre Soria són per tots conegudes,
són favorables a les prospeccions, desitja i ho ha dit més d’una
vegada, que es trobi petroli, i així ho ha dit, amb uns arguments
poc sòlids. Però és que a més, aquest ministeri, com que té
diferents àrees, també té diferents responsables de segona escala
dins aquest ministeri. I un d’aquests és un secretari d’estat de
Turisme, en aquest cas secretària d’estat; vull recordar que la
Sra. Isabel Borrego, la qual per a més senyes, era a les llistes de
les Illes Balears, és la que té aquesta feina que s’hauria
d’encomanar al ministre com a màxim responsable de l’àrea de
Turisme i aquesta és la seva única funció, defensar el sector
turístic especialment, no té altra feina, no és secretària d’estat
d’Indústria, no és secretària d’estat de Comerç, és secretària
d’estat de Turisme. I aquesta és la feina que s’espera d’ella.
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I segons hem pogut sentir darrerament, també deixa
d’exercir les funcions en defensa d’aquest sector turístic per part
d’aquesta secretària d’estat, la Sra. Borrego. Vagi com a
ressenya, que a una de les darreres reunions de la Mesa de
Turisme, dins aquest primer trimestre de 2014, es va presentar
un informe del ministeri que venia a dir que eren perfectament
compatibles les prospeccions, o l’explotació, fins i tot, de petroli
amb el turisme. Cosa que és difícilment assumible i de fet aquí
ningú, absolutament ningú ho ha acceptat com a tal. Llevat
repetesc, d’aquestes persones responsables de defensar el sector
turístic. Arguments en aquest informe tan banals com que les
empreses d’exploració, les empreses petrolíferes compleixen
una estricta normativa, que compten amb rigorosos plans de
prevenció d’impactes. I no se’n dóna compte aquesta secretària
general i el ministre de Turisme, que a les Illes Balears el que
no volem és assumir el risc de..., no volem prevenció, ni actes
que puguin actuar directament contra un possible perill, no, no,
no volem l’existència d’aquest possible perill. Per tant, hi és
demés.

Després hi ha arguments també que cauen pel seu pes,
defensar, com s’ha fet per part de la secretària d’estat de
Turisme i del ministre Soria que, per exemple i sense anar més
lluny, a les costes del litoral espanyol hi ha una plataforma que
és Casablanca de Repsol front la Costa Daurada i que aquesta
no té greus problemes i que també hi ha moltes plataformes en
el litoral de la costa de Califòrnia, a mi m’agradaria que els
quedés clar a la Sra. Borrego i al Sr. Soria que fins i tot si ens
cenyim estrictament al tema turístic, turisme..., el turisme de
Miami, el turisme de Califòrnia, o fins i tot el que pugui anar a
altres indrets d’Estats Units és molt diferent al que tenim a les
nostres illes. Per tant, hem de fer el plantejament partint del que
nosaltres tenim, del que a nosaltres ens interessa i del que
nosaltres hem de defensar, no del que defensi el Sr. Bush, o el
que defensi el Sr. Obama, o el que sigui, li toqui, en qualsevol
dels altres moments de la història sobre aquest fet a altres
països. Nosaltres hem de defensar el que ens toca i en aquest cas
està clar que és això.

I una darrera consideració, es parla en aquest informe també
de les bonances econòmiques que pot tenir un projecte d’aquest
tipus i la creació de llocs de feina. És un altre absurd, està
demostrat que no és així. Fins i tot, mirau si és contradictori que
hi ha l’estudi presentat per una de les empreses que pretenen
efectuar sondejos sísmics, la darrera que coneixem, l’empresa
Spectrum Geo Limited, en el seu informe arriba a dir als seus
tècnics que és cert, diu fins i tot que “és una activitat temporal
i que el nombre de personal local contractat seria mínim”. Per
tant, la influència sobre la situació econòmica de les Illes
Balears d’una indústria com l’explotació petroliera té un
benefici econòmic per a les nostres illes ridícul, francament
ridícul. Per tant, si això és ridícul, tan ridícul és o més que els
responsables del sector turístic i de l’àrea de defensar aquest
sector on faci falta, utilitzin aquests arguments per intentar fer
creure a tot aquell que faci falta que no hi ha perill. I sobretot el
que no és conseqüent ni resulta normal tampoc, és intentar
enganar a ningú, perquè la Sra. Borrego no tan sols no defensa
amb aquests arguments aquestes plataformes i la coexistència
del sector turístic i del petrolier, sinó que, quan es veu que es va
veure en algun moment entre l’espasa i la paret, va arribar a dir
que només es buscava gas. Jo només li diria una cosa Sra.
Borrego, que agafi els dos Reials Decrets 1774 i 1775 i que miri
què s’autoritza, “exploracions, investigació d’hidrocarburs”, i

en aquest cas compta el gas i compta el petroli, no s’exclou ni
una cosa ni l’altra. 

Per tant, finalment, dir que li donam suport i que,
efectivament, seria desitjable que des del Govern d’Espanya
algú li donés un toc d’atenció al ministre i li recordés que no tan
sols és d’Indústria, que el turisme és molt important i a les
nostres illes encara més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Con esta proposición no de ley, la
oposición quiere hoy limpiar su conciencia, quiere lavar su
imagen, y no me extraña, porque lo hicieron mal, muy mal y
ahora pretenden con parches enmendar la situación. Ya hicieron
el numerito hace unas semanas cuando registraron una
proposición no de ley para declarar al ministro Soria persona no
grata. Pero cuando vieron que iban a recibir su misma medicina,
entonces rectificaron y desistieron. Ahora vuelven a las
andadas, lo mismo, pero con diferentes palabras. No vamos a
entrar en su patético juego. 

¿Se dan cuenta de que por coherencia y casi les diría que por
orden cronológico, a los primeros que tendrían que reclamar el
cese es..., pues se lo podían pedir al Sr. Zapatero, que ahora
mismo disfruta de unos privilegios a los que gran parte de la
sociedad considera que debería renunciar? ¿Por qué no le piden
que renuncie? Y al Sr. Antich, actual senador en Madrid, ¿por
qué no le piden que cese por no haber sabido defender como
hubiera debido los intereses de Baleares? ¿Y a la Sra.
Armengol, por no haber luchado desde el consell? Y por
supuesto a su compañero, el diputado Sr. Abril, porque, siendo
director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental del
pacto, no hizo nada en contra de la decisión del Gobierno
socialista de Zapatero, de dar permiso para estos proyectos el 23
de diciembre de 2010 en aguas Baleares. Proyectos de los que
ahora reniegan. 

Pero en su momento el Partido Socialista y MÉS,
renunciaron a defendernos a todos los Baleares y a nuestro
sustento, que es el medio ambiente y el turismo. Y si entonces
ustedes, que eran los que gobernaban, hubieran llevado a cabo
otras acciones políticas, ahora no nos veríamos con esta seria
amenaza que suponen los sondeos. Con la espada de Damocles
sobre nuestra cabeza. Así es como nos vemos todos los
ciudadanos de estas islas, debido a su pésima gestión. Les
horroriza oírlo, pero ésta es la herencia que ustedes nos han
dejado. Ya se ve que su influencia en Madrid era absolutamente
nula, ni se enteraron del proyecto que tenían en mente aprobar,
ni se enteraron antes, ni durante, ni después y ustedes lo saben,
son conscientes y les duele.
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“No podemos poner en riesgo nuestro medio ambiente, ni
nuestra fauna marítima. Nuestro Gobierno se niega a que se
hagan prospecciones en el mar balear, ni para buscar gas, ni
para buscar petróleo. Si a pesar de todo, llegara a haber una
resolución autorizadora, el Govern la impugnaría”. ¿Saben
quién ha pronunciado estas frases? José Ramón Bauzá,
presidente de nuestra comunidad. ¿Saben qué dijo al respecto el
anterior presidente, el actual senador Sr. Antich? “Los sondeos
petrolíferos no suponen ningún escándalo”. Una diferencia de
actitud notable, ¿no les parece? ¿Por qué no le piden la
dimisión, Sr. Barceló?

El 18 de febrero del 2011, estando el Partido Popular en la
oposición, nuestro grupo presentó en el Parlament una
proposición no de ley, reclamando la paralización de las
prospecciones concedidas por el Real Decreto de 23 de
diciembre de 2010 del Sr. Zapatero. El mismo rechazo se reiteró
en otra proposición no de ley en julio del 2011. En noviembre
del 2012 el Govern expresaba por carta remitida a Madrid, su
renuncia condena y rechazo absoluto a los sondeos. El 4 de
diciembre del 2012, el Parlamento aprobó una moción
manifestando la frontal oposición a la autorización concedida
por el Sr. Zapatero. En febrero de 2013, el Gobierno del Partido
Popular solicitó al Gobierno de España, que se considerara a las
Islas Baleares como parte interesada y por tanto, que se
solicitara informe a través del órgano sustantivo
medioambiental de la CAIB.

En mayo de 2013, la Comisión Balear de Medio Ambiente
informó negativamente sobre el impacto de este tipo de
actuaciones y pidió que se sometiera al procedimiento de
evaluación ambiental. El 30 de enero de 2014, la CAIB, la
Comisión de Medio Ambiente balear también volvió a informar
desfavorablemente del estudio de evaluación ambiental de este
proyecto. En noviembre del 2011 también se informó
negativamente respecto a los sondeos previstos en el Golfo de
León. Y así podríamos seguir relatando todas las acciones que
está llevando a cabo este Gobierno. El 10 de febrero, el
conseller Company se reunió con el ministro Arias Cañete y le
reiteró la oposición balear a los proyectos de prospecciones
sísmicas que afectan al archipiélago. El 11 de febrero, el
conseller se reunió en Bruselas con el comisario europeo de
Medio Ambiente Janez Potocnik, para trasladarle la oposición
del ejecutivo balear a las prospecciones, porque este Govern
cree que la Unión Europea tiene mucho que decir.

El Partido Popular ha pedido la implicación a nivel de la
Unión Europea. El Partido Popular está utilizando todos los
recursos de los que dispone para impedir que se lleven a cabo
los sondeos. La oposición habla mucho, mucho ruido, pero
ustedes ¿qué hicieron? Obras son amores y no buenas razones.
La Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de Gandia,
Valencia y Cullera interpusieron recursos contenciosos-
administrativos cuando salió el real decreto del Partido
Socialista autorizando los sondeos en aguas Baleares. ¿Y
ustedes? ¿Sabe cuántas acciones hizo el Gobierno del que usted
formaba parte para impedir los sondeos? Presentaron una
proposición de ley que les caducó, que quedó archivada.
Modelo de ineficiencia del pacto. ¿Qué hizo el Sr. Abril, cuando
siendo director general de Cambio Climático y Calidad
Ambiental cuando el Gobierno de Zapatero dio el permiso?
Usted lo sabe y nosotros también, nada. Por cierto, ¿cómo es

que no ha venido el Sr. Abril, o se imaginaba que se iba a sentir
un tanto incómodo en esta proposición?

Sr. Barceló, empiece por pedir el cese de sus compañeros de
Gobierno, solicite la dimisión del Sr. Abril, del Sr. Antich, de
la Sra. Armengol. Demuéstrenos su coherencia y por una vez,
prediquen con el ejemplo, aplíquense sus propias medicinas,
nosotros no vamos a entrar en su juego.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bosch. Vol fer ús per contradiccions, Sr.
Diputat? Té cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, en primer lloc faré una cosa que crec que no era
necessària, però era dir per què el Sr. Abril no és avui aquí, és
perquè ha sofert un robatori avui matí, Sra. Bosch, ho dic
perquè vagin alerta amb les declaracions que fan, no perquè
tengués cap por...

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Doncs, deman disculpes i lament que hagi passat aquest
contratemps el Sr. Abril.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Molt bé, aclarit, idò, el tema de per què el Sr. Abril no ha
vengut, no perquè tengués por, evidentment, de defensar això,
de fet, ell és el que havia presentat aquesta proposició. 

Bé, i també aclarir una altra qüestió, el nostre de canvi
d’aquesta proposició no de llei de reprovació del ministre Soria
a la de cessament no va ser perquè tenguéssim por de rebre la
mateixa medecina, el Partit Popular és ben lliure de reprovar, de
presentar totes les persones no grates que consideri oportú.
Evidentment, jo crec que la reacció del Partit Popular va ser tan
desmesurada que ells mateixos l’endemà se’n varen adonar que
havien perdut el cap sent l’equip de Govern i la Sra. Cabrer em
va demanar que ho retiràssim i, bé, la veritat és que ho vàrem
reflexionar en el nostre grup i vàrem decidir retirar-ho, fent cas,
per tant, a la petició del Partit Popular. Pareix que tampoc no els
anat bé que els féssim cas.
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Llavors la portaveu del Partit Popular em demana el
cessament, que demanem el cessament del Sr. Rodríguez
Zapatero, del Sr. Antich, de la Sra. Armengol, del Sr. Abril, bé,
jo crec que obvien qui és el responsable actual, podem demanar
el cessament de totes i quantes persones trobem que han... no
han fet o han deixat de fer, per cert, el Sr. Abril, a partir del mes
de març va cessar com a director general el 2011, aquests reials
decrets entraven en vigor el gener de 2011 i el Sr. Abril en març
de 2011 ja deixava de ser director general, perquè recordem que
aquell govern quedava en funcions, el Parlament entrava
pràcticament ja en moments d’eleccions el mes de maig i, per
tant, cessaven aquells càrrecs.

Podem demanar, com dic, ZP, Antich, Armengol, Abril, el
que vostès vulguin. Qui és el responsable actual, qui és que en
aquests moments té la paella pel mànec, qui és que en aquests
moments ha de prendre la decisió a un despatx de Madrid? És
el Sr. Rodríguez Zapatero, és el Sr. Antich que és al Senat? Jo
diria que no, jo diria que és el Sr. Soria, i crec que tots estarem
d’acord que és el Sr. Soria.

També ha fet la portaveu del Partit Popular un repàs de totes
les proposicions que s’han aprovat en aquest parlament, que per
cert s’han aprovades totes per unanimitat, d’opcions que ha
presentat el Partit Popular, però també altres que ha presentat el
Grup Socialista i altres que ha presentat el meu grup. S’oblida
d’una, d’una que es va presentar a principis de 2011, just
després dels reials decrets, una proposició de llei del senador
Pere Sampol, del meu partit, del PSM, el Sr. Pere Sampol que,
per cert, es va aprovar en el Senat, que derogava els decrets del
Sr. Rodríguez Zapatero. L’única, l’única proposició de llei que
hi ha hagut en aquest sentit ha estat la del meu partit, la del
senador Pere Sampol. 

Si vostès estan tan en contra de les prospeccions deroguin
els decrets del Sr. Rodríguez Zapatero, si el problema és el que
va fer el Sr. Rodríguez Zapatero en aquells reials decrets de
desembre de 2010, que varen entrar en vigor el gener de 2011,
els deroguin, tan senzill com això, són reials decrets, es poden
derogar, divendres en el Consell de Ministres. Tan senzill com
això. No ho faran, evidentment. Evidentment que no ho faran,
perquè està clar que la postura del Govern espanyol, del Govern
central, és a favor de les prospeccions, independentment que
governi PSOE o PP, la postura del Govern espanyol és a favor
de les prospeccions, és així, és així des de fa diverses
legislatures, i no ha canviat amb l’alternança política, és així. I
això perjudica les Illes Balears? Sí. Independentment de quin
color tengui a Madrid? Sí. Reconeguin això, reconeguin això.

Entenc que la disciplina de partit impedeix al Partit Popular
votar a favor de demanar el cessament del ministre Sr. Soria,
com ja va passar en el Congrés el Sr. Miquel Ramis i el Sr.
Fajarnés no poden votar contra el seu propi partit i, per tant,
voten en conseqüència, en aquell cas, a favor de les
prospeccions, el Sr. Ramis i el Sr. Fajarnés, avui en contra de
cessar el ministre Soria. S’ho hauran de fer mirar perquè aquests
equilibris són mal d’explicar i posen en qüestió el
posicionament que el Partit Popular diu defensar a les Illes
Balears. I vist amb perspectiva sembla una mica de teatre, tenint
en compte aquesta situació tan esquizofrènica que a Madrid
defensen una cosa i aquí una altra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a votació la Proposició no de
llei RGE núm. 1872/14. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, queda rebutjada per 5 vots a favor, 8 en contra. Per
tant, queda rebutjada. Perdó, 9, no 8, 8 diputats del Grup
Popular hi ha a la sala.

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