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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui.

En primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears David

Martínez substitueix Aitor Morrás.

(Se sent de fons el Sr. President que diu: “I David Abril

substitueix..., exacte”)

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 5014/15, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a l’assumpció per part

del Govern d’Espanya de la totalitat del descompte de resident

en el transport marítim entre illes; i RGE núm. 5106/15,

presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes

Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Grup Mixt,

relativa a declaració de la zona econòmica exclusiva de la

vessant de la Mediterrània estatal com a espai marítim lliure de

prospeccions, explotació i extracció d’hidrocarburs.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5014/15, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumpció per

part del Govern d'Espanya de la totalitat del descompte de

resident en el transport marítim entre illes.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 5014/15, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, relativa a l’assumpció per part del Govern

d’Espanya de la totalitat del descompte de resident en el

transport marítim entre illes.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià

Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. La proposta que presentam avui és una

proposta senzilla, una proposta simple, que no és la primera

vegada que ve a aquest parlament, ja vam tenir l’oportunitat de

debatre-la a proposta, en aquell cas, del Partit Popular la

passada legislatura, i simplement el que proposa, resumint,

grosso modo, és que l’Estat assumeixi el cent per cent del

descompte de resident en el transport marítim entre illes. 

La situació actual quina és? L’Estat assumeix el 50% del

descompte, és a dir, la totalitat del descompte per residència en

el transport entre les Illes i els ports de la península, mentre que

al d’entre illes l’Estat n’assumeix el 25% i el restant 25% fins

arribar a equiparar-se amb el transport amb la península, i

equiparar-se també amb el transport amb la península i entre

illes aeri, és a dir, el transport aeri, l’assumeix el Govern de les

Illes Balears. A açò s’afegeix un 39% més específic per als

ciutadans de Formentera, siguin o no siguin residents; si no són

residents a Formentera igualment disposen del 39%, només el

39% de descompte; si són residents a Formentera, en els seus

desplaçaments a l’illa veïna d’Eivissa, cosa que em sembla, a

més, de tota justícia, el descompte és del 89%, és a dir, que

paguen només l’11% del cost real del bitllet.

Aquest cost fa aproximadament un..., significa una despesa

per al Govern de les Illes Balears de 8,5 milions anuals. Açò és

el que té previst, a més, està previst en els pressupostos vigents

del 2015, la Direcció General de Ports i Aeroports, i és

aproximadament el que es gasta; els anys 11, 12 i 13 va ser

inferior la despesa; el 14 va començar a remuntar perquè hi ha

hagut una mancada, una baixada del transport marítim entre

illes, com a tot el transport en general hi ha hagut una mancada

a causa de la crisi econòmica, que sortosament en aquests

moments el transport es va revifant, es va recuperant, i per tant

l’administració hi ha d’aportar més recursos. Una part

important, a més, dels recursos de 8,5 milions que gasta el

Govern de les Illes Balears, una part molt important, crec que

supera el 70%, va destinada a satisfer aquest transport entre

Eivissa i l’illa de Formentera o viceversa. Perquè ens facem

una idea, la Direcció General de Ports i Aeroports destina,

capítol 1 inclòs, és a dir, personal inclòs, 9.182.358 euros a la

gestió de transport aeri i marítim, i d’aquests recursos 8,5

milions es destinen exclusivament a pagar aquesta bonificació.

Per tant és una partida que és pràcticament el 90%, més del

90%, del que gasta en transport aeri i marítim el Govern de les

Illes Balears actualment.

Açò d’on ve? Açò ve de la Llei de règim especial, del REB,

la Llei 30/1998, que en els seus articles 3 i 4 contempla i

defineix els sistemes de descompte per a resident. Aquí establia

un descompte amb la península del 33% i un 10% de

descompte entre illes. Açò va motivar que l’any següent, l’any

99, el Decret 57/1999, signat pel president Jaume Matas,

incorporés aquesta partida dels pressupostos de la comunitat

autònoma per equiparar sempre el transport marítim entre illes

amb el transport marítim amb la península i amb el transport

aeri. En aquest cas, per tant, que era un 33% el transport amb

la península, la comunitat autònoma hi afegia en 23%, fins que

amb els progressius increments del descompte del transport aeri

es va arribar a la situació actual, d’un 25% en el cas de l’entre

illes, excepte Formentera-Eivissa, que és un 39% més afegit,

que en total fan els 8,5 milions a què em referia abans. 

Per tant, si la comunitat autònoma gasta 8,5 milions, hem

d’entendre que l’altre 25, que és una mica menor d’aquesta

quantitat, és el que gasta el Govern d’Espanya en el descompte

per a resident entre illes, perquè aquí evidentment hem de

descomptar la partida específica de Formentera. Açò du una

despesa global en descompte per a resident en transport

marítim de 81.750.000 euros, que és el que gasta l’Estat

espanyol en descompte de resident marítim per a Balears,

Canàries, Ceuta i Melilla. Per tant és una quantitat important,

significativa, 8 milions aproximadament de despesa, però que

entenem que és necessària i de justícia per als ciutadans de les

Illes Balears.

Evidentment la proposta que duim avui no és la solució a

aquest problema, no és solució del problema de la compensació

de la insularitat; és una passa endavant que pretén ser

transitòria mentre no tinguem un nou REB que sigui satisfactori

per als interessos econòmics i socials de les Illes Balears i fins

que no tinguem un sistema de finançament definitiu que sigui

just. En aquest sentit, a més, el Govern d’Espanya estava
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treballant -així ho va afirmar a una resposta parlamentària el

Ministeri de Foment dia..., d’octubre de 2012- estava treballant

en una llei de finançament de transport, on deia textualment que

“se encuentra trabajando en el estudio de las condiciones

técnicas y socioeconómicas de las conexiones marítimas de los

archipiélagos balear y canario y, por supuesto, las de

Formentera, como trabajos previos para el texto de la ley de

financiación del transporte”. Esperem que, si hi estaven fent

feina a 31 d’octubre de 2012, que acabin les feines ràpidament

i aquesta llei de finançament... Ja sabem que a vegades el

Ministeri de Foment és lent, però en aquests moments han

passat tres anys, pràcticament tres anys, i crec que és hora que

comencin a acabar les feines per tenir una nova llei de

finançament del transport, que així mateix també serà una

solució parcial, perquè evidentment la solució real és la del

REB i la del nou finançament.

Per què?, per què presentem aquesta proposició i per què

entenem que açò és necessari? Evidentment, que la insularitat

l’haguem de compensar els insulars és absolutament injust, és

a dir, no té cap sentit que, diguéssim, de recursos de la pròpia

comunitat autònoma haguem de compensar un fet que, d’acord

amb la Constitució, és una responsabilitat que ha de garantir

l’Estat espanyol. Ja pagam els nostres impostos, ja pagam

inversions importantíssimes en altres modes de transport, fins

i tot pagam el manteniment i reflotament d’algunes companyies

navilieres, i per tant entenem que és de justícia que sigui l’Estat

que compensi el fet insular. L’està compensant d’una manera

insuficient, d’una manera no del tot eficient, almanco en el

transport aeri amb la península i entre illes, i en el transport

marítim entre illes ho fa d’una manera totalment insuficient i

injusta.

Aquesta PNL, ho he dit abans, és una continuació d’una

PNL que va presentar el PP, que vam discutir aquí dia 18 de

març de 2012. En aquell cas va ser aprovada per assentiment;

jo esper que aquesta també ho pugui ser en el dia d’avui. En

aquell moment es va anunciar -ho deia la proposició no de llei

que va defensar la Sra. Pons Fullana, i així ho va dir també en

el Diari de Sessions- que semblava que era imminent d’acord,

que així ho havia dit, semblava, el ministeri en una reunió amb

el conseller Sr. Delgado; semblava també que havia estat un

acord que s’havia pres amb el consentiment del Govern

d’Espanya en el famós però efímer, brevíssim, Fòrum dels

arxipèlags, una aliança entre Canàries i les Illes Balears al

començament de la legislatura presidida pel Sr. Bauzá; aquell

fòrum i l’assumpció del 50% de la totalitat de descompte en el

transport marítim van tenir poca volada, el fòrum va durar

només dues reunions, una a Canàries i una a Menorca, no es va

sentir a parlar mai més dels acords Canàries-Balears, tot i que

defensam interessos comuns, i vam tenir no només interessos

comuns molt importants els últims anys, no només en transport

marítim, no només en transport aeri, sinó també en les

prospeccions petrolieres, que també afectaven d’una manera

molt greu les Canàries i les Illes, i tot i tenir aquests interessos

comuns, aquests problemes comuns, aquest fòrum no es va

tornar a reunir més que aquestes dues primeres vegades i mai

més no se’n va saber res, com mai més no es va saber res,

lamentablement, de l’assumpció, com deia, per part del

Ministeri de Foment del descompte de resident per als

ciutadans i les ciutadanes de les Illes en el transport marítim.

Jo res més, ho deixaria aquí. Esper que pugui sortir

endavant aquesta proposició no de llei, i evidentment, ja ho he

dit, és una passa, no és la solució, és una solució transitòria,

només, fins que no tinguem un bon sistema de finançament de

transports i un bon règim especial per a les Illes Balears. Res

més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de fixació de

posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Rafel Nadal. Moltes gràcies.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Gràcies, president. Bona tarda, senyores i senyors diputats,

jo d’entrada avanç que el nostre vot, com no pot ser d’altra

manera, serà anar a favor de la PNL que presenta avui el Partit

Socialista. El Sr. Borràs ja ho ha dit, en el seu dia per primera

vegada es va dur una proposició en el sentit de reivindicar

aquesta necessitat que el descompte per a resident en el

transport marítim fos assumit íntegrament pel Govern de l’Estat

espanyol, i això es va dur per primera vegada en temps del

govern passat, de la legislatura passada. Va ser debatuda

aquesta proposició el gener de 2012; mirant el Diari de

Sessions de la comissió de març veig que va ser aprovada per

assentiment, per tots els vots a favor. Esper que avui,

maldament hi hagi grups nous, sigui aprovada en el mateix

sentit, perquè crec que el nostre deure és defensar els interessos

dels ciutadans de les nostres illes, i sense dubte si el Govern

central assumís aquest cost, que crec que és el que tocaria,

faríem un benefici als ciutadans de les Illes i disposarien de

més doblers.

Com molt bé ha dit el Sr. Borràs, pareixia que potser

s’havia d’aprovar perquè això era una reivindicació que fa molt

de temps que estava així, es va agafar amb molta empenta, però

es coneix que és qüestió d’insistir. Per tant aquesta proposició

crec que és oportuna, que insistim en aquest tema, i a pesar que,

segons he demanat, em pareix que per a enguany ja no hi serem

a temps perquè el Senat ja debat el tema de les esmenes, però

si ha de ser l’any que ve que sigui l’any que ve, el més aviat

millor. És qüestió de seguir insistint per defensar els interessos

dels ciutadans de les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rafel Nadal. A veure, pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat

David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda, senyores i senyors

diputats i diputades. Com han dit els dos representants, tant del

Partit Socialista de les Illes Balears com del Partit Popular,

aquesta iniciativa, molt, molt semblant i amb els mateixos

objectius ja es va tractar el 2012 i, bé, com a grup nou no

entenc com és que ara es torna a dur aquí a la comissió la

mateixa proposta, perquè en teoria s’havia instat el Govern
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estatal el 2012 perquè es fes aquesta..., aquesta reivindicació

que es dugués a terme, i sembla que no s’ha fet, no sé si perquè

no interessa a nivell estatal o perquè no hi ha hagut un interès

real per part del partit polític que governava enguany, que era

el Partit Popular. 

Bé, no ho entenc, però en principi, amb la proposta de 2012

i d’enguany, com a Grup Parlamentari Podem Illes Balears hi

estam totalment d’acord, amb un matís, que encara que és una

proposta temporal, idò clar, crec que de base s’hauria de

debatre quin és el model tant de transport marítim, i ja que ens

hi posem transport aeri, que segurament tindrem aquest debat

durant aquesta legislatura, i des del nostre grup esperem que

així sigui, i no només aquí dins les quatre parets del Parlament,

sinó també a fora; al carrer hi ha molts de moviments ciutadans

que estan treballant en aquest tema des de fa moltíssims d’anys.

Hi ha diferents alternatives, hi ha molt a debatre, i, bé, jo crec

que aquest era el punt important més enllà d’aprovar aquesta

proposició no de llei, que té tota la lògica del món, té molt de

sentit comú. M’estic trobant proposicions que tenen sentit

comú darrerament aquí al Parlament i estic molt content que

així sigui.

I bé, jo crec que hem de treballar i fer feina cap aquest

camí, el camí del debat, del consens, del diàleg. I tenir en

compte que a fora, al carrer hi ha molts de moviments, tenir-los

en compte, obrir el debat ciutadà i així sigui profitós per a tots

i per a totes, no només per a les companyies aèries que sembla

que en aquest model que hi ha enguany han tingut més profit

que no pas en un altre model i un poc és la nostra intervenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bones tardes a totes i a tots. Avui és com un déjà vu, podria

tornar repetir el brindis de l’altre dia en benefici de l’AVE

Madrid-Lleó amb tarifa plana de 20 euros i al mòdic preu, els

torn recordar, de 10 milions d’euros el quilòmetre i un cost

total d’uns 1.700 milions d’euros, mentre aquí parlam de cobrir

una qüestió de transport bàsic dins la nostra pròpia comunitat

autònoma i dins una qüestió que atenent la normativa vigent

hauria d’estar ja més que resolta en aquesta qüestió.

Per tant, torn recordar que aquest brindis m’estalvia més de

la meitat de la meva exposició de motius. I, com vostès saben,

els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears en termes de

serveis bàsics i serveis bàsics m’estic referint sobretot a

educació, sanitat i serveis socials, gràcies a aquest sistema de

finançament que tenim profundament injust i que ve d’enrere,

som ciutadans de quarta categoria de l’Estat espanyol. 

És una cosa que jo sempre repetesc i en termes de transport,

que en el cas de la nostra comunitat que som unes illes, jo

m’atreviria a dir que també és una qüestió bàsica, si no

segurament no estaríem parlant d’això amb aquesta proposició

i amb moltes altres que hem debatut i que vindran, no és que

siguem de quarta ja, és que som de cinquena o de sisena. En

aquesta sí que som els darrers de la cua. Fins i tot davant d’una

qüestió allà on comunitats amb una situació similar a la nostra,

com és el cas de les Canàries, fa anys que tenen resolta.

Una situació que a més s’agreuja pels incompliments

sistemàtics, més enllà del sistema de finançament amb allò que

són les inversions estatutàries, que també haurien d’haver

cobert una part important d’aquesta connectivitat, però

evidentment també amb aquestes inversions territorialitzades

que ara ja afortunadament no som els darrers de la cua, som els

penúltims en aquest darrer exercici de cara al 2016 i que sí en

canvi preveuen inversions com aquest AVE que els recordava

amb el meu brindis, que no serà la primera vegada que brindi

per això.

Un dret que és el transport, jo crec que qualsevol ciutadà o

ciutadana de les nostres illes que es vulgui moure, no a la

península a l’exterior, sinó dins la pròpia comunitat, vostès

s’imaginen a qualcú que li cobressin 120 euros per anar de

Segòvia a Sòria, o de Lleó a Segòvia, com es posarien els

nostres companys i conciutadans de la península? Això que

hauria de ser un dret, en aquest estat es converteix en una

concessió. I avui t’ho financiï i avui no, encara que fins i tot hi

hagi un REB que al final acaba beneficiant més el transport de

residus que el de persones, la qual cosa ja és el súmmum de la

paradoxa que ens acaba de convidar a dir sí per tot això i més

a la proposta que presenta el Grup Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. David Abril. Per part del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula

l’Hble. Diputat Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres com a Grup

Parlamentari El Pi també donarem suport a aquesta iniciativa.

És evident que qualsevol acció per intentar compensar la

insularitat ha de rebre el nostre suport. També volem incidir

que això és una solució transitòria, perquè efectivament, si

tenguéssim un règim especial així com toca i un sistema de

finançament així com toca, segurament tendríem resolta aquesta

qüestió del descompte. 

Ho ha dit el portaveu del Grup Socialista, però jo vull

insistir en aquesta idea, com és evident que els ciutadans de les

Illes Balears pateixen una discriminació claríssima en matèria

de mobilitat i en matèria de despesa pública i d’inversió pública

en aquesta mobilitat, ja que és absolutament incomparable el

que es gasta a la península, sobretot en tren d’alta velocitat i el

que s’inverteixi, no sé si dir invertir o gastar, això seria una

qüestió terminològica, el portaveu del Grup Socialista ha parlat

molt de gastar, per ventura hauríem d’insistir més també en el

tema d’invertir en la mobilitat dels ciutadans de les Illes

Balears.

Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Josep Melià. Per part del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada

Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Que s’hagin de presentar PNL com

aquesta de manera reiterada, demostrada que aquest país no

entén d’equitat, ni pel que sembla té molt clar què és una illa.

No té gens de sentit aplicar el 50% en bonificació pel transport

aeri i només el 25% per al marítim. Explicació?, cap ni una,

almenys jo no n’hi trob.

Aquesta comunitat a part d’aportar moltíssim a la caixa

central, a més a més s’ha de fer càrrec de l’altre 25% per

arribar al 50% de l’avió. Però no es preocupin, que nosaltres sí

pagam per a l’AVE, perquè puguin posar preus ridículs per tal

d’omplir-los, com bé ha comentat el meu company David

Abril.

En un altre moment haurem de debatre si el descompte de

resident és el millor sistema, però açò serà un altre dia, mentre

esperam que arribi un nou millor finançament per a les nostres

illes.

Recordem una miqueta la Constitució Espanyola. Article

138. 1, “l’Estat garanteix la realització efectiva del principi de

solidaritat consagrat a l’article 2 de la Constitució, vetllant per

l’establiment d’un equilibri econòmic adequat i just entre les

diverses parts del territori espanyol i atenent assenyaladament

les circumstàncies del fet insular”. Article 139.1, “Tots els

espanyols tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions en

qualsevol part del territori de l’Estat.” 2, “Cap autoritat no

podrà adoptar mesures que directament o indirectament

obstaculitzin la llibertat de la circulació i l’establiment de les

persones i la lliure circulació de béns per tot el territori

espanyol”.

Crec que el punt 2 de l’article 139 queda vulnerat des del

moment en què l’Estat deixa recaure part de les seves

responsabilitats i és el que fa amb la bonificació per resident en

el transport marítim.

Abans d’acabar vull afegir una altra cosa. El debat que ens

hem de plantejar seriosament és el model que les nostres illes

necessiten, descomptes de resident, tarifes planes, ...

M’agradaria tenir aquesta resposta però no la tinc, però el que

és segur és que hem de deixar de ser ciutadans de segona, que

és com realment ens sentim, sobretot quan arriba el mal temps.

Per tot l’exposat, MÉS per Menorca votarà a favor

d’aquesta PNL.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Mixt

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, President. Totes les argumentacions que he escoltat

les puc subscriure al cent per cent, les compartesc al cent per

cent i, per tant, evidentment donaré suport a la iniciativa que ha

presentat el Grup Socialista.

En qualsevol cas també he de dir que l’illa de Formentera

no puc obviar com de greu pateix els símptomes d’aquesta

situació. I, per tant, ho ha explicat molt bé, fins un 89% de la

subvenció en el cas del transport entre l’illa d’Eivissa i

Formentera. De totes maneres també facem autocrítica, en un

sentit ho diré. És a dir, estan passant la pilota a l’Estat, que té

moltíssima part de responsabilitat en què aquesta situació no

s’hagi arreglat a dia d’avui, però tenim una altra feina

importantíssima a fer a nivell de Govern de les Illes Balears i

dins aquesta institució, perquè recordem que hi ha una llei de

transport marítim aprovada a la comunitat autònoma de les Illes

Balears i queda pendent encara l’aprovació d’un reglament de

transport marítim, sobretot per poder establir preus màxims i

mínims i per poder establir freqüències màximes i mínimes. I

en el cas de la interconnexió entre les illes d’Eivissa i

Formentera i m’atreveixo a dir que segurament entre les de

Menorca i Mallorca, és una situació absolutament greu que

deixa desemparats i sense cap possibilitat pràcticament d’actuar

als usuaris d’aquest servei, en el sentit que són les companyies

navilieres les que tenen la total potestat de decidir quins horaris

posen, quines són les freqüències i no estan subjectes a cap

tipus de restricció.

Per tant, em sembla perfecte que facem aquesta iniciativa,

però jo ja els dic que Gent per Formentera i la diputada que els

parla ara, també treballarà i d’una manera molt intensiva per

intentar que com a mínim, la feina que ens pertoca fer des

d’aquest govern es faci i es faci el més aviat possible, perquè si

realment volem exigir fora d’aquí aquestes millores i el

pagament d’aquest finançament, el primer que hem de fer és

arromangar-nos aquí i començar la feina que tenim pendent

dins ca nostra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Damià, té la paraula.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Abans de res agrair a tots els grups

parlamentaris el suport a la meva proposta. És una proposta

repetida? Igual és la proposta una mica d’un cansat, però

entenc que els drets bàsics dels ciutadans d’aquesta comunitat

i que són necessaris que siguin solucionats pel Govern

d’Espanya, crec que ha de forçar que nosaltres insistim i

insistim, perquè només des de la insistència i sobretot des de la

insistència a partir d’un acord per unanimitat, com serà el cas,

aconseguirem que algun dia ens escoltin a Madrid.

Sempre s’ha dit que som pocs i com que som pocs, i a

Formentera encara són molt manco que a les altres i per açò

se’ns escolta poc. Si com a mínim els pocs que som ens feim

sentir de manera unànime i tots a la vegada, igual ens sentiran.
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Per açò i perquè entenc que l’Estat massa vegades el que fa és

contestar amb el silenci les propostes que surten d’aquest

parlament, convé recordar-los en veu alta que tenen les coses

pendents, a veure si així d’una vegada per totes, ni que sigui

per cansament, ens acaben escoltant.

És cert que açò només és un pedaç, és una situació

transitòria, el REB és l’important. Haurem de fer-hi molta

feina, crec que serà important també aconseguir compromisos

per unanimitat en aquest parlament sobre el règim especial. És

cert també que és necessari reflexionar i debatre tant en el

Parlament, com públicament, com ha dit el representat de

Podem, sobre quin és el model de transport aeri, quin és el

model de transport marítim que necessitam a la nostra

comunitat per aconseguir tenir una societat més justa, més

igual, més pròspera. 

Però evidentment hem d’anar fent passes, aconseguir un

canvi de model en el transport marítim i aeri que respongui a la

necessitat del desenvolupament econòmic de les illes i

respongui a la vegada a la necessitat al desenvolupament social

de les illes, és una cosa que no serà fàcil ni senzilla, ho hem vist

moltes vegades quan hem hagut de discutir, quan hem fet

propostes en aquest parlament, que no és ni fàcil ni senzill, però

açò també hem de fer a vegades propostes parcials, sense que

aquestes coses parcials ens impedeixin veure la necessitat d’un

debat global per intentar tirar endavant petites millores que a la

llarga, sumades petita millora i petita millora, facin la vida més

còmoda i sobretot millor als ciutadans i a les ciutadanes de les

Illes Balears.

Formentera és un cas especial, fa cinc anys es va aprovar en

aquest parlament la Llei de transport marítim de les Illes

Balears, hi havia també a una disposició addicional o

transitòria, no ho record bé, una solució provisional per a

Formentera fins que s’aprovés el reglament definitiu d’aquesta

llei, no es va posar en pràctica aquesta solució transitòria, no

s’ha aprovat el reglament, crec que és una feina que té pendent

el Govern. El govern anterior va dir moltes vegades que primer

volia revisar i modificar la Llei de transport, no va fer ni una

cosa ni l’altra. Crec que el nou govern haurà de donar resposta

a aquest problema. Però és un problema de garantir el mínim

imprescindible per a Formentera per connectar-se. 

La compensació a la insularitat és una responsabilitat que

ha de tenir el Govern d’Espanya, no el Govern de les Illes

Balears, perquè evidentment seria compensar-nos a nosaltres

mateixos per les nostres pròpies mancances davant la nostra

insularitat, i açò no seria de justícia.

Res més. Agrair-los a tots vostès el suport a aquesta PNL i

esperem o confiem que aquesta vegada ens escoltin, ni que

sigui una mica, i com a mínim que ens contestin. I esperem que

a poc a poc, amb propostes modestes però que tenen la intenció

de millorar la vida dels ciutadans anem fent passes endavant

cap un benestar per a tothom, millor que el que tenim ara.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Damià Borràs. Vistes les exposicions

dels grups parlamentaris, podem donar la proposició no de llei

aprovada per assentiment?

Doncs, en conseqüència queda aprovada la Proposició no

de llei RGE núm. 5014/15, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, relativa a l’assumpció per part del Govern

d’Espanya de la totalitat del descompte de resident en el

transport marítim de les Illes.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5106/15, presentada

pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears,

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i M ixt, relativa a

declaració de la zona econòmica exclusiva del vessant de la

Mediterrània estatal com a "espai marítim lliure de

prospeccions, explotació i extracció d'hidrocarburs".

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 5106/15, presentada pels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca i Mixt, relativa a la declaració de zona econòmica

exclusiva del vessant de la Mediterrània estatal com a espai

marítim lliure de prospeccions, exploració i extracció

d’hidrocarburs.

Per defensar-la té la paraula pel Grup Parlamentari

Socialista l’Hble. Diputada Sílvia Limones.

(Remor de veus)

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble.

diputada Sílvia. Tur. Moltes gràcies.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, primer de tot m’agradaria explicar

la motivació d’aquesta proposició. Aquesta proposició es va

presentar el mes d’agost, fruit de veure l’evolució i deriva que

estava prenent la qüestió dels projectes de prospeccions

petrolieres que s’estan tramitant a la mar balear, però també en

tot l’àmbit de la Mediterrània occidental.

Dic que deriva perquè evidentment duim des de l’any 2013

quan Cairn Energy, una petroliera escocesa, va anunciar que

estava tramitant un projecte de prospeccions d’hidrocarburs a

la Mediterrània, quan aquesta empresa ho va anunciar el 2013,

des d’aquell moment fins ara veiem com es van succeint

anuncis de diferents empreses que reiteradament manifesten la

seva intenció de dur a terme projectes de prospeccions que al

cap i a la fi tenen per objecte, en el cas en què es localitzin

ubicacions d’hidrocarburs, poder-les explotar.

Crec que ha arribat el moment de fer una passa més i

aquesta és la motivació d’aquesta proposició. Per què una passa

més?, perquè duim dos anys lluitant uns amb major mesura que

altres, també s’ha de dir, però duim dos anys lluitant projecte

a projecte, presentant alAlegacions reiteradament a tots els

projectes, manifestant als mitjans de comunicació el desacord

de la comunitat balear, de tota la societat balear a aquest tipus

de projectes per la seriosa amenaça que suposen per la nostra

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505106
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economia, pel nostre medi natural i evidentment pel nostre

model de vida i ha arribat el moment de fer un plantejament

més seriós i més... i amb més coratge i en aquest cas es tractaria

de demanar a l’Estat que aprovi una llei que declari la zona

econòmica exclusiva del vessant de la Mediterrània estatal com

a espai marítim lliure de prospeccions, exploració i extracció

d’hidrocarburs.

I per què la zona econòmica exclusiva del vessant de la

Mediterrània estatal?, per què?, perquè són els límits màxims

en què l’Estat espanyol té potestat dins l’àmbit marítim. Per

tant, ho hem presentat en un sentit ample perquè pugui abastar

el màxim d’espai o el màxim límit marítim possible.

En qualsevol cas, els antecedents són nombrosíssims, no

m’estendré tampoc massa en els antecedents perquè crec que

tots estam perfectament al corrent de la problemàtica que

existeix, de quantes plataformes s’han creat, de quantes

alAlegacions es varen recollir en el seu dia per fer front al

projecte de Cairn Energy, fins a 127.000; m’atreviria a dir que

no hi ha hagut cap moviment de contesta a les Illes Balears en

contra de projectes que amenacen el medi natural i el model de

vida que hagi reunit tantíssimes persones, societats i entitats i

que hagi permès aglutinar baix una mateixa veu a tots els partits

polítics.

Per tant, crec que és de justícia fer una passa més i veient

que l’Estat no acaba de prendre determinacions serioses per

blindar les nostres aigües contra aquesta amenaça, crec que ha

de ser el Parlament de les Illes Balears dins l’àmbit de la seva

potestat i esper que amb el suport de tots els partits que tenim

presència en aquesta comissió, demanar que es faci una passa

més, una passa decidida i que realment posi punt i final i doni

carpeta a aquest tipus de projectes.

Hi ha bons indicis, ja tenim Cairn Energy que ha retirat el

projecte inicial que va presentar el 2013, supòs que s’han

cansat, han vist que no prosperaria la seva intenció, però és que

tenim altres projectes a Golf de Lleó, mar balear, altres

projectes prop de la costa de Tarragona i així successivament.

Per tant, el que no podem seguir fent és sortir al carrer, que

està molt bé, fer declaracions, signar manifestos, que està

perfectament bé, és legítim i nosaltres també ho hem fet a

Formentera, però hem de fer una passa més, i la passa més és

demanar un compromís sòlid a l’Estat espanyol perquè d’una

vegada per totes defensi els interessos no de les Illes Balears,

sinó de tot l’Estat i que posi punt final a aquest tipus d’activitat.

És clar, això suposa molt més i també a partir d’aquí podem

encetar molts altres debats, el debat sobre la Llei

d’hidrocarburs, la seva idoneïtat, la seva oportunitat i la seva

conveniència, i aquí és un debat que podem tal vegada encetar

en un altre moment, però el que tenim sobre la taula ara mateix

no poden ser pegats, no poden ser accions unilaterals que anam

fent, petites lluites o petites batalles que en major o menor èxit

es van guanyant en ocasions.

El Govern balear ha presentat fa pot temps, ha fet unes

declaracions fa poc temps a través del conseller de Medi

Ambient on demana una declaració de corredor per als cetacis

de la zona de la Mediterrània occidental, fantàstic, li donam

suport, és una gran iniciativa i esper que surti endavant perquè

hi ha Gent per Formentera i Formentera li donarà suport, però

en qualsevol cas no és suficient, i com que no és suficient crec

que hem de fer un acte d’absoluta responsabilitat i demanar

d’una forma unànime i molt clara per part de tots els grups

polítics que tenim representació en aquest parlament un punt i

final i el punt i final només passa per aprovar una llei que blindi

la Mediterrània Occidental de projectes de prospeccions

petrolieres.

Permetin-me que els doni una dada -i aniré acabant perquè

m’interessa molt escoltar les intervencions de tots els diputats

i diputades que són aquí-, els diré la dada exacta... un 75% dels

turistes que escullen Espanya ho fan per gaudir de sol i platja,

és a dir per gaudir de la nostra natura i del nostre litoral;

d’aquest 75% dels turistes, la seva majoria, més d’un 60% o

gairebé un 60% tenen com a destinació prioritària Illes Balears,

Catalunya, costa de la Comunitat Valenciana i Múrcia també.

Aquesta és una dada molt significativa, ens hauria de fer

reflexionar, és a dir, si el gran capital d’entrada de turistes de

l’estranger ve a la Mediterrània de les aigües estatals

espanyoles, crec que això ens ha de fer reflexionar si aquest

model de desenvolupament industrial, sota el pretext de tenir la

bandereta que tenim hidrocarburs, si això ens paga la pena,

perquè si per tenir això hem d’espenyar i hem de posar en risc

la principal indústria que tenim a l’Estat espanyol, crec que

tenim un problema. Per tant, hem de posar sobre la taula quines

són autènticament les prioritats que tenim a Balears. 

Per això els demanaria que amb responsabilitat se sumin a

aquesta iniciativa i que puguem tenir per primera vegada una

veu absolutament unànime en aquest sentit i que per tant, no

ens desmarquem i siguem ambiciosos per demanar una actuació

contundent per part de l’Estat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Silvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, diputados y

diputadas, sí, respecto a esta PNL hay que decir que, como ha

dicho Silvia, todos conocemos las consecuencias que hubo de

manifestaciones, plataformas y todo para defender que no

hubiera prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, que...

bueno... que se querían hacer a 35 millas de Ibiza y todos

sabemos que las consecuencias que podría tener no sólo

medioambientales que puede perjudicar a la fauna marina, sino

hacia el turismo de las Islas si se encontraran hidrocarburos

podrían ser muy negativas para nuestras islas en referencia a lo

que es el turismo de las islas, pero también creo que si

realmente queremos ir hacia un modelo energético que utilice

más las energías renovables y deje de utilizar estas energías

sucias, creo que es un paso muy importante el que se tiene que

dar para declarar el Mediterráneo un zona libre de

prospecciones petrolíferas puesto que la explotación de
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hidrocarburos es la principal consecuencia del cambio

climático.

Si queremos una verdadera lucha contra el cambio

climático, una verdadera lucha por mantener el medio

ambiente, que sea sostenible porque podamos seguir luchando

porque nuestro turismo avance, es una medida que tiene que

llevarse a cabo, salvar el Mediterráneo de estas prospecciones

que podrían darse, ya se han parado las de Cairn Energy, como

ha dicho Silvia, pero podrían venir otros proyectos que podrían

afectar negativamente. Por tanto, creo que este paso es

necesario desde aquí y desde... hacer fuerza para que en Madrid

también tengan en cuenta esto y se lleve a cabo.

Por tanto, nuestro voto será a favor de esta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors

diputats, des del Grup Parlamentari Podem Illes Balears

aplaudim sincerament aquesta iniciativa i de fet en formem part

i bé, per suposat tot el que siguin propostes que venguin del

carrer, del que ciutadans i ciutadanes no volen per a aquestes

illes i que potser hi hagi un impacte molt gran negatiu en el que

és no només el turisme, sinó en la natura, en el medi ambient

que tenen les Illes Balears que és immensa i que... gairebé

única al món, és clar, tot el que siguin iniciatives per protegir

aquest indret és benvingut i ho aplaudim i li donam suport i per

suposat, li donarem suport.

Ens crida l’atenció que, és clar, dins la motivació, que s’ha

fet molt bé per part de Silvia Tur i l’aplaudim sincerament

perquè està molt ben exposat, molt ben explicat, hi ha moltes

dades... i el que m’estranya també és que el Parlament sigui la

institució parlamentària..., no, la institució pública que ha

tardat... la darrera a sumar-se a aquesta iniciativa perquè des de

l’agost en què es va registrar aquesta proposta ja han passat dos

mesos i mig fins que, bé, esperem que s’aprovi per unanimitat

i tot sembla que així serà i bé, ja s’hi han sumat la resta

d’institucions públiques aquí a les Balears, tant consells

insulars com ajuntaments i crec que el suport és unànime per

tota la població balear i no hi ha dubte que serà molt, molt

positiu.

És veritat que això és només una primera passa, s’ha de

debatre molt en les competències estatals i bé, ja arribarà el

moment de ... quan treballem en aquesta llei definir

concretament quin model o com es farà i quines qüestions es

tendran en compte. Com que és el primer pas ho tiraré endavant

i ja anirem treballant en aquesta iniciativa i hi haurà feina per

fer.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Evidentment no és la primera vegada que parlam de

prospeccions a aquest parlament, sí la primera de les primeres

que en parlam en aquesta legislatura i supòs que no serà tampoc

la darrera. A mi la primera vegada que em va tocar parlar

d’aquesta qüestió va ser quan encara no hi havia massa renou

sobre les prospeccions petrolíferes fa aproximadament dos anys

i arran d’una proposició no de llei del Grup Popular que

plantejava també una cosa semblant a això que plantejam avui

en un altre nivell, que era declarar les nostres illes zona lliure

de fracking. 

Vaig presentar una esmena a aquella proposició i vaig dir...

bé, el fracking com vostès saben és la fractura hidràulica, que

és la tècnica que s’utilitza mitjançant aigua o arena a pressió

per perforar el terra i aconseguir recursos petrolífers o gasístics,

i jo vaig presentar una esmena i vaig dir ..., bé, i el fracking

marí, que és la tècnica que s’utilitza per al final extreure,

perforar i extreure, petroli o gas del fons de la mar, i se’m va

dir que no, perquè aquí ja topàvem amb un qüestió..., estava

molt bé fer declaracions en genèric, però quan afectaves

projectes amb noms i llinatges concrets, això ja no anava i es va

rebutjar..., es varen declarar les Illes Balears zona lliure de

fracking, però el fracking marí quan tothom estava en contra de

les prospeccions i és la tècnica que utilitzen els sondejos

petrolífers i gasístics, no. 

Dic això perquè la lluita contra les prospeccions, que com

deia la companya de Formentera ha estat de les més importants

que hem viscut a les nostres illes en els darrers anys, es viu de

manera diferent si et defineixes com a ecologista com és el cas

de la nostra força política o si no ho ets, si vius a una illa o si

vius al continent tampoc no es veu igual, tampoc no entenc -jo,

personalment- això de viure a una illa i no ser ecologista quasi

per una qüestió de supervivència mental si volen, però bé. La

lluita contra les prospeccions crec que ha estat, és i seguirà sent

un camí ple de contradiccions on a vegades coincidirem tots els

grups i a vegades no, per allò que els deia, no?, que també

cadascú ho viu d’una manera.

Al nostre grup, i ho hem dit sempre, hem defensat que

prospeccions no ni aquí ni a l’Antàrtic i altres si només es

deixassin de fer a la mar balear o a la Mediterrània si volen en

aquesta mar que compartim i que tanmateix està tot connectat,

ja els bastaria.

Igual que entenc, però no compartesc, tot i que també

firmam aquesta proposició, però em costa, entenc que serveix

per fer pedagogia, però situar una mica la qüestió de... hem

d’estar en contra de les prospeccions perquè poden afectar el

turisme, fent bona aquella frase del Sr. Bauzá que el nostre

petroli és el turisme. Jo sempre dic, no, el nostre petroli és la

terra perquè sense aquesta terra, sense aquesta foto d’aquest

territori fantàstic que tenim tampoc no tendríem turistes, tal

vegada tendríem una altra cosa. Per tant, és el primer de tot que

hem de preservar, però entenc que és important també posar els
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arguments econòmics per fer pedagogia perquè a vegades a la

gent li arribes per la butxaca i no veu el que té davant. 

Aquestes contradiccions no són només entre nosaltres

mateixos, vull dir, és un món que està ple de contradiccions

perquè tenim una Comissió Europea i una Unió Europea, a la

qual fa referència també la proposició no de llei, que té una

estratègia de lluita contra el canvi climàtic i d’implantació de

les renovables, però a la vegada la Comissió Europea té una

estratègia, per mor d’allò de la competitivitat, d’allò que

anomenen eufemísticament l’extracció segura d’hidrocarburs

no convencionals, que al final són les prospeccions petrolíferes,

per exemple, que per a Europa o per a qui comanda Europa en

aquests moments, que és la dreta i els poders econòmics que la

manegen, Europa ha de ser competitiva respecte de Rússia amb

el seu gas o Algèria i altres potències del nostre voltant de les

quals depenem econòmicament, o almanco depenem

energèticament. Per tant, per ser competitius dins aquesta

lògica necessitam això, quan jo crec que el sensat, el sentit

comú i, fins i tot, econòmic és que les energies brutes són el

passat i cap on hauríem d’apostar realment és cap al futur i no

moure’ns en aquesta mar de contradiccions. 

Contradiccions que, a més, en el cas d’Espanya són cada

vegada més interessos i no contradiccions. De fet, crec que

podem afirmar rotundament que allò que ens volen, si volen un

titular, ens volen perforar els fons marins i ens volen robar el

sòl. Això ho dic atenent, per exemple, una altra d’aquestes

contradiccions com és el decret que va aprovar aquest

divendres passat i va impulsar el meu amic, el Sr. Soria, amic

de les prospeccions, com jo li dic, i enemic de les energies

renovables i que hipoteca com no ha fet cap altre país de tot el

món la possibilitat d’autoconsum que qualsevol persona, fins

i tot des d’un punt de vista no ja ecologista, ni comunista ni

aquestes coses, sinó liberal, liberal en el sentit d’Adam Smith,

pugui autoproveir-se d’energia, cosa que evidentment va en

contra d’uns determinats interessos econòmics que en aquest

país són molt forts i són molt forts moltes vegades més enllà

dels poders polítics.

Per tant, és un món ple d’interessos aquest món de

l’energia, igual que el del residus. Domingo Jiménez Beltrán,

que era el cap de l’Agència Espanyola de les Energies en temps

de Zapatero, deia que en el món dels residus el més net eren els

residus. En el món de l’energia valdria també exactament igual

aquesta expressió i aquesta lògica. 

Jo crec que ens seguirem movent en el terreny de les

contradiccions i de les pugnes de poder perquè hi ha interessos

econòmics estratègics al voltant d’aquestes inversions i

nosaltres som un país petit. Es mouen molts de milions d’euros

al voltant de tots aquests projectes, fins i tot en el cas, que jo

pens que en part és el que ha passat i seguirà passant al voltant

dels projectes que envolten ara mateix i amenacen el nostre

litoral es mouen milions d’euros o de dòlars, fins i tot en el cas

que no s’arribi a fer una prospecció perquè tot això genera,

només l’especulació que s’arribi a poder fer una extracció

petrolífera, genera productes financers especulatius que ja

mouen moltíssim de doblers i, per tant, té moltíssims interessos

darrera i permet que fins i tot s’actuï impunement com s’ha

actuat en el cas dels renous que el nostre grup parlamentari va

denunciar en els darrers temps arran d’aquests sondejos pirates

que el Govern de les Illes Balears va constatar i que el Govern

central va ignorar i el Sr. Soria, amic dels decrets contra les

energies renovables, no fa fer ni va moure absolutament un dit

per mirar d’aturar res. 

Per tot això, donarem suport a aquesta proposició no de llei

que mira de donar cobertura jurídica normativa a un clam que

jo crec que és unànime a la nostra terra, que és aquesta lluita

contra les prospeccions, aquesta oposició a les prospeccions

petrolíferes o gasístiques, malgrat les contradiccions i les

diferències entre tots nosaltres, mitjançant aquesta proposta de

declarar zona econòmica exclusiva de la Mediterrània estatal

lliure de prospeccions i d’activitats extractives. 

Per acabar, crec que explotar sense miraments el medi

natural és el passat i en canvi preservar-ho, gestionar-ho de

manera sostenible és el futur, crec que el més importants és que

si realment, com deia la companya, som capaços d’aprovar

aquesta proposta i, a més, ho feim per unanimitat no només

haurem fet una passa sinó que aquesta passa serà molt

important, però també vull recordar que aquesta lluita és a mig

i a llarg termini i continuarà més enllà d’aquest debat. Per això,

estic convençut que no serà el darrer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Com no pot ser d’una altra manera atesa

la proposta que ara debatem MÉS per Menorca donarà tot el

seu suport a aquesta PNL presentada conjuntament de la mà de

Gent per Formentera. 

Les manifestacions contra les prospeccions petrolieres han

generat un rebuig generalitzat, han mobilitzat a tota la

ciutadania, la gent es va animar a signar per aconseguir que

aquestes prospeccions s’aturessin. 

Les nostres illes no es poden permetre, de cap manera,

embrutar i canviar la nostra mar ni perjudicar l’ecosistema

marí, carregant-nos la pesca, és a dir, enfonsar la nostra

economia. 

És evident que en qüestions energètiques hem de canviar el

xip. Vivim en un país que ens ofereix tot el necessari per

aconseguir l’autoabastiment energètic, però sembla que la

dependència del petroli ens agrada. I ho dic per projectes com

aquest de prospeccions petrolieres o per encarir a través

d’impostos a tots aquells que tenen instalAlacions d’energies

renovables. 

Entre d’altres països, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Estats

Units, Japó, Brasil, es fomenta l’autoconsum com una via per

al desenvolupament de la generació neta, l’estalvi, l’eficiència,

la independència energètica, el foment de l’ocupació, etc.,

Espanya rema contracorrent i es nega a un futur en el qual la

convergència tecnològica de la generació distribuïda i les
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xarxes intelAligents seran protagonistes de les ciutats

intelAligents.

Vivim en un moment transcendental, de canvi de paradigma

i els canvis -ho sabem- a vegades costen, però més que mai els

hem de fer. Recordem, nosaltres només estam de pas, hem de

ser capaços, és més, tenim l’obligació de deixar una bona terra,

un bon planeta als nostres descendents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam al torn de fixació de

posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bones tardes a tothom. En primer

lloc, des del Grup Parlamentari Popular volem deixar clar, una

vegada més com hem repetit al llarg de la passada legislatura,

que estam en contra de les prospeccions tot i que el Sr. Abril ha

dit el que nosaltres sempre vàrem dir en la passada legislatura,

i és cert, i ho anava a dir, per això faig aquesta menció al Sr.

Abril, que el nostre petroli és el turisme, nosaltres vivim, ens

agradi o no ens agradi, vivim del turisme i creim que el tema

de... no estam d’acord en què es duguin a terme les

prospeccions petrolíferes.

A més, el passat mes de setembre el president del PP, que

el tenim aquí present, el Sr. Miquel Vidal, va firmar un

compromís també, com tota la resta de grups parlamentaris, un

compromís polític on diferents colAlectius de la societat civil

varen posar de manifest les diferents... bé, varen firmar un

compromís polític en el qual defensaven que no volien

prospeccions a les Illes Balears o a la mar Mediterrània

occidental. 

Volia fer una observació que, bé, nosaltres creim, des del

grup parlamentari entenem que en quasi tots els punts estam,

estam... que estan integrats a la PNL formen part d’aquest

document que varen firmar tots els grups polítics amb la

societat civil i estam d’acord, ara bé, n’hi ha un, que crec que

és el 2.c), on no hi estam d’acord, no hi estam d’acord per dos

punts en concret, primer, crec que donaria una inseguretat

jurídic, o sigui, el fet que digui que “en els casos que els

permisos d’explotació d’hidrocarburs ja concedits...”, o sigui,

és un tema que ja s’han concedit, hi ha un procés pel qual hi ha

un expedient administratiu i nosaltres tampoc no ens podem

botar una cosa que suposadament ja va passar un procés i es va

acceptar.

Entenem també que com que aquesta empresa se li ha

atorgat aquest permís aquesta empresa explotadora podria

demanar indemnitzacions milionàries. Per tant, és un tema més

des del punt de vista jurídic. Per açò, li demanaria, si li sembla

bé, Sra. Tur, ja que vostè ha estat qui ha proposat aquesta

proposició no de llei, si li sembla que es retirés aquest punt de

la proposició no de llei i, per tant, el nostre grup parlamentari

no té cap inconvenient a votar a favor d’aquesta proposició,

perquè al cap i a la fi tothom estam d’acord, és un tema més des

del punt de vista jurídic i més... bé, que pot tenir conseqüències

que... només era pel tema de matisar i crec que com és una

proposició no de llei on tots estam d’acord crec, i diré una cosa

molt menorquina, és polit, poques vegades succeeix, que tots

els grups estan d’acord i al cap i a la fi tots estam d’acord anar

a la una amb el tema de les prospeccions.

Per tant -repetesc- nosaltres votarem a favor, i si vostè ens

accepta que aquest 2.c) es retiri de la proposició no de llei, idò

votarem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Margaret. Pel Grup Parlamentari El Pi

té la paraula l’Hble. Diputat Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari, el

Grup Parlamentari d’El Pi, evidentment donarà suport a aquesta

iniciativa, qualsevol acció també de protecció de la mar balear

i d’intentar evitar que es puguin fer prospeccions

d’hidrocarburs ens pareix positiva i, per tant, ha de tenir el

nostre suport. És evident que aquestes prospeccions posen en

risc els dos grans patrimonis que tenen les Illes Balears, que

són el medi ambient i el turisme, no sé si primer és una cosa o

l’altra, no entraren en aquesta discussió, és igual, tots dos són

importantíssims, tots dos estan vinculats i, per tant, tots dos han

de ser protegits. 

Ens pareix molt bé que es vulgui blindar aquesta zona de la

mar Mediterrània, entenem també el debat energètic, entenem

i som crítics amb la política energètica que ha fet el Govern de

l’Estat espanyol, és evident que només s’està ajudant i s’està

potenciant els grans poderosos d’aquest món de l’energia i que

s’està penalitzant l’autoconsum, que és una de les línies de

feina de futur per intentar minvar la dependència energètica.

Tot i això no volem deixar de fer constar que resulta un poc

espectacular que alguns grups polítics diguin una cosa aquí i

diguin una altra cosa fora d’aquí, diguin una cosa a Madrid i

una cosa a les Illes Balears. Crec que hi hauria d’haver unitat

de criteri i hi hauria d’haver una posició molt més sòlida i molt

més contundent en contra d’aquesta amenaça molt, molt, molt

gran que tenen les Illes Balears per al seu futur econòmic, per

al seu futur ambiental, per al seu futur de tot tipus. Per tant,

crec que haurien de ser contundents. 

No vull deixar de dir als senyors de Podem, em permetran

la broma, però es queixen de l’endarreriment de com ha arribat

aquesta proposta, però jo els vull recordar que qui presideix

aquesta comissió i qui presideix aquest parlament, és a dir, qui

fixa l’ordre del dia és el seu grup parlamentari. Per tant, facin-

s’ho mirar si no els agrada la via que fan les iniciatives. 

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, per

contradiccions, el grup proposant, la Sra. Sílvia Tur. 

Gràcies.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Bé, en primer lloc, he d’agrair

enormement la implicació, la complicitat, la comprensió i la

suma que fan tots els grups que són en aquesta comissió per

adherir-se a aquesta petició, que crec que tendrà més sentit que

mai precisament pel fet que surt de la unanimitat de tots, com

entenc que acabarà passant. Per tant, això vagi per endavant.

En segon terme, bé, al Partit Socialista li he d’agrair el

suport, lògicament també li he de dir que vostè ha parlat de

canvi climàtic i de model energètic, jo no m’he estès massa,

tampoc no s’hi estén massa la PNL, però cert que és una

qüestió importantíssima i que mereix hores i hores i hores de

debat en profunditat del model de les Balears i en conjunt del

model de l’Estat i en general del món, perquè estam en un

sistema connectat.

Per altra banda, a Podem també els he d’agrair la

comprensió, la suma, el fet que s’hagin sumat a aquesta

iniciativa i també, evidentment, estic d’acord amb Podem que

si finalment tots podem veure en breu una llei que blindi, ja

d’una vegada per totes, la Mediterrània occidental d’aquest

tipus de projectes s’haurà d’aprofundir molt en tot tipus de

detalls i s’haurà de fer un anàlisi molt més detallat. Per tant som

en una fase primerenca que esper que sigui un bon punt d’inici

o, millor dit, no un punt d’inici perquè ja s’hi ha fet molta feina,

però sí que un punt d’inflexió, més bé ho podríem dir així.

Per part dels companys, dels diputats companys de MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, evidentment subscric

completament totes les seves reflexions. En el cas del Sr. Abril,

com sempre és un gust escoltar totes les seves consideracions,

perquè supòs que com altres diputats que duen més temps i més

trajectòria en aquest parlament ens poden ilAlustrar molt millor

les diferents matèries que se sotmeten a debat en aquest ple, en

aquest parlament, perdó. Per tant gràcies també en aquest

sentit.

Evidentment a El Pi en idèntiques condicions li vull agrair

la seva..., el fet que se sumi a aquesta iniciativa, perquè també

ha deixat clar el fet que tots compartim, i és que medi ambient

i turisme -i una cosa sense l’altra no van- són els motors que

sustenten el nostre model social a les Illes Balears i que donen

sentit a la societat que tenim en aquest moment a les nostres

illes. 

I, ja per acabar, al Partit Popular els he d’agrair moltíssim

que se sumin, els ho dic de tot cor; no tenc cap inconvenient a

retirar el punt 2.c), i ja els dic que accept la seva petició perquè

entenc que el sentit general de la proposició no es desvirtua en

cap cas i per tant els objectius es mantenen en idèntiques

condicions, tot i que sí que li he de dir que no acab de

compartir gaire la qüestió d’inseguretat jurídica, però en tot cas

probablement ni vostè ni jo mateixa no coneixem els detalls de

l’autorització administrativa que té la plataforma Casablanca,

perquè realment ens estam referint a aquesta concretament, i

com que no els conec entenc que és complicat entrar en un

debat tan detallat. Per tant retir aquest punt de la proposició no

de llei.

I també els he de dir, i permetin-me que els ho digui

afectuosament, que em costa entendre com vostès es poden

sentir còmodes amb el paper que han de fer aquí defensant de

forma molt clara i molt contundent en aquesta matèria la lluita

contra les prospeccions en idèntiques condicions, diria, que ho

feim la resta de grups, però en canvi tenim tota una sèrie

d’episodis que els recordaré breument; per exemple, saben que

diputats del Partit Popular que han defensat la lluita contra les

prospeccions en el Congrés dels Diputats han tengut un rebuig

del seu propi grup parlamentari a Madrid.

De la mateixa manera va passar la setmana passada amb una

iniciativa del senador Sr. Antich que va quedar novament sobre

la taula i no va poder prosperar, lamentablement, i ho he de dir,

no va poder prosperar, quan anava en un sentit molt similar a

la que estam duent aquí; hagués estat ideal tenir una unanimitat

en aquest sentit. I després, de la mateixa manera, ha passat

amb..., amb altres iniciatives que s’han volgut dur aquí

darrerament relatives a manifestar la posició clarament en

contra del Parlament de les Illes Balears a les prospeccions, i

tampoc no s’han pogut dur a terme. Per tant no acab d’entendre

com vostès es poden sentir còmodes amb aquest paper, que

aquí tenen un rol clar de rebutjar les prospeccions, però després

arriben a Madrid i tenen un tap, tenen una paret o tenen un mur

que constantment els bloqueja la iniciativa. Jo no sé com es

poden sentir còmodes, sincerament.

Per tant els ho havia de dir perquè és de sentit comú i per

tant crec que vostès han de fer una reflexió molt seriosa, perquè

si allò que vostès demanen i defensen aquí amb tanta

perseverança i de manera tan lloable no són capaços de fer-ho

entendre als seus companys del Partit Popular a Madrid, vostès

no es poden sentir gaire còmodes, avui. Jo no m’hi sentiria, si

estigués a la seva pell.

Però, bé, jo em preocup d’allò meu, d’allò seu i de tots,

perquè és per això que som aquí, m’entén? I a més els ho estic

dient d’una manera crec que molt subtil i molt diplomàtica,

perquè si tal vegada... Bé, perdoni, estic en el meu torn de

paraula, si ho respecta (...).

(Remor de veus)

Per tant, ja els dic... També per acabar he de dir que, tot i

que no consta dins aquesta proposició, vagi per endavant que

el que seria una situació absolutament natural o el que seria un

procés absolutament natural és que els senadors escollits en

aquest parlament, tant el Sr. Bauzá com el Sr. Antich,

s’esforçassin d’igual manera per donar suport a la iniciativa que

esper que avui sortirà aprovada per unanimitat, perquè entenc

que tenen un paper important dins el Senat, i que tenen

capacitat...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, president. ...tenen un paper important, tenen capacitat

d’influir, si hi ha voluntat política, evidentment, i especialment

el Sr. Bauzá, que si no ho tenc mal entès està dins la Comissió

d’Indústria, esper i desitj, i des d’aquí els ho trasllat, la meva

voluntat que es faci ressò d’aquest acord i s'hi sumi juntament

amb tots nosaltres per aconseguir aquest repte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Doncs vistes les exposicions

dels grups parlamentaris, podem donar per aprovada per

assentiment la proposició no de llei, sense el punt 2.c)? Sí?

En conseqüència, idò, queda aprovada la Proposició no de

llei RGE núm. 5106/16, presentada pels grups parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca i Grup Mixt, relativa a declaració de la zona

econòmica exclusiva del vessant de la Mediterrània estatal com

a espai marítim lliure de prospeccions, explotació i extracció

d’hidrocarburs.

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