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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comencem la sessió d’avui i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

Cap. Bé, l’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 6205/17, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a la instal·lació i el control de mesuradors
de pol·len; RGE núm. 6509/17, presentada pels grups
parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca, relativa al rebuig de
les polítiques de l’Estat respecte de la plataforma
d’emmagatzematge de gas Castor a les costes de Tarragona i
Castelló; i RGE núm. 6978/17, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a la declaració de continuïtat
ecològica dels LIC marítims de l’illa de Formentera per part de
l’Estat.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6205/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a instal·lació i control de mesuradors
de pol·len.

Per a la defensa de la Proposició no de llei RGE núm.
6205/17 té la paraula, per part del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, l’Hble. Diputat Sr.
Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. La nostra proposició no de
llei pretén donar solució a una mancança que tenim en aquests
moments en relació amb els mesuradors de pol·len. 

Al voltant del 25% de la població de les Illes Balears té
problemes derivats d’aquesta substància suspesa en l’aire que
és el pol·len. A més a més d’aquest percentatge de població
hem de tenir en compte que les Illes Balears som un país
turístic i com a país turístic rebem molts de visitants, molts dels
quals també tenen problemes de salut, per pura estadística,
relacionats amb aquesta qüestió del pol·len.

Durant anys existia un conveni entre el Govern de les Illes
Balears i la Universitat que va permetre que hi hagués uns
mesuradors de la quantitat de pol·len que hi havia a l’aire,
concretament es varen adquirir cinc mesuradors que estaven en
funcionament, dos a Mallorca, un a Palma i un a Manacor; un
a Menorca, un a Eivissa i un a Formentera, i la tasca d’utilitzar
aquests mesuradors, tractar les dades, fer-les públiques i això,
a través d’aquest conveni entre el Govern i la Universitat,
estava encomanada a uns experts que duen a terme aquesta
feina, que és una feina molt útil, una feina útil perquè és una
informació necessària per als malalts, per als turistes, per als
metges, per als diversos operadors en relació amb la qualitat de
l’aire. 

Hi ha un caramull de normativa europea i estatal que
estableix indicacions perquè les administracions públiques
facin mesuraments, anàlisis, avaluacions de la qualitat de l’aire
dels respectius territoris. Resulta que les Illes Balears des de fa
set anys som l’única comunitat autònoma que no fa mesurament
de pol·len a l’aire de la nostra terra, i per tant el que entenem

és que aquesta tasca de fer els mesuraments de manera
periòdica i, diguem, amb les condicions tècniques adequades,
s’ha de reprendre, i per tant hem presentat aquesta proposició
no de llei en què instam el Govern de les Illes Balears a tornar
establir una xarxa de captadors de qualitat de l’aire que mesurin
el pol·len. Hem posat que sigui una única conselleria, perquè
entenem que aquesta competència o aquest tasca ha estat
repartida entre la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria
de Salut, ja que té aspectes, diguem, de contaminació i té
aspectes de salut pública, i això ha estat un dels problemes que
ha degenerat que al final no s’utilitzin els mesuradors. Quan hi
ha molts d’actors al final ningú no n’és responsable
específicament i la tasca es va perdre. 

Per tant volem que es reprengui aquest mesurament, que
sigui competència... que hi hagi un responsable clar d’aquesta
feina, i que es faci la transparència i la publicitat de les dades
obtingudes a efectes que totes les persones afectades les puguin
tenir a l’abast.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Margaret Mercadal, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bona tarda a tothom. Avui el
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES ha
presentat una proposició no de llei bastant interessant respecte
de l’absència de dades de concentració de pol·len, perquè la
veritat ha estat una cosa nova en el sentit que quan cercava
informació a la pàgina web de la comunitat autònoma respecte
a veure si existia, si no existia o si n’hi havia hagut o no,
perquè, sincerament, pel meu desconeixement no sabia que
existia..., bé, diverses estacions, i ha estat un poc complicat de
trobar, perquè el primer que he pensat ha estat, com ha dit
vostè, Sr. Melià, “aniré a la Conselleria de Medi Ambient”; he
anat a la Conselleria de Medi Ambient i he anat a l’informe de
l’estat de medi ambient, que és un informe d’actualització dels
indicadors que formula cada any la Direcció General
d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, i he anat
a l’apartat d’aire i, efectivament, no hi era.

Bé, he seguit la recerca i he pensat: “Bé, tal vegada estarà
a la Conselleria de Salut”. Hi he anat i ha estat impossible
trobar alguna cosa relacionada amb el tema de pol·len. Després
he pensat: “Bé, com que hi va haver un conveni amb la UIB, a
veure si a través de la UIB ho trob”, i finalment ho he trobat,
que resulta que totes aquestes dades depenen o tenen
competència la direcció general..., bé, depèn de la Conselleria
de Territori, Energia i Mobilitat, i depèn del director general
d’Energia i Canvi Climàtic. Clar, quan he accedit a dins, la
pàgina web no estava actualitzada des de 2011 perquè eren les
darreres dades que tenien respecte d’aquest conveni que vostè
ha dit amb la UIB, i clar, davant tota aquesta situació
òbviament està clar que des de fa set anys el Govern no té
dades respecte de la concentració de pol·len en el nostre aire.
Crec que és important, i tot a causa del canvi climàtic que està
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succeint, que cada vegada les pol·linitzacions són més..., o
sigui, s’avancen abans, amb la qual cosa també repercuteix en
la salut humana.

Des del Grup Parlamentari Popular estam totalment d’acord
amb aquesta iniciativa, tot i que no sé si el tema d’establir una
xarxa de captadors de qualitat..., o sigui, existeix actualment,
l’únic que no sé és si s’utilitzen per a aquest fet, però, existir,
existeixen. Per açò donarem suport a aquesta iniciativa perquè
crec que és important ja per a les persones que pateixen asma
o pateixen algun tipus d’al·lèrgia; també per als professionals
i per a qualsevol persona que, bé, si vol visitar o veure les
nostres illes és important.

Per açò donarem suport a aquesta iniciativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Diputats, diputades, bona tarda. Per
al nostre grup parlamentari sembla una proposta interessant,
que podria estar bé que tirés endavant. Sí que volíem matisar a
l’exposició de motius que hi ha una mena de confusió entre...,
quan s’anomenen partícules menys de 10 micres i el pol·len,
que són dos materials que són diferents, sobretot en la seva
afecció. Només aquesta matisació. 

Sí que entenem que no té sentit que una xarxa que ja ha
funcionat abans i que tenia dades, i que a partir de 2011 no hi
ha dades perquè no s’han donat els recursos o no s’ha renovat
el conveni, o el que sigui que hagi passat, té sentit el que ens
proposa. El que no hem cercat, i està molt bé la recerca que ha
fet la portaveu del Partit Popular, la Sra. Mercadal, és intentar
trobar aquesta informació a la web del Govern balear. I sí que
tenim aquests dubtes, com ella ha expressat, de quines
competències, o quina conselleria seria la que hauria
d’encarregar-se d’aquest..., de la mesura d’aquestes dades i de
la gestió de la publicitat.

A la proposta no queda clar, perquè diu una única
conselleria i com tot, creiem que si s’indica clarament quines
conselleries estan implicades, tindrà més facilitat de què
s’apliqui o de què el Govern faci cas, perquè si diu una
conselleria queda molt a l’aire i no queda molt clar.

Ja diem que trobem que és interessant. I com que tenim
dubtes, en principi, si no s’aclareix, ens principi ens
abstendrem en aquesta proposta. No ens oposem a què tiri
endavant, però si no s’aclareix aquesta qüestió ens quedaríem
en la posició d’abstenció.

I poca cosa més a afegir. Sí que és cert que és interessant,
ja ho he dit, que aquestes dades siguin públiques i sobretot que
quedi ben clar quina seria la competència i qui seria
l’encarregat de tirar endavant. Si açò s’aclareix en la proposta,
votaríem a favor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bones tardes a tothom. Això és un tema aparentment
senzill, en el que totes i tots ens podem posar d’acord avui
aprofitant aquesta proposició no de llei d’El Pi. Tots i totes jo
crec que coincidim en què, justament, encara que sigui per la
quantitat cada vegada més gran de gent que hi ha susceptible de
ser afectada per al·lèrgies, i particularment amb els nivells
pol·línics que tenim a les Illes Balears, es tracta d’una iniciativa
més que necessària, una iniciativa que es venia aquí duent a
terme. 

Jo abans fins i tot li comentava al Sr. Melià que jo vaig ser
justament el 2011 el responsable del darrer contracte que hi va
haver sobre aquesta qüestió i que no vaig poder renovar per
diferents amenaces de la Intervenció de la comunitat autònoma,
perquè malgrat l’emparament d’un conveni genèric amb la
Universitat de les Illes Balears, amb la Conselleria de Medi
Ambient per poder dur endavant aquesta qüestió, hi havia
dificultats tècniques legals per poder justificar que es duen a
terme aquelles accions.

En particular, aquests captadors, ara ho he aclarit en el
darrer moment, que jo inicialment pensava que estaven lligats
a allò que són les estacions de mesurament de la contaminació
atmosfèrica i la qualitat de l’aire, no són una xarxa a part, són
uns captadors més petits, específics de pol·len, que s’han deixat
d’utilitzar el juliol de l’any passat. Tot i que des del punt de
vista de l’administració pública és des del 2011 que no es
recullen dades. Aquests captadors se suposa que són propietat
de la Direcció General de Canvi Climàtic i Energia,
concretament de la secció d’atmosfera, que té aquests captadors
a disposició de qui s’encarregava en el seu moment de fer
aquestes tasques que era la Universitat i particularment una
molt bona professional Màrcia Boi, que fa poc va sortir un
reportatge en el Diario de Mallorca, on explicava això, que des
de l’any passat no es feien públiques aquestes dades, que durant
tots aquests anys ha estat fent ella pel seu compte, entenc que
com a col·laboradora i membre de la Societat Espanyola
d’Al·lergologia, la tasca seva personalment de fer el
mesurament d’aquestes dades de pol·len que després es feien
públiques, entre d’altres a través del Col·legi de Farmacèutics
de les Illes Balears que també és un altre actor implicat.

Quin és el problema que tenim aquí, que estam parlant no
d’una qüestió de contaminació atmosfèrica, ni de contaminació
de l’aire, qui té els aparells per mesurar això, sinó que estam
parlant d’una qüestió de contaminants biològics. al mateix
nivell, perquè ens entenguem, que l’estudi o el seguiment que
s’ha de fer també d’allò que serien els bacteris que hi pugui
haver per exemple en els aparells d’aire condicionat de
legionel·la en els hospitals públics, perquè ens entenguem.
Aquest és el tipus de control i per tant, això no té res a veure en
principi amb medi ambient.
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Està clar que és un problema de salut pública i està clar que
és un problema que hem de resoldre, i a mi el que em presenta
dificultats, així com ho planteja la proposició no de llei, i abans
li ho comentava al Sr. Melià, és aquesta frase de dir “que
depengui d’una única conselleria”. Jo el que crec que ha d’estar
clar és que s’ha de resoldre aquesta qüestió, jo si li sembla, li
faria una esmena in voce, en el sentit que quedés un redactat
molt similar, però que digués que “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a coordinar els
departaments competents en matèria de salut pública i qualitat
de l’aire”, que són jo crec que els dos més clarament implicats
i fins i tot hi afegiria la Universitat de les Illes Balears i la
Societat Espanyola d’Al·lergia (SEAIC) i fins i tot el Col·legi
de Farmacèutics un moment donat, o en tot cas deixar-ho en
altres organismes i tota la resta exactament igual, per mesurar
el pol·len de manera continuada, fent públics els resultats,
perquè jo crec que tots i totes estam d’acord en què és una
qüestió necessària i inexplicable que aquests anys ningú hi hagi
posat remei per arreglar-ho.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Diputada Silvia Limones, per un temps de deu
minuts. 

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nosotros también pensamos
que  retomar esta red de captadores de la calidad del aire es
necesario. También he estado buscando documentación y he
visto que actualmente somos la única comunidad que ahora
mismo no está tomando estos datos que pienso que son
necesarios y que en todas las comunidades se hace
normalmente a través de la Conselleria de Medio Ambiente. 

Pero es verdad, como ha explicado el Sr. David Abril,
puede tener un componente que dependa del área de salud y
que también se puedan implicar otros organismos. Pero pienso
eso, que tomar estos datos es necesario para tener una
información adecuada de cuál es la calidad del aire y sobre
todo para que se puedan tener datos que se puedan utilizar para
mejorar... una ayuda a las personas que sufren estas alergias
que cada vez son más.

Y bueno, nos añadiríamos a la propuesta de transacción que
ha hecho el Sr. David Abril, para dar el voto a favor a esta
proposición no de ley.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies. Bé, ara es dóna la paradoxa de què el Grup de
Podem ho hem d’assignar a una única conselleria i el Grup de

MÉS per Mallorca i el Grup del PSOE em diuen que ho hem
d’intentar obrir a més d’una conselleria, no? És clar, jo no sé
com hem de transaccionar les diverses posicions que tenen.

Jo al Grup Parlamentari Podem li vull dir que nosaltres no
entram a fer l’organigrama del Govern. Per tant, nosaltres en
principi no volíem atorgar-li a una conselleria en concret,
entenem que això és una funció pròpiament del Govern i de la
seva autoorganització. El que volem és que hi hagi un únic
responsable, aquesta és la nostra idea. Que el Govern ho doni
a qui vulgui, a la direcció general que trobi, nosaltres no ho
volem prejutjar, això ja és competència, ja dic, del Govern,
però que hi hagi un únic responsable i que no n’hi hagi tres,
perquè si hi ha tres direccions generals, queda diluïda la
responsabilitat. Aquest és el nostre pensament de fons. Per això
no hem posat una conselleria en concret.

Si se’ns demanés i fos una condició de Podem, fins i tot li
diríem que fos la Conselleria de Salut i concretament la salut
pública, perquè entenem que bàsicament és una qüestió de salut
pública, aquesta és la nostra opinió. Però bé, això ho deixàvem
a criteri del Govern de les Illes Balears.

Nosaltres podríem transaccionar una cosa així, el que ha dit
el Sr. Abril de coordinar els diversos departaments i afegiríem:
“i en la mesura que sigui possible, es concentri aquesta funció
en una única direcció general, prioritàriament la competent en
matèria de salut pública”. Quedarà un redactat un poc feixuc,
però bé.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, té el text concret?

EL SR. MELIÀ I QUES:

A veure, crec que quedaria així: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears que els
departaments competents en matèria de salut pública i qualitat
de l’aire coordinin, i en la mesura del que sigui possible, es
concentri aquesta funció en una única direcció general, la
posada en marxa d’una xarxa de captadors de qualitat de l’aire
per mesurar el pol·len de manera continuada, fent públics els
resultats perquè les persones al·lèrgiques, els metges i totes les
persones que ho necessitin puguin tenir la informació pertinent
a efectes de mediació, prevenció o qualsevol altra finalitat”.

S’ha entès més o manco? No, ja ho trobava. Vaig a
escriure-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Votació aleshores de la Proposició no de llei RGE núm.
6205/17, transaccionada amb el text proposat per MÉS per
Menorca, Mallorca perdó. 

Vots a favor?

Vots en contra? Cap. 

Bé, hi ha unanimitat, no?
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Bé, en conseqüència queda aprovada la Proposició de llei
RGE núm. 6205/17, relativa a la instal·lació i control de
mesuradors de pol·len. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 6509/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt i MÉS per Menorca, relativa
a rebuig de les polítiques de l’Estat respecte de la
plataforma d’emmagatzemament de gas “Castor” a les
costes de Tarragona i Castelló.

A continuació passam al debat de la Proposició de llei, no
de llei perdó, RGE núm. 6509/17, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt i MÉS per Menorca, relativa al rebuig de les
polítiques de l’Estat respecte de la plataforma
d’emmagatzematge de gas “Castor” a les costes de Tarragona
i Castelló.

Per a la seva defensa intervé pel Grup Parlamentari Mixt
l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tothom. Bé, m’agradaria
fer una breu introducció de per quin motiu hem decidit
presentar aquesta iniciativa, de fet la vàrem presentar fa ben
poc, fa just un mes, i la vàrem presentar perquè en aquell
moment varen sortir a la llum diferents titulars que explicaven
la situació de la malauradament famosa plataforma “Castor”,
una plataforma d’extracció de gas, que havia estat anteriorment
una plataforma d’extracció petrolífera explotada per part de la
multinacional Shell, i que fins a dia d’avui es troba sota la
titularitat d’una empresa del Sr. Florentino Pérez, en concret
una mercantil hispanocanadenca que es diu Escal UGS.

Vostès saben que aquesta empresa, que està integrada
majoritàriament per ACS i Enagas ha estat molt famosa
darrerament per haver protagonitzat, jo crec, un dels majors
escàndols de pelotazo, perquè això és un pelotazo amb tota
regla, però en aquest cas no és un pelotazo urbanístic en terra
sinó que seria un pelotazo urbanístic a la mar, i que ha suposat
un rescat per part de l’Estat a aquesta empresa de fins a 1.500
milions d’euros a dia d’avui, però que acabaran convertint-se
en més de 4.700 milions d’euros, si no hi ha cap miracle polític
pel camí.

M’agradaria fer un poc de síntesi de què ha passat amb
aquesta plataforma “Castor” que vostès segurament coneixen
per les mobilitzacions ciutadanes que han protagonitzat una
desena de municipis que es troben a les terres del Sénia, és a
dir, entre Castelló i Tarragona, i que just es troben localitzats
en front d’aquesta plataforma, d’aquesta antiga plataforma
petrolífera, que avui en dia és una plataforma d’extracció
gasística aturada per l’Estat i que no té ara mateix activitat.

L’any 2006 aquesta mercantil va sol·licitar, davant del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, la concessió
d’explotació d’emmagatzematge soterrani de gas natural en un
pou a unes 12 milles nàutiques de distància de la costa de
Vinaròs a Castelló aprofitant aquests jaciment de la petroliera
Shell que s’havia explotat entre l’any 1973 i el 1989.

A partir d’aquí l’objectiu del projecte, segons l’empresa, era
convertir un antic jaciment marí de petroli a 1.700 metres de
fondària en un magatzem soterrani de gas natural per
proporcionar estabilitat i fiabilitat d’aprovisionament del
sistema gasista espanyol. 

L’any 2010 aquest projecte, que fou presentat amb el nom
de “Castor” aconseguí les autoritzacions administratives
pertinents, però en aquest cas tenia el requeriment, se li feia un
requeriment a l’empresa que lliurés una anàlisi a risc sísmic per
tal d’incloure’l en la memòria de declaració d’impacte
ambiental al que havia de ser sotmès. Aquest anàlisi, però mai
no fou lliurat a l’òrgan ambiental i, per tant, d’alguna manera
es va eludir la previsió de fer aquest procés de tramitació
d’impacte ambiental.

L’any 2012 l’empresa comença a operar i en aquest cas
l’operació del pou de gas més gran de l’Estat, amb una inversió
inicial prevista de 500 milions d’euros, però que lluny de
tractar-se d’un projecte benvingut per part del ciutadans i
ciutadanes de les comarques properes a la nova planta de gas,
va acabar produint una greu alarma davant els possibles riscs
sísmics que sembla ser dels quals ja hi havia sospita i que
finalment es varen convertir en una realitat i que finalment
aquestes hipòtesis no varen ser hipòtesis sinó que varen ser fets
reals més endavant, concretament l’any 2013.

En el moment que aquesta planta es posa en funcionament
l’empresa propietària, l’empresa explotadora, millor dit, o
l’empresa concessionària, ja va començar a declarar pèrdues
importants i fruit d’aquesta declaració de pèrdues finalment
l’Estat va haver de sortir al rescat, que els apuntava
anteriorment, i que va suposar que finalment, fa pocs mesos, es
declarés el tancament definitiu de la planta sobretot pels riscs
sísmics que s’havien produït i perquè finalment l’Estat es va
adonar que les despeses multimilionàries que es produïen per
l’explotació d’aquesta planta eren una autèntica salvatjada i que
eren insostenibles de totes totes.

Es tracta d’un contracte o d’una concessió, per altra banda,
carregat de clàusules abusives, carregat de presumptes
infraccions i que fins i tot ha provocat que hi hagi una causa
oberta per part del Ministeri Fiscal de Castelló, que investiga
aquest cas, i que compta amb un gran nombre de persones
imputades, sobretot representants dels diferents... en aquest cas
del Ministeri d’Indústria i també del Departament d’Energia de
l’Estat, per suposats delictes de prevaricació, d’enriquiment
il·lícit i d’afavorir una empresa, sense que hi hagi mitjançat cap
tipus de projecte perquè, de fet, aquesta empresa va acabant
explotant aquesta concessió sense que mitjancés cap tipus de
concurs per enmig. 

Per tant, tenint en compte això, jo no vull estendre’m més
perquè vostès tenen aquí els antecedents i supòs que tothom ha
pogut llegir bastant clarament l’exposició de motius on hi ha un
resum, perquè només és un resum, del gran nombre de
successos i de fets que s’han produït des que Escal UGS va
sol·licitar la primera llicència d’operació d’aquesta planta
gasística fins que fa just uns mesos l’Estat va decidir tancar-la
provisionalment.
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Per tant, no m’estendré molt més, nosaltres aquí el que
venim a dir és que aquesta situació és inassumible, que suposa
un deute inassumible als usuaris del sistema gasista, és a dir, a
tots nosaltres, també a Balears, a les persones que vivim a
Balears; suposa també unes despeses de les arques públiques
que són absolutament esbojarrades i suposa també una agressió
clara als drets dels consumidors, però també al model energètic
que pensam que s’ha de defensar... als compromisos que l’Estat
ja ha adquirit, de fet, amb la Unió Europea, sobretot als
compromisos de l’Europa 2020, i que ens obliguen i ens
comprometen a fer un altre tipus de consum energètic a tot
l’Estat que, evidentment, no té res a veure amb l’explotació de
pous gasístics o de pous d’hidrocarburs.

Finalment, també m’agradaria dir que hi ha una altra qüestió
aquí i és que enteníem que era necessari presentar aquesta
iniciativa sobretot per coherència amb la defensa que hem fet
des de Balears els darrers anys i que, afortunadament, ha estat
una defensa que ha tengut la unió de tots els partits polítics en
contra de les prospeccions petrolieres. Per tant, el cas de Castor
és un cas clar que no ens és aliè, que està aquí devora, que està
a dues passes, col·loquialment dit, però està a dues passes de
nosaltres i que no només pels costs que també provoca als
consumidors de gas a Balears, sinó també perquè va en contra
de la nostra política energètica i perquè clarament ens posa en
perill també davant noves situacions de seismes, hauria de ser
objecte d’acord de totes les parts que estam aquí per rebutjar
aquest projecte i donar suport als punts d’acord que hi ha
relacionats aquí en aquest sentit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bé, redundant una mica en el que ja
ha comentat la Sra. Tur nosaltres ens vàrem decidir a presentar
aquesta proposició no de llei per tres raons bàsiques:
econòmiques, ambientals i socials.

Econòmiques. Consideram que hi ha hagut una malversació
de fons públics, una adjudicació a dit d’una concessió
milionària, amb un pressupost inicial de 500 milions que ha
acabat sent una... bé, 1.700, 1.800, 2.000 les xifres de vegades
varien, i un Reial Decret Llei 855/2008, del 16 de maig, que té
una clàusula que contempla el dret de compensació de
l’empresa promotora si s’extingia la concessió o si l’empresa
hi renunciava fins i tot en cas de dol o negligència, com ha estat
el cas. És a dir, era un negoci win-win, guanyava segur, passés
el que passés, això vol dir un enriquiment il·lícit de les
empreses explotadores.

Açò ha dut com a conseqüència un deute il·legítim, els
consumidors hauran de pagar durant més de trenta anys la
indemnització a raó de 95 milions d’euros cada any, per cert,
que ha està incorporat a la factura, és a dir, socialitzam les
pèrdues i privatitzam els beneficis, un model que és fantàstic.

Raons ambientals. Tenint en compte que es varen produir
més d 1.000 terratrèmols a la zona em sorprèn moltíssim que es
pogués... considerem que hi va haver prevaricació ambiental ja
que es va fer sense els informes jurídics previs per resoldre
declaració d’impacte ambiental, em sorprèn moltíssim que no
hi fos aquest informe, és a dir, trobam incomprensible que una
activitat potencialment contaminant com aquesta no presentés
aquests informes.

Vull redundar en el que ha dit la Sra. Tur, per coherència en
la nostra lluita de protecció de la Mediterrània, no ens podem
circumscriure exclusivament a la mar que ens envolta a
nosaltres perquè la mar que ens envolta a nosaltres és la mar
que també toca la costa catalana, i perquè evidentment tenim
clar que s’ha de fer un canvi, una aposta clara de canvi de
model energètic amb unes energies renovables i que puguem
ser sobirans, crec que la dependència energètica també és un
gran pes per a aquesta comunitat.

Evidentment, el risc que podria haver suposat per al nostre
entorn, hi insistesc i ho ha dit la Sra. Tur, som aquí, vull dir,
som veïns, hi va haver -i això ho diu un informe del MIT-
males pràctiques en la planificació del projecte, és a dir, no
varen fer ús de la tecnologia disponible.

Les raons socials, quines són? Doncs, per una banda, hi va
haver una adjudicació fosca, és a dir, s’ha de fer més
transparent, tot aquest tipus de processos; s’ha de tenir en
compte a la ciutadania, jo encara record aquell programa de
Jordi Évole quan sortien els veïns de la Sénia, de tota aquella
zona, i es queixaven dels terratrèmols i el Sr. Florentino Pérez
deia que no, que debían ser manías de cada uno, que no, sí,
evidentment, sí que hi havia terratrèmols.

Han passat tres governs, vull dir, tota aquesta adjudicació
va passar per tres governs, set ministres i zero responsables,
3.420 milions d’euros que es paguen amb la factura de gas
mentre hi ha un 17% de pobresa energètica, perquè consideram
que hem de tenir memòria i lluitar contra aquesta impunitat i
evidentment perquè volem mostrar la nostra solidaritat amb els
municipis afectats del Baix Maestrat, Matarranya, Múrcia i
Ports.

I ja està, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Torn ara de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, president, senyores i senyors diputats. El
Govern d’Espanya va anunciar aquest passat 3 de maig que no
reobrirà el magatzem de gas “Castor” i que aquesta instal·lació
energètica no podrà iniciar finalment la seva activitat. Així ho
va explicar el secretari d’estat d’Energia, Daniel Navia, en
donar a conèixer les conclusions dels informes encarregats pel
Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital al MIT i a la
Universitat de Harvard.
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Aquest informe ja dóna resposta a alguna de les propostes
d’acord d’aquesta proposició no de llei, concretament la segona
on diu: “instar el Govern de l’Estat a dictar una resolució que
declari de forma expressa la clausura o el tancament definitiu
de les instal·lacions, que ordeni el segellament dels pous per
garantir la seva inoperància i que estableixi un calendari per al
seu desmantellament”. Tota vegada que la decisió del Govern
d’Espanya consisteix en no reobrir aquesta plataforma davant
la possibilitat que es puguin produir seismes.

El secretari d’estat va comparèixer amb els professors
Ruben Juanes del Massachusetts Institute of Technology i John
Shaw de la Universitat de Harvard i també amb el director
d’Infraestructures d’Enagas Claudio Rodríguez. Els estudis
realitzats per un equip de sis professors del MIT i de la
Universitat de Harvard en les disciplines de Geomecànica,
Sismologia i Geologia Estructural analitzen l’origen de la
sismicitat inclosa dins la injecció de gas en el magatzem Castor
a l’any 2013, conclouen que la localització d’aquests
moviments coincideix amb la zona de la falla Amposta i en
diferents ramificacions d’aquesta i assenyalen que varen patir
estrès com a conseqüència de la injecció de gas.

Aquesta proposició no de llei, senyores i senyors diputats,
és precipitada perquè l’estabilitat actual de la plataforma
situada davant les costes de Castelló i Tarragona no és suficient
per poder determinar amb certesa si el seu desmantellament, tal
com demanen els grups parlamentaris Mixt i MÉS per
Menorca, acabaria provocant un elevat risc.

Per aquest motiu el Ministeri d’Energia valora ara
l’encàrrec de nous informes per adoptar la decisió definitiva i
més encertada, que naturalment no serà per l’acord que pugui
prendre avui aquesta comissió del Parlament de les Illes
Balears, sinó a partir dels estudis i els informes que estan
redactant els tècnics competents en matèria de subministrament
energètic.

És cert que aquest magatzem representa un risc i per aquest
motiu el Govern d’Espanya fa cas a la recomanació de
l’informe del MIT i de la Universitat de Harvard, de tancament
de la instal·lació, però l’actuació del Ministeri d’Energia no
acaba aquí ja que, a més de no reobrir el magatzem, el ministre
d’Energia, Turisme i Agenda Digital Álvaro Nadal ha declarat
que està clar que la plataforma Castor no pot tornar a funcionar.
El ministre Nadal ha afegit que tant la injecció de gas com el
desmantellament de la plataforma, actuació aquesta que
demana en aquest cas la diputada Sílvia Tur i MÉS per
Menorca, suposaria un risc per a la zona.

L’informe del MIT i la Universitat de Harvard, titulat
Modelación acoplada de flujo y geomecaánica y evaluación de
sismicidad inducida en el proyecto Castor de almacenamiento
de gas, adverteix clarament que el desmantellament exigit en
aquesta proposició no de llei podria originar nous fenòmens
sísmics en les immediacions, o sigui, seria pitjor el remei que
la malaltia, per tant, com deien a Menorca, més val no passar
l’arada davant el bou.

Cal actuar amb prudència, amb fermesa, però sobretot amb
seguretat, donant les passes encertades sense voler frissar
massa ni voler proposar solucions tècniques des del Parlament

de les Illes Balears que no disposa d’enginyers ni de l’aportació
científica i acadèmica del MIT i la Universitat de Harvard,
decisions d’aquesta naturalesa no ens corresponen a nosaltres
sinó a enginyers i professors universitaris. 

També vull recordar que la plataforma Castor va deixar de
funcionar el setembre de 2013 i que els informes del MIT i de
la Universitat de Harvard han estat enviats pel Govern als
jutjats que tenen la responsabilitat d’aclarir les possibles
responsabilitats. Deixem, per tant, actuar l’administració de
justícia i que faci la seva feina amb professionalitat sense
interferències polítiques.

El Grup Parlamentari Popular no vol entrar ni obrir debats
sobre responsabilitats polítiques. No és lògic demanar a l’actual
govern d’Espanya el fet d’una responsabilitat política que va
ser assumida per l’anterior president del Govern central, i crec
que és bo reconèixer que honora el Sr. Zapatero quan va
demanar disculpes per tot aquest procediment i per haver donat
en el seu moment l’autorització de Castor i els efectes de la
seva aprovació. En aquest moment el Govern d’Espanya està
actuant amb rigor, està actuant amb rigor i fent les
recomanacions i les conclusions que els informes tècnics i
científics, i també per aquest cas es troba en mans de la justícia,
i bé, sí que és cert que va ser una cosa que es va originar en un
moment de molts governs, i això és una desgràcia més dels
governs d’esquerres.

Aquí, si aquest assumpte ja està en mans de la justícia, són
diferents els procediments judicials que hi ha en marxa, i en
principi, si no m’equivoc, hi ha més de 18 persones
investigades, entre excàrrecs i funcionaris d’Indústria, com ha
dit la Sra. Tur, i Medi Ambient per presumptes delictes de
prevaricació, a més a més de la cúpula empresarial de Castor.
I reiterem que l’expresident Zapatero en el seu moment ja va
demanar disculpes, i per tant nosaltres en aquest moment
anunciam el vot en contra de totes les propostes d’acord
d’aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril, per un
temps de deu minuts. Perdó, David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. És molt interessant la proposta que
ens duen avui a la Comissió de Medi Ambient MÉS per
Menorca i la diputada de Gent per Formentera, Sílvia Tur,
quant a un tema que té molts de dubtes i fa molt de temps que
s’està parlant, i sí que és cert que fa justament ara un mes es va
emetre un documental per part de Salvados sobre aquest tema,
que convid a tornar-lo a veure per entendre millor què va
passar.

Felicit les dues diputades que han presentat i que han fet
l’exposició de la proposta, està molt ben documentada, molt
ben exposada i amb molt de rigor, i sobretot els aplaudim..., és
una proposta que sí, és cert que s’ha recollit, però que ve d’una
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plataforma, de la plataforma... ciutadana de terres de la Sénia
i que estan les dues diputades amb dues samarretes verdes que,
com que no es veu, ho comentaré, i que diuen “No ho volem.
No al projecte Castor a les terres de la Sénia”. Això crec que és
d’aplaudir i és molt d’aplaudir aquest tema. Per què?, perquè
són coses que interessen a la gent, que hi ha una reivindicació
social i que està bé que al Parlament es pugui debatre i es pugui
fer una proposta valenta, una proposta que demana moltes
coses a moltes institucions, tant al Govern de l’Estat com al
Govern balear, i implica moltes coses.

Quant a allò que s’ha comentat des del Grup Parlamentari
del Partit Popular, clar que no els interessa parlar de
responsabilitats polítiques perquè ells han estat uns dels
principals responsables, encara que aquest projecte ja du més
anys i també ha estat el Partit Socialista que ha tingut les seves
responsabilitats, i està bé que hagin demanat perdó però amb
això no és suficient, sinó que esperem que la investigació
judicial que està en marxa aclareixi les responsabilitats
judicials, però aquí estem parlant de responsabilitats polítiques,
i aquí feim política, i no som tècnics, però sí que som polítics
i açò és una proposta política, i segurament el Partit Popular
està d’acord amb totes les propostes que es diuen aquí a la
proposta; no entenem per què el seu vot en contra si l’únic que
ha argumentat per votar en contra és que no hi ha uns informes
tècnics que ho avalen i que hi ha uns riscos. Aquí en cap
moment no es parla de cap informe tècnic, són tot propostes
polítiques per aclarir un tema que a la majoria de la gent li
preocupa, i entenc que s’han de depurar responsabilitats, no
només pels perjudicis a les persones que ho han patit
directament en els més de 500 terratrèmols que han sofert, sinó
també a tota la ciutadania espanyola per la quantitat milionària
que encara hem de pagar fins a l’any 2046, durant trenta anys
hem de pagar una milionada tots i totes en les factures de
l’electricitat per un projecte que ha estat una ruïna per a les
butxaques de tots i de totes, i això per justícia social crec que
hauria de sortir per unanimitat en aquest parlament.

Malauradament el Partit Popular hi votarà en contra i no ho
entenem, perquè ells són tan responsables com en el seu
moment ho va ser el Partit Socialista, i encara que ha demanat
perdó ja sortiran els responsables als judicis corresponents.

I poca cosa més a afegir. Açò ens sona..., ara el Partit
Popular sí que està essent coherent amb el que fa el Govern
estatal, que vota el mateix aquí que allà, cosa que no va fer el
mateix quan es va aprovar per unanimitat una proposició de llei
en contra de les prospeccions al Mediterrani, que va votar a
favor aquí en el Parlament, però després al Govern estatal no
ho volen perquè el Tribunal Constitucional diu que és
anticonstitucional o inconstitucional; és anticonstitucional quan
diuen que és per competències, quan és un projecte de llei que
ha d’aprovar el Congrés de l’Estat, que són competències
estatals, i jo crec que hi ha coses que no s’acaben d’entendre en
aquest parlament, i sincerament pensàvem que el Partit Popular
seria coherent amb aquesta línia de defensar els interessos dels
ciutadans, però no és així.

I poca cosa més a afegir. Per suposat votarem a favor de la
proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat -ara sí- Sr. David Abril,
per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A veure..., evidentment nosaltres donarem ple suport a
aquesta iniciativa. Hi ha una expressió, que és la de capitalisme
de amiguetes, que és popular, tot i que se la voler autoatribuir
el Sr. Albert Rivera, de Ciutadans, tot i que jo som dels que
pensen que el capitalisme, i cada vegada més però sempre ho
ha estat, sempre és de amiguetes, i de fet un dels exemples més
recents que hem tengut fa qüestió de dies ha estat l’adquisició
per 1 euro del Banc Popular, cosa que vostès, que tots supòs
que duran 1 euro a la butxaca, mai no haguessin tengut
l’oportunitat d’adquirir aquest banc i engreixar o contribuir
encara més a la concentració de capital en mans d’amiguetes,
en aquest cas els amiguetes de la banca.

A Espanya aquest capitalisme d’amiguetes configura un
règim oligàrquic que explica a la perfecció com les decisions
que es prenen a Nuevos Ministerios es prenen moltes vegades,
massa vegades, sobretot quan tenen a veure amb temes
estratègics com l’energia, en funció no de l’interès general sinó
d’interessos ben particulars, els interessos dels amiguetes o dels
amigotes, i un d’aquests amiguetes o amigotes és en Florentino
Pérez, etern amiguete, que a més aprofita la llotja del Reial
Madrid per dur a la pràctica aquest capitalisme suposadament
de lliure mercat però al qual no tothom evidentment té accés
amb les mateixes oportunitats.

Què hi pinta aquest senyor, en el tema de la planta de
Castor? Aquest planta, si vostès ho recorden, va ser
definitivament clausurada l’abril d’enguany, quan ja es va
constatar per activa i per passiva que evidentment allò no tenia
remei, vull dir que foradar el fons de Castelló per trobar gas sí
o sí, i ja ho deien els informes des del primer moment, podia
dur terratrèmols; es varen produir terratrèmols, però el més
lamentable és que el Sr. Florentino Pérez, l’amiguete
Florentino Pérez, pel seu compte i risc, que aquesta se suposa
que és la gran bonhomia del capitalisme, d’amiguetes o sense
amiguetes, és ell que assumeix aquest risc de fer un negoci
d’aquestes característiques, de posar en perill ja no només els
recursos naturals, el medi ambient i fins i tot la vida de les
persones duent endavant aquella salvatjada, sinó que aquest
senyor, evidentment com que és un amiguete, ja ha cobrat prop
de 1.400 milions d’euros públics que tots no és que pagarem,
sinó que ja estam pagant i pagarem durant trenta anys, si ningú
no hi posa remei, en els rebuts de la llum. Per això jo cada
vegada que senti qualcú dir que la culpa que pagant molt de
corrent és de les renovables, per favor que s’ho faci mirar i que
pensi el que representa la balança, només el que pagam ja en
aquest moment de Castor al Sr. Florentino Pérez en el rebut de
la llum, i el que puguin representar les renovables, que en tot
cas aportarien... o en tot cas permetrien compensar la balança.
Però, vaja, què podem esperar d’un govern d’Espanya que és
absolutament subaltern a aquest capitalisme d’amiguetes?

Res més a afegir. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Demanam des del nostre grup
parlamentari la votació separada dels punts. 

La iniciativa Castor és una iniciativa poc afortunada, per
dir-ho suaument?, segur; ha estat un desastre, per dir-ho més
contundentment?, també, és un desastre. L’origen d’aquesta
iniciativa és del Partit Socialista, ho dic per allò del capitalisme
d’amiguetes; supòs que el socialisme i el capitalisme
d’amiguetes aquí deuen coincidir perquè, si no, no tenen una
explicació lògica alguns discursos que he sentit. Però, bé, jo,
com intent fer, em centraré en els punts de la proposta que ens
duen. 

Deia el portaveu de Podemos que aquí es parla només de
responsabilitats polítiques, venia a dir això. No estic d’acord,
i per això nosaltres no podem votar a favor de determinats
aspectes. La reversió d’una indemnització abonada no és una
qüestió política, no estam dient: “És que el Sr. Zapatero i el Sr.
Rajoy ho han fet molt malament”; no, aquí la iniciativa el que
diu és que es reverteixi una indemnització. Això té un
procediment administratiu i unes garanties jurídiques, no és una
responsabilitat política. Per tant nosaltres, que ens pareix molt
bé que s’iniciï l’expedient i ens pareix molt bé que s’estudiï, no
tenim ni la capacitat ni la informació, ni la funció, de decidir si
hi ha d’haver la reversió o no hi ha d’haver la reversió, no la
tenim, no la tenim, i per tant nosaltres volem ser respectuosos
amb una cosa que es diu divisió de poders, i volem ser
respectuosos que el poder judicial decideixi si s’ha de revertir
o no s’ha de revertir aquesta indemnització, si hi ha
responsabilitats o no hi ha responsabilitats. Això no és la nostra
funció i per tant nosaltres no podem donar suport a aquest punt.

Com no podem donar suport al fet que es dicti una resolució
definitiva de (...) i de desmantellament. Bé, això jo crec que la
portaveu del Partit Popular ha establert una sèrie de dubtes
tècnics per aconseguir això. Jo compartesc l’objectiu, i si el
punt digués que s’insta a caminar cap a..., bé, però aquí el que
es diu és que es dicti una resolució; jo no estic en disposició
d’instar a fer una cosa que em genera molts de dubtes que es
pugui fer plis plas, com planteja la iniciativa; crec que la cosa
és prou més complexa jurídicament i tècnicament que això.
Però respect, lògicament, que s’hagi plantejat la iniciativa.

Per tant ens pareix... i votaríem a favor del primer punt, fer
una auditoria, ens pareix absolutament raonable que es faci una
auditoria d’un tema que genera com a mínim pudor. Sobre el
punt segon ens abstendríem perquè no estam en disposició de
dir si s’ha de dictar una resolució d’aquestes característiques o
no. En el tercer punt donaríem suport, perquè és fer un informe
jurídic, també estam a favor del màxim d’informació i
transparència. Al quart punt ja he dit que ens abstendríem. 

El cinquè punt...; bé, jo crec que el Govern de les Illes
Balears no s’ha de personar en causes judicials que són

externes a les Illes Balears, amb tots els respectes perquè, clar,
si ens personam en aquesta ens haurem de personar en
assassinats d’Uganda, perquè la veritat és que jo també vull
manifestar la meva solidaritat amb els assassinats... No, clar, és
que això és així. Hi ha mil causes justes al món, n’hi ha moltes,
de causes justes, i aquesta n’és una però no és l’única, i per tant
si ens dedicam a dir que el Govern de les Illes Balears s’ha de
personar a totes les causes justes, que n’hi ha un caramull al
món, bé, segurament els pressupostos del pròxim exercici no
quadraran, ja està; jo no més ho vull posar de manifest, tot i
que puc compartir que està molt bé que hi hagi un procediment
obert, però se suposa que els governs territorials d’on s’ha
produït aquest fet ja es personaran ells; en aquest cas sí que
entenc que té raó de ser que es personin, però jo no puc donar
suport a una iniciativa que ens personem en una causa justa
com aquesta, perquè si ens personam en aquesta, ja dic, hi ha
d’haver un efecte reflex i no només en aquesta, i per tant crec
que no estam en disposició d’assumir aquesta dinàmica i
aquesta metodologia. Per tant no podem donar suport i votarem
en contra del punt número 5.

I als altres dos punts, que són -aquests sí- eminentment
polítics, tot el nostre suport, perquè evidentment manifestam la
nostra solidaritat i donam trasllat a les administracions i als
territoris afectats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Silvia Limones, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Está hoy con los apellidos...
Bueno, empiezo. Ya se han descrito anteriormente todos los
problemas que ha causado este proyecto desde el inicio, el
sobrecoste que ha tenido, los riesgos sísmicos que sufrió la
zona de Castellón donde se realizaba el proyecto, la deuda
inasumible que ha generado, los gastos en las arcas públicas;
como han dicho otras compañeras, la agresión al modelo
energético que debemos seguir, que no es el que plantea este
proyecto; y en este sentido he de decir a la señora del PP que
ha sido un proyecto que ha sido un error desde el principio y
que mucha gente debió asumir la capacidad de pedir perdón,
como hizo Zapatero; Aznar no lo hizo y también lo podía haber
hecho, y creo que honra que pidiera perdón por este proyecto
porque realmente ha causado muchos problemas a mucha
gente, y nosotros mismos hemos sido afectados potenciales, no
directos pero también nos podríamos haber visto muy afectados
si los efectos sísmicos que tuvo este proyecto hubieran
derivado de otra manera y podrían haber provocado algún
terremoto aquí también.

En referencia a los puntos de la PNL, he de decir que
estamos de acuerdo en todo lo que se plantea, en todos los
puntos que hacen referencia a encargar la auditoría económica
externa, a la clausura y al cierre definitivo de la plataforma, a
la emisión del informe jurídico, y a todo lo que se plantea en la
moción excepto en el punto número 5, que estamos de acuerdo
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con lo que ha planteado el Sr. Josep Melià, que no tenemos
claro que el Govern se deba personar en una causa judicial que
ha abierto la Fiscalía, porque entre otras cosas no tengo claro
que tenga capacidad de hacerlo y porque nosotros no somos
afectados directos, como he dicho anteriormente, de las
consecuencias negativas que ha provocado este proyecto.
Entonces nuestro voto en este punto será en contra.

Nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Per contradiccions té la paraula el
grup proposant, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sr. President. La veritat és que ho estic passant realment
bé. Ho estic passant realment bé perquè els disbarats que he
escoltat en poca estona avui no tenen precedent, especialment
per part del Partit Popular. Senyores del Partit Popular, no
s’escandalitzin ni es ruboritzin, eh?, però tenen motius per fer-
ho.

Vegem. Sra. Sugrañes, presidenta del Partit Popular a
Menorca, es limita a parlar-nos..., bé, a parlar-nos, no, es limita
a llegir-nos... un full de mà que el Ministeri de Medi Ambient
o el Ministeri d’Energia i Indústria li haurà fet arribar, del seu
partit, enredant-nos... -deixi’m acabar, Sra. Sugrañes, acab de
començar- enredant-nos amb el que explica l’informe del MIT
de Massachusetts i de Harvard. Fantàstic. Simplement només
és que vostè passa a velocitat de creuer per damunt dels 4.700
milions d’euros que sí que estan pagant també
proporcionalment els ciutadans de les Illes Balears, culpa de
qui vostè vulgui, Sra. Sugrañes, no és culpa de Gent per
Formentera, això li ho puc assegurar, de Gent per Formentera
no és culpa, en aquest cas. Algunes coses feim malament, però
aquesta, no, perquè si haguéssim estat al govern de Madrid
evidentment no haguéssim donat autorització, sense concurs
públic!, Sra. Sugrañes, que vostè per aquí també ha passat de
llarg, sense concurs públic... No, no, el que vostè vulgui, però
jo és que m’estic referint a vostè per replicar la seva defensa
fervorosa d’aquest projecte. Per tant no haguéssim autoritzat
mai aquest projecte.

Per tant vostè passa per damunt dels 4.700 milions d’euros
de cost que pagarem tots religiosament, Balears també, també,
i això també va pel Sr. Melià, que també troba que aquí no ens
afecta per res, ens cau tan lluny com Uganda aquesta qüestió.
D’acord. 

Passam per damunt del risc sísmic, que també afecta
Balears, que també afecta Balears, hi ha un risc potencial si
aquesta planta extractiva de gas o de dipòsit de gas no se
segella definitivament. Passen per damunt de la coherència que
hauríem de mantenir aquí tots els grups polítics quan hem
defensat la prohibició dels projectes d’exploració i extracció
d’hidrocarburs a les Illes Balears. I passen per damunt del
nostre deure de demanar transparència a totes les
administracions públiques. Per tant això, aquí, no va amb
vostès; vostè es limita a llegir el full de mà del Partit Popular,
del seu govern, i la resta no li interessa. És a dir, que hi hagi 28

municipis organitzats en una plataforma que ha patit fins a 500
sismes a les seves terres no interessa; que paguem un dineral,
no interessa; que s’hagi fet, com diu el Sr. Melià, plis plas, en
un plis plas s’hagi fet una adjudicació a un senyor que està
“hiperfolrat” sense que hi hagi hagut cap concurs públic,
tampoc no interessa. 

Però vegem, de què parlam?, vostès tenen vergonya? A mi
és que em sap molt de greu dir-los-ho, vostès tenen vergonya?,
jo crec que no en tenen, no en tenen, per l’amor de Déu! O
sigui, que aquí resulta que no entram en qüestions polítiques;
idò què feim, aquí, nosaltres?, m’ho vol explicar, què feim, si
no feim política? Nosaltres aquí feim política, ens estam
posicionant, clar que sí, i deim al Govern de les Illes Balears
que no pot quedar impassible i que sí que ens afecta, perquè ha
de defensar, en primer lloc, els interessos dels consumidors de
les Illes Balears, especialment de tots aquells que són
consumidors habituals de gas, i que estan pagant una hipoteca
al Sr. Florentino Pérez i als seus sequaços; segon, que permet
que l’Estat adjudiqui sense concurs públic i sense procediment
obert un projecte, una concessió administrativa més que
dubtosíssima que ha estat objecte de crítiques del Parlament de
Catalunya, del Govern català, del Síndic de Greuges, de la Unió
Europea..., bé, i que està essent objecte ni més ni menys que
d’una senyora investigació a la Fiscalia de Castelló que s’ha
declarat d’extrema dificultat; no serà per qualsevol cosa, no
serà per qualsevol cosa.

I ara resulta que això, res, que no, que ja dirà l’Estat..., ja
diran els que en saben... Però jo els record, i també ho vull dir
al Sr. Melià, que indemnitzar el Sr. Florentino Pérez va ser una
decisió política. Sí, sí; sí, sí, Sr. Melià; documenti’s,
documenti’s abans de venir aquí, va ser una decisió política. O
es pensa que hi ha hagut algun informe que avali el sobrecost
d’aquest projecte?, no n’hi ha hagut cap! En un plis plas el
govern del Partit Popular ha decidit indemnitzar Castor sense
que hi hagi cap tipus d’informe, cap tipus d’auditoria, cap tipus
de resolució judicial, cap tipus d’informe de res. Per tant..., res,
només els vull fer saber que vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, vagi acabant, per favor.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, vaig acabant, Sr. President, no sigui tan exigent, que
normalment no esgot el meu temps, però ja acab.

Vostès seran còmplices i connivents de malbaratament de
fons públics, de perjudici greu als ciutadans de les Illes Balears,
i de la manca de seriositat i rigor de l’Estat...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

...espanyol amb els compromisos que ha adquirit amb Europa
en matèria energètica.
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, barbaritats, les que hem escoltat fa un moment. Gràcies,
president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Accepta la votació per separat dels
punts?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam, aleshores, a la votació dels punts per
separat de la Proposició no de llei RGE núm. 6509/17.

Votació del punt 1. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Bé, repetim la votació perquè hi ha dos punts 1. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sr. President, em permet? Just per aclarir el dubte. És a dir,
el primer punt 1 és un error, és un error de transcripció. Per tant
és el paràgraf final de la introducció, no és cap punt que hagi de
ser votat, si em permet. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, bé. De totes formes repetim la votació.

Vots a favor del punt 1?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queda aprovat el punt 1.

Votació del punt 2.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 4 vots en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queda aprovat el punt 2. 

Punt 3.

Vots a favor?

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor; 4 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el punt 3. 

Punt 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Perdó.

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 4 vots en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el punt 4.

Punt 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 5 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació del punt 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat el punt 5.

Punt 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

S’aprova per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Punt 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 4 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el punt 7.

Per tant queda votada la Proposició no de llei RGE núm.
6509/17, relativa al rebuig de les polítiques de l’Estat respecte
de la plataforma d’emmagatzemament de gas Castor a les
costes de Tarragona i Castelló.

3) Proposició no de llei RGE núm. 6978/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a declaració de
continuïtat ecològica dels LIC marítims de l’illa de
Formentera per part de l’Estat.

Finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 6978/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa
a la declaració de continuïtat ecològica dels LIC marítims de
l’illa de Formentera per part de l’Estat.

Per a la seva defensa intervé l’Hble. Diputada Sra. Sílvia
Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. A veure si en aquesta ocasió, ja que ens
toca un poquet més a prop, ens sentim un poquet més implicats.
Vinga, intentem-ho, perquè igual també diran que no va amb
nosaltres, aquesta vegada.

Bé, de què es tracta en aquesta ocasió? Tenim un nombre
molt important de llocs d’importància comunitària a les Illes
Balears, -celebr que riguin, jo no ric tant-, tots aquests Llocs
d’Importància Comunitària declarats per la Unió Europa en el
seu dia, fonamentalment entre l’any 2006 i 2007, són llocs que
són representatius de l’estat de conservació favorable d’un
hàbitat, o d’una espècie, que tenen la consideració de
prioritàries per la Directiva europea d’hàbitats i que, per tant,
han de ser objecte d’un reconeixement especial, però sobretot
objecte d’una planificació específica de conservació en la seva
gestió.

A dia d’avui ens trobam a cavall entre una feina començada,
no començada per aquest Govern, sinó començada ja pels
governs que han precedit a les Illes Balears, però que,
malauradament, no acaba de concloure i és que la pròpia
normativa estatal, la Llei de biodiversitat de l’any 2007 i
després la LECO de les Illes Balears, la Llei de conservació
d’espais de rellevància ambiental de l’any 2005, preveuen que
en aquests indrets, i sempre i quan la comunitat autònoma
tengui la declaració de continuïtat ecològica dels indrets a
protegir, tenim el deure d’aprovar plans de gestió, que és allà
on s’han de recollir els objectius prioritaris de conservació, les
estratègies més importants d’acció i sobretot, recull també
d’aquelles activitats permeses i no permeses com a norma
general, que permetin una millor regulació del conjunt
d’activitats que es duen en un àmbit concret.

Com vostès saben, la majoria de LIC a les Illes Balears
tenen un component marítim importantíssim i després d’haver
fet una petita recerca, conjuntament amb la Conselleria de
Medi Ambient, o millor dit una recerca d’informació,
consultada a través de la Conselleria de Medi Ambient, hem
constatat que a les Illes Balears hi ha un total de 13 plans de
gestió pendents d’aprovació. I vostès es demanaran quina és la
importància de l’aprovació d’aquests plans de gestió, idò mirin,
molta. Primer, perquè és un mandat de la Llei estatal de
biodiversitat de l’any 2007 i un mandat de la pròpia LECO.
També perquè és un mandat de la directiva europea, que ens
obliga a tenir una estratègia clara i definida de conservació
d’aquests hàbitats i aquestes espècies protegides, algunes
amenaçades fins i tot.

I per tot això, entenem que és important que d’una vegada
per totes i sobretot després de veure com la Conselleria de
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears ha sol·licitat
reiteradament al Ministeri de Medi Ambient que emeti els
informes de continuïtat ecològica, tenguem d’una vegada per
totes la col·laboració del Ministeri de Medi Ambient, tenguem
aquests informes que els ha de realitzar l’Institut Espanyol
d’Oceanografia. I que finalment puguem procedir a l’aprovació
d’aquests plans de gestió, que són instruments fonamentals i
legalment preceptius perquè aquesta comunitat pugui fer la
gestió adequada dels espais naturals que es troben protegits per
la Directiva europea d’hàbitats.

I aquesta qüestió no és menor i per això he trobat important
portar-la a la consideració d’aquesta comissió, perquè entenc
que afecta totes les illes per igual, o gairebé per igual. A
Formentera concretament tenim encara 5 LIC pendents del seu
Pla de gestió corresponent i ens interessa especialment perquè
aquí està en joc la gestió uniforme, o uniformitzada, o coherent,
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dels àmbits on es pot fondejar i on no es pot fondejar, de quines
inversions i quines estratègies s’han de prioritzar a nivell de
protecció d’espècies i de com donar una coherència a tots els
espais marins que tenen una importància rellevant per a les Illes
Balears i que requereixen d’aquests instruments de gestió, que
d’altra forma ens faran incomplir la normativa europea, la
normativa estatal, la normativa autonòmica i el pitjor, ens farà
seguir adoptant polítiques puntuals i sobretot polítiques que
l’únic que fan avui per avui bàsicament és reaccionar a
impactes que es produeixen a diferents indrets, però que no
obeeixen a una estratègia preventiva i de planificació objectiva
d’allò que ha de ser la prioritat en cada moment, en funció de
cada hàbitat.

Per tant, jo esper que en aquest sentit siguin empàtics amb
aquesta iniciativa, crec que és bo per a tot Balears i crec que és
important que aquí des de la Delegació del Govern, a la qual
demanam en un dels punts que s’impliqui, com l’Estat a través
de la feina que ha de fer l’Institut Espanyol d’Oceanografia,
que té una base aquí a les Illes Balears, a l’illa de Mallorca,
permeti que els plans de gestió es puguin anar aprovant d’una
vegada per totes i que la Conselleria de Medi Ambient deixi de
perdre temps i esforços, reclamant uns informes de continuïtat
ecològica, que, per altra banda, crec que són bons de fer, són
necessaris i són imprescindibles perquè des de Balears puguem
gestionar de manera sobirana els espais protegits que estan sota
la nostra jurisdicció i sobre els quals en som responsables.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Toca el torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Tania Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda diputats i diputades, seré
breu en la meva intervenció.

Com ha explicat la diputada Sílvia Tur a l’exposició
d’aquesta proposició no de llei, llegesc literal: “la Conselleria
de Medi Ambient està duent a terme les negociacions
necessàries amb el Ministeri de Medi Ambient per reclamar
agilitat pel que fa als informes de continuïtat ecològica que ha
de dur a terme l’Institut Espanyol d’Oceanografia”.

O bé la Conselleria de Medi Ambient ens ha enganat i no
està portant a terme cap negociació, o el conseller Vidal
segueix hivernant i no defensa els interessos de les Balears amb
prou vehemència. En cas que el conseller hagi estat sincer en
les declaracions de què està portant a terme les negociacions
amb el ministeri, deixi que faci la seva feina.

Per una altra banda, s’insta la Delegació del Govern de
l’Estat de les Illes Balears a mostrar el seu compromís, en
col·laboració de la defensa de les competències de la nostra
comunitat autònoma. La Delegació del Govern col·labora i
defensa les competències de les Illes Balears, però no només en
matèria de medi ambient, sinó en totes les competències.

Ens agradaria poder debatre alguna iniciativa a la que
instéssim també al conseller Vidal a pagar, per exemple, les
ajudes de 2015, 2016 i 2017 que el Goven de Francina
Armengol i el conseller encara deuen als agricultors de Balears.
O reclamar també que s’iniciïn els tràmits per declarar
Tagomago com a reserva marina i natural. També que
comencin d’una vegada les embarcacions que netegen les
aigües de bany de les Balears, entre altres coses.

Ens abstendrem en aquesta proposició no de llei, perquè
consideram que no és procedent instar traslladar d’urgència,
quan ja hi ha negociacions en referència a aquest tema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bona
tarda. Ens hem quedat un poc sorpresos en l’exposició del
Partit Popular, pensava que votarien a favor, que és una petició
raonable que es fa des de Gent per Formentera, per una situació
de bloqueig, o de situació que té la responsabilitat el Partit
Popular a nivell estatal i estan aturant aquesta proposició no de
llei, aturant no, no li donen suport, ja demostren que els
importen altres coses i no la protecció del medi ambient, com
és evident.

I sí que li volia comentar a la Sra. Marí, la portaveu del
Partit Popular, que sí que tenim competències com a Parlament,
com a eina legislativa per agilitar tràmits a nivell estatal, a
nivell autonòmic, a nivell local per tirar endavant, ja que hi ha
unes negociacions, com bé ha dit la portaveu de Gent per
Formentera, del conseller de Medi Ambient, d’Agricultura i
Pesca del Govern balear, amb l’Estat i no li fa cas, almenys si
des del Parlament per unanimitat surt una proposició dient que
tots els partits estem d’acord en què tiri endavant aquest
informe que està pendent de l’Institut d’Oceanografia Espanyol
per poder acabar un tràmit que hauria d’haver estat fet fa més
de 5 anys, és una qüestió de lògica, de coherència i bé, els
arguments que ens han donat la veritat és que no els entenem i
no..., bé, no ho entenem directament i no estem d’acord amb el
que s’ha exposat.

Des del nostre grup sí que li donem suport, entenem que és
una situació de bloqueig des de l’Estat, del Govern estatal
perquè açò depèn d’un informe d’un organisme que depèn de
l’Estat espanyol, està bé fer pressió des de l’àmbit legislatiu,
són dues institucions diferents, l’executiu hi està fent feina a
nivell autonòmic. I el legislatiu també tenim les eines per poder
pressionar el Govern estatal, en aquest cas el Ministeri de Medi
Ambient i a l’Institut Espanyol d’Oceanografia, per tirar
endavant i que no hi hagi aquest bloqueig.

Malauradament ja el Partit Popular ens demostra que..., bé,
ara no, ara ja són coherents, ara voten la mateixa cosa aquí que
a l’Estat espanyol. Ja s’estan, tornant a la qüestió, que abans

 



662 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 50 / 14 de juny de 2017 

votaven dues coses diferents, ara voten el mateix. Sí els
demanam que canviïn aquest criteri perquè el que fan és aturar
tràmits i competències que tenen a veure amb l’Estat espanyol
i que ens afecten directament aquí, a les Balears, i si seguim
així no sé cap on acabarem. Sí que és cert que hem d’anar tots
junts per evitar que aquesta situació es doni més enllà d’un
tema molt concret com allò, però ja ho vaig traslladar al tema
del finançament balear que tan necessari és. Si no ho feim així
aconseguirem poca cosa i sí que demanem que canviïn la seva
intenció i el seu criteri.

Res més a afegir, enhorabona per la proposta i esperem que
tiri endavant i que facin cas des del Govern estatal.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez.  Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. No, com s’ha dit, és difícil a vegades gestionar el
territori i concretament, com indica la proposició no de llei, els
hàbitats protegits quan de vegades les declaracions i els
reconeixements de les continuïtats d’aquests sistemes ecològics
depenen d’un altre i concretament depenen de l’Administració
Central que presumeix de tanta eficiència. 

Concretament, respecte del hàbitats de Xarxa Natura 2000
de Formentera no és que s’hagin demanat una vegada, sinó que
es va demanar el juny de 2015, l’agost de 2015, el setembre de
2015, l’octubre de 2015, el maig de 2016, l’octubre de 2016 i
la darrera vegada el gener d’enguany a l’Institut Oceanogràfic
Espanyol que reconegués, d’una vegada per totes, la continuïtat
d’aquests LIC.

Sembla que la setmana passada finalment el director de
l’Institut Espanyol d’Oceanografia va comunicar al Govern el
reconeixement de la continuïtat de tots aquests LIC esmentats
a la proposició no de llei, però és evident que la feina es podria
haver fet d’una altra manera. Per això, consideram vàlids tots
els punts que conté la proposició no de llei i especialment el
darrer perquè, com molt bé ha dit la diputada Sra. Sílvia Tur,
això afecta tota la resta d’hàbitats protegits o a protegir del
conjunt de les Illes Balears.

Res més a afegir. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, president. Molt breument per no reiterar
arguments. Donarem suport a aquesta iniciativa ja que pretén
agilitar la protecció i la gestió ambiental de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Votarem a favor d’aquesta iniciativa
que bàsicament insta el Ministeri de Medi Ambient a fer el que
li pertoca per tal que la nostra comunitat pugui desenvolupar
les seves competències en matèria de protecció del medi
ambient. Aquesta col·laboració és bàsica per poder aprovar els
plans de gestió dels espais naturals que manquen a la nostra
comunitat i això suposa que és actuar de bona fe el Govern
central amb tota la ciutadania, però cada dia em sent més
desencantada amb tot el que implica l’Administració central.

Esperem que aquesta PNL surti endavant per veure si
s’agiliten els tràmits que fa massa temps que esperam i, segons
ha explicat el Sr. Abril, moltes vegades hem demanat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Limones, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, Sr. Presidente, gracias. Muy brevemente, pedía la Sra.
Tur empatía con esta propuesta y, bueno, no la tenemos por
unanimidad. Hemos visto que se reclaman una serie de
acciones al Govern, pero luego no se ha posicionado de la
misma forma en algo que ha estado bloqueado hasta, como ha
dicho David Abril, hace pocos días que se ha declarado el
informe... se ha declarado la continuidad de algunos LIC, pero
es algo que es clave para poder gestionar los planes de gestión
pendientes de aprobación de Baleares, que es muy importante
para poder gestionar adecuadamente todos los espacios
protegidos que tenemos en nuestras islas. Desde nuestro grupo
daremos apoyo a esta propuesta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Té la paraula ara per contradiccions
el grup proposant per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, president, moltes gràcies. Miri, Sra. Marí, jo que tenc
molt bona relació amb vostè, coincidim molt dins l’avió i ens
trobam molt sovint i crec que tenim molt bona sintonia, li he de
dir que crec que vostè s’equivoca d’objectiu, és a dir, no
s’obsessioni. Jo puc entendre que vostè li vulgui fer l’harakiri
al Sr. Vidal, jo alguns dies també li faria, perquè no sempre
m’agraden les coses que fa el conseller. No sé... -perdoni,
deixi’m acabar-, sí, sí, sí li dic, Sra. Vidal, el que passa és que
no ho public a la ràdio cada dia, m’entén?, no tenc necessitat de
fer-ho, però sí que li faig saber quan una cosa no m’agrada o
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quan una cosa crec que no està ben feta, evidentment que ho
faig, és la meva feina. Jo no estic casada amb ningú, bé, amb el
meu home evidentment, però no estic casada amb el Sr. Vidal,
per tant, li puc dir les coses, m’entén?

Crec que vostè, i li dic afectuosament, s’equivoca
d’objectiu. Pot ser que ara el Partit Popular està canviant
l’estratègia i com que estam a l’equador de la legislatura aquí
es tracta de donar traca i metralla a tothom, però crec que ni tan
blanc ni tan negre.

Miri, l’objectiu no és el Sr. Vidal, Sra. Tania Marí,
l’objectiu són els plans de gestió. Jo li record que vostè com a
diputada eivissenca crec que tendria una gran oportunitat de
donar suport a aquesta iniciativa només que sigui pensant en
clau de la seva illa, que té una carretada de LIC pendents
d’aprovar el seu pla de gestió. Si vostè vol ser coherent
entengui que el que no pot fer és criticar aquest govern perquè
no té aprovada la reserva de Tagomago, perquè no ha protegit
Tagomago com vostès sol·liciten, crec que molt legítimament,
i jo ho suport, i en canvi no vol fer una aposta perquè un
manifest d’aquest parlament de tots els grups parlamentaris
reclamin a l’Estat que agilitin una feina que només ells poden
fer, no la pot fer ningú altre. 

El Sr. Abril li ha explicat en quantes ocasions s’ha reclamat
això a l’Estat, però no s’equivoqui, jo li vull fer un poc de repàs
i anar un poc en retroactiu, és que aquesta feina també la va fer
el Govern del Partit Popular, amb major o menor intensitat,
això ja no li puc dir, jo no li puc dir quantes vegades el Sr.
Company o el seu equip tècnic va reclamar a l’Estat els
informes de continuïtat ecològica, però estic segura que també
ho varen fer, no li puc dir en quantes vegades, però segur que
ho varen fer. Per tant, si el seu partit en el seu dia hagués portat
una iniciativa d’aquest tipus fa un parell d’anys, jo l’hagués
suportada exactament igual perquè aquí diem, mirin, nosaltres
tenim el deure -nosaltres vol dir les Illes Balears- tenim el
deure d’aprovar els nostres plans de gestió, i vostè demana la
protecció de Tagomago, però és que Tagomago també
requereix un pla de gestió. S’adona de la incoherència que
comet dient que s’absté? No?

Idò, no. Idò, fot-li Pera amb la massa! Idò, no, cap
problema. Però vaja, Sra. Marí, ja li dic, jo seré la primera que
aprofitaré cada ocasió que em doni aquest escenari i l’escenari
del Ple per recordar-li la seva incoherència. No demanin per
Tagomago, Sra. Marí, no demanin per Tagomago i després no
vulguin donar suport que obtinguem els informes de continuïtat
ecològica que permetin aprovar aquell pla de gestió de
Tagomago. S’adona? Vostè, evidentment, voti el que hagi de
votar, però jo li recordaré una i mil vegades la seva
incoherència, com malauradament hem de fer amb molts altres
temes perquè està clar que no obeeix a res.

Per tant, vostè confon l’objectiu. Aquesta iniciativa no està
feta ni per lloar el Govern, de fet no hi ha cap punt que lloï al
Govern, simplement diem, posicionem-nos conjuntament per
demanar a l’Estat que agiliti unes feines que són
imprescindibles perquè aquest govern pugui tramitar els seus
plans de gestió. És tan simple com això, no veig ni la maldat ni
el retorciment ni les segones intencions ni el recargolament de
la iniciativa, vostès clarament sí. Si governen pels titulars, si

governen perquè pensen que amb aquesta actitud treuran un
rèdit, de veritat crec que s’equivoquen. Jo els deman reflexió,
pens que és una iniciativa perfectament assumible i és una
iniciativa no només assumible, necessària. Si no demani-ho al
president del seu partit si ho va passar bé quan va haver de
reclamar davant l’Estat els informes de continuïtat ecològica
que mai no arribaven i que ell tenia l’obligació d’aprovar.
Reflexioni. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Passam, per tant, a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 6978/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. En conseqüència, queda aprovada la Proposició de llei
RGE núm. 6978/17, relativa a la declaració de continuïtat
ecològica dels LIC marítims de l’illa de Formentera per part de
l’Estat.

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