
 

 

PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA AL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA LA 
PORTAVEU DEL GRUP PSM MÉS PER MENORCA  

 
ASSUMPTE: REFERÈNDUM SOBRE LES PROSPECCIONS PETROLIERES A LES AIGÜES 
MEDITERRÀNIES PROPERES A LES ILLES BALEARS I FRONT COMÚ DAVANT MADRID. 
 
Atès que la societat balear té avui una posició unànime contra de les prospeccions d’hidrocarburs a 
la Mediterrània; una posició no és en absolut passiva perquè  la societat civil ha canalitzant la seva 
indignació i descontent a través de moltes actuacions i iniciatives públiques. Així mateix, els partits 
polítics de les Illes Balears també han expressat públicament el seu rebuig a les prospeccions; 
 
Atès que és evident que tant els projectes de prospecció petroliera que ja disposen de l'autorització 
inicial com els que encara estan en una tramitació prèvia, i que afecten directament o indirectament 
a Eivissa i Formentera, Menorca i Mallorca, tenen una repercussió de primer ordre tant des del punt 
de vista ecològic com econòmic; 
 
Atès, per tant, que és raonable que tant la ciutadania com les entitats cíviques vulguin expressar la 
seva opinió en una qüestió transcendental que afecta a tothom i que, en aquest sentit, l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears contempla, d'acord amb el marc jurídic estatal i internacional, el dret 
dels ciutadans a participar en els afers públics de forma directa i no només per mitjà dels 
representants lliurement elegits en les eleccions periòdiques per sufragi universal: l'article 15 de 
l'Estatut, en l'apartat de “Drets de participació”, contempla “El dret a promoure la convocatòria de 
consultes populars pel Govern de les Illes Balears, els consells insulars o els ajuntaments en els 
termes que estableixin la Constitució espanyola i les lleis”.  
 
Atès, així, que les consultes populars són una competència de desenvolupament legislatiu de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i com a tal té la potestat d'impulsar i aprovar el marc legal 
per al seu desenvolupament i la seva aplicació. A més, la convocatòria de consultes populars a 
través de referèndums està contemplada en els articles 92.3 i 149.1.32 de la Constitució espanyola, 
i desenvolupada en les lleis orgàniques 2/1980, de 18 de gener, que regula les diferents modalitats 
de referèndum, i 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. I aquest és el marc jurídic dins 
el qual s'emmarca la següent proposició; 
 
Atès que consideram que el president Bauzá ha d’articular un front comú de totes les forces 
polítiques i de representants de la societat civil, per defensar la postura de les Illes Balears en contra 
de les prospeccions, davant Madrid; 
 
Per tot això, com a portaveu del PSM Més per Menorca propòs: 
 



 

1. El Ple del Consell Insular de Menorca insta el President del Govern a sol·licitar, d'acord amb 
l'article 6 de la Llei orgànica 6/1980, l'autorització del Congrés dels Diputats per a dur a 
terme un referèndum en qual es demani als ciutadans de les Illes Balears si volen que es 
facin prospeccions petrolieres en aigües de la mar mediterrània pròximes a les Illes. 
 

2. El Ple del Consell Insular de Menorca insta el President del Govern de les Illes Balears a 
presentar en el termini màxim de tres mesos un projecte de llei sobre consultes populars, 
d'acord amb el que estableixen els article 15 i 31.10 de l'Estatut d'Autonomia. 

 

3. El Ple del Consell Insular de Menorca insta el President del Govern de les Illes Balears a 
articular un front comú, social i polític, per defensar la postura de les Illes Balears en contra 
de les prospeccions, davant Madrid. 
 

 
 
Ciutadella, 1 de juny de 2014 
 
 
 
La portaveu del PSM Més per Menorca, 
 
 
Maite Salord Ripoll 


