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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, bon dia als diputats i
les diputades de Menorca i d’Eivissa. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, e ls demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. GARCIA I SASTRE:

Sí, presidenta, Maria Antònia Garcia substitueix el diputat
Sagreras.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí...? Més substitucions?

Sr. Borràs?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, substituesc Helena Benlloch.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant en segon lloc els inform que atesa la
participació d’alguns diputats i diputades per videoconferència
la votació de les proposicions no de llei serà pública per crida.
Per tant, d’acord amb l’article 97 del Reglament, la secretària
nomenarà els diputats i les diputades que respondran “sí”, “no”
o “abstenció”. La crida es realitzarà per ordre alfabètic.

Passam ara al debat de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 2063/20 i RGE núm.
3255/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2063/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures transitòries per reduir l’impacte de l’increment
dels costs de transport marítim a Balears.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2063/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a les mesures transitòries per reduir l’impacte de l’increment
de costs del transport marítim balear.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Virginia Marí
Rennesson, per un temps de cinc minuts.

Ah, perdó, disculpau, la Sra. Assumpció Pons, disculpau,
la Sra. Assumpció Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí. Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i
senyors diputats. Aquesta proposició no de llei va ser
registrada pel meu grup parlamentari el passat 31 de gener,
però la sotmetem a debat avui, quasi quatre mesos després.
Consideram que té sentit perquè el nòlit marítim s’ha encarit
fins a un 20% des del dia 1 de gener per l’aplicació de la
normativa que obliga a reduir les emissions de sofre en el

combustible dels vaixells. Per tant la mantenim en els seus
termes amb una esmena d’addició que amplia les dues
propostes d’acord en el sentit d’instar el Govern d’Espanya a
no demorar més l’aplicació i el desenvolupament de totes les
mesures contingudes en el règim especial aprovat pel Consell
de Ministres dia 22 de febrer de 2019.

Tot i que la secretària d’Estat de Transport va obrir  la
setmana passada el termini per demanar les compensacions
pel transport de mercaderies a Balears de 2019, aquest
parlament pens que ha de ser reivindicatiu en la defensa dels
interessos de les nostres illes. El Consell de Ministres va
aprovar dia 5 de febrer, una vegada ja registrada aquesta PNL,
un reial decret per agilitar la gestió de les subvencions en el
transport de mercaderies en l’àmbit industrial. Aquest acord
va ser adoptat 24 hores després que el Ple del Parlament
aprovàs una moció, una moció de MÉS per Menorca, que va
instar a la modificació del Reial decret llei 1034/1999, que
regula precisament aquestes compensacions, un sistema àgil
i ràpid per garantir a les empreses el cobrament de la
bonificació similar al descompte de resident per als
particulars.

A aquesta moció s’hi va incorporar aquesta esmena
presentada pel Partit Popular, que deia: “Instar el Govern
d’Espanya a desplegar les mesures previstes en el Reial decret
llei 1034/1999 en el règim especial de Balears”, i
precisament mantenim aquesta proposició perquè en el Ple de
dia 4 de febrer el Grup Parlamentari Socialista, a través del
seu diputat el Sr. Borràs, que avui ens acompanya, va
manifestar: “No estam tan convençuts de la bondat d’aplicar
per sistema la compensació de qualsevol matèria primera que
entri a una illa des de fora de la comunitat; de les que surten
elaborades, s í; totes les matèries primeres, no hi estam
d’acord per sistema”. 

Per tant, davant d’aquests dubtes, defensam avui aquesta
proposició, que el Partit Popular presenta amb un sentit
constructiu, per reduir el sobrecost de transport de
mercaderies provocat per la insularitat. La compensació s’ha
d’aplicar tant a l’exportació dels productes elaborats a Balears,
o que hagin estat objecte de transformacions que aportin valor,
com a la importació de les matèries primeres necessàries per
a la seva producció. A la vegada ampliam les dues propostes
d’acord en el sentit que ja he anunciat: no demorar més
l’aplicació i el desenvolupament de totes les mesures
contingudes en el règim especial aprovat pel Consell de
Ministres el 22 de febrer de 2019, perquè de cap de les
maneres no  podem acceptar que a dia d’avui el REB segueixi
essent una promesa del Partit Socialista i de Podemos per a la
nostra comunitat, mal finançada, que sempre ha aportat més a
l’Estat del que ha rebut, i que necessita urgentment de més
recursos.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202002063


ECONOMIA / Núm. 18 / 27 de maig de 2020 323

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. En torn de fixació de posicions per part
del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. En la PNL en cuestión se menciona el
precio en si, la subida del precio del 20%, pero el fondo,
como ha explicado bien la diputada, tiene que ver con el hecho
insular que también se menciona en esta PNL. El tema del
hecho insular, que viene reflejado además en Constitución,
por desgracia ha sido ignorado vez tras vez
independientemente del color del partido que gobernase, o
sea, me sabe mal decirlo pero aunque hubiese otro color del
gobierno tanto aquí en Baleares como a nivel estatal estaría
pasando lo mismo, nos tendrían directamente una y otra vez
más sin tener en cuenta este hecho insular, con lo cual, y ahí
tiene razón la diputada del Partido Popular, creo que tenemos
que ser muy claros desde Baleares, reclamar algo que pone la
Constitución, lucharlo independientemente de quién haya,
nosotros lo hemos dicho, gobierne quien gobierne, incluso
ahora mismo estamos nosotros gobernando a nivel estatal,
desde aquí vamos a pedir que se aplique el REB, y además un
REB en condiciones. 

En este sentido de la PNL vamos a votar a favor, tanto el
punto 1 como el 2 como la adición del 3. Primero, creemos
que cuanto antes se aplique el REB mejor para los ciudadanos
de Baleares, y al fin y al cabo es lo importante, y tenemos que
ser conscientes de que por desgracia el peso que tiene esta
comunidad en cuanto a habitantes y número de escaños que
hay totales en el Congreso hacen que, gobierne quien
gobierne, no estemos en la hoja de sus prioridades. Eso
tendríamos que ser capaces de intentar revertirlo sabiendo
muy claro que desde aquí tenemos que luchar y velar por el
interés de la gente de Baleares. 

Vuelvo a repetirlo, no es que estemos pidiendo por encima
de nadie, pedimos lo  que pone la Constitución, ni más ni
menos, y eso creo que tendría que ir en el sentido de las
políticas que aplicamos todos.

En este sentido vamos a dar apoyo, creemos que hay que
tener altura de miras y velar siempre por el interés de la gente.
Así que, sin extenderme más, ya aclaro que tanto para el punto
1, 2 como luego la adición, nuestro voto será favorable.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, señores diputados, buenos días, Sra.
Presidenta. Nosotros, continuando como estaba planteando el

diputado de Unidas Podemos, Alejandro López, creemos que
no sólo, en aplicación del artículo 139 de la Constitución, no
debe ser apoyado sólo en virtud de eso, insistimos en que la
Unión Europea tiene otro artículo, creo recordar que es el
349, lo estoy citando de memoria, en su documento
fundacional sobre territorios ultraperiféricos, que se aplica en
Canarias, en Azores y Madeira para Portugal y en los
territorios de ultramar, que llaman los franceses a su ciudad
del Pacífico Reunión y Mauricio. Que nosotros no estemos en
eso, no tiene sentido, todo el mundo tiene unas ventajas
absolutamente tremendas y nosotros no sólo en las materias
primas, en los insumos para nuestra producción, en todo, lo
necesitamos y es absurdo que esto no se haya desarrollado ya.
Exige mucho trabajo por nuestra parte, pero con razón
deberíamos estar ya en lo que deberíamos estar haciendo.

Estas PNL, claro, al haber perdido, al habérsenos colado
las tramitadas por el sistema de urgencia, pierden eso sí algo
de su vigor. En el párrafo cuarto, en la subida de los petróleos,
tenemos que contar que, al contrario, el mercado del petroleo
se ha..., no sé si han seguido algo el precio del barril de Brent
de los últimos meses, pero esto tenía sentido con un barril que
estaba a (...)coma 63 con 65 en enero al que venía de
diciembre del 67 tenía una ligera bajada, pero ahora estamos
en 36, ¿eh?, o sea, yo hace años  y años y años el precio que ha
tenido en abril era el de los años 70. Me permito recordar que
en los años 70 a mí se me convenció de que la..., lo digo
porque luego nos será útil, perdonen, es una pequeñez, en los
años 70 se nos explicó, los que seamos mayores de esta
comisión lo recordaremos, que el petroleo iba a desaparecer
con el gasto, que cada vez había más coches, China, la India
estaban en el consumo de coches, cada vez más fábricas, el
petróleo era finito, iba a desaparecer y, además, por eso subía
y en 25 años nos decían en el año 75 que desaparecería. No
sólo no ha desaparecido, en la producción mundial viene a ser
unos 100 millones de barriles al día y en estos momentos
están sobrando 20 millones de barriles que no saben dónde
colocar por lo inflamable que es la mercancía y lo difícil de
almacenar.

Con lo que el tema del petroleo será un poco extraño, de
todas maneras es del más caro que tenemos que utilizar por no
dar contaminantes, pero bueno, sólo aportar el dato de que
sobra (...)

Nosotros con la insistencia de que a eso hay que dar salida
a los dos artículos, tanto el de la Constitución como el de la
Unión Europea, de conseguir de una vez el trato de territorio
ultraperiférico estamos creyendo eso sí que vamos poniendo
un parche sobre otro, vamos avanzando, vamos haciendo
soluciones temporales de una cosa que deberíamos pensar en
la gran solución y trabajar en la gran solución; de todas
maneras, estaremos también perfectamente de acuerdo
nosotros también con los dos puntos de su propuesta más el
tercero de adición. Así que cuente con nosotros.

Gracias Sra. Pons y gracias Sra. Presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bé, és cert, tal com diu la proposició no de llei, tot i
l’aprovació en Consell de Ministres, les mesures fiscals del
règim especial resten pendents de tramitació. Des de MÉS per
Mallorca sempre ens trobaran en la reclamació d’allò que és
just, d’allò que és de justícia per a les Illes Balears. Per tant,
sens dubte votarem a favor de la proposta, dels dos punts i dels
punts d’addició. 

Estam d’acord, Sr. Méndez, que les regions
ultraperifèriques tenen molts més avantatges que les illes que
són a prop del continent i aquest és un tema que hem d’arribar
a resoldre a un moment o l’altre; és a dir, la insularitat en el
cas de les Illes Balears, fins i tot arribant a dobles i a triples
insularitats, el cas de Menorca i Eivissa o Formentera, sempre
ens juga en contra econòmicament, no hem arribat a trobar la
manera que ens jugui a favor, i entenem que aquí la
responsabilitat cau tant sobre l’Estat com també, per què no,
sobre la Unió Europea. 

Ara bé, aquesta reclamació, que és de la ciutadania de les
Illes Balears, també entenem que la responsabilitat cau sobre
els partits que han anat governant a l’Estat espanyol que han
tengut influència als diferents governs de l’Estat espanyol i
que tenen influència també dins la Comissió Europea i que
tenen força al Parlament Europeu.

Per tant, votarem a favor, votarem a favor sempre que
arribin plantejaments d’aquestes característiques i apel·lar
també a la responsabilitat dels diferents governs i partits que
tenen influència en els diferents governs tant de l’Estat com,
ja dic, de la Comissió Europea per arribar a resoldre d’una
forma més o  manco definitiva aquest problema que patim
sobretot els ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros hemos defendido ya en
multitud de ocasiones, cuando hemos tenido oportunidad de
pronunciarnos en esta cámara, la necesidad de implantar un
verdadero régimen especial para Baleares. 

La Constitución Española, como bien se ha comentado
aquí, ya lo comentaba en su artículo 138, ya lo prescribía, que
debía compensarse esta insularidad. Concretamente el artículo
138 dice: “el Estado garantiza la realización efectiva del
principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la

Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio
económico adecuado y justo entre las diversas partes del
territorio español y atendiendo en particular a las
circunstancias del hecho insular.”

Esto es importante porque aquí no hablamos de ser más o
menos centralistas ni nada por el estilo, ni tampoco estamos
hablando del sistema político español ni de cómo se organiza
territorialmente las competencias porque lo cierto es que, sea
como sea como esté organizado el Estado español a nivel
político, lo cierto es que las Islas Baleares siempre serán
islas. No tiene absolutamente nada que ver con ser más o
menos centralistas. Francia es uno de los países más
centralistas del mundo y tiene muy en cuenta sus regiones
ultraperiféricas y sus regiones insulares, y las compensa.

Por tanto, creo que es de justicia y además es un derecho
que tenemos reconocido por la Constitución Española desde
hace ya 41 años. Es una auténtica vergüenza que sigamos hoy
todavía teniendo que reclamar estos parches, esas medidas
para poder paliar estos efectos de la insularidad y poder
competir de forma igual al resto de territorios de España. 

Veinte años hubo que esperar desde que se promulgó la
Constitución Española para tener un primer REB. No es cierto
que nunca haya habido acuerdos, sí que los hubo en su
momento cuando tuvimos la gran suerte de que coincidimos
con un gobierno autonómico y un gobierno estatal que eran
del mismo signo. Digo la gran suerte en el sentido no de que
fueran mejores o peores gobiernos sino de que en ese
momento pudieron ponerse de acuerdo para hacer un primer
intento de un REB que al final se quedó cortísimo, más allá de
los descuentos a los residentes para viajar en avión, pues
creaba grupos de trabajo, comisiones de trabajo sobre
determinados temas, pero no concretaba absolutamente nada.

21 años después de aquel primer REB, ahora tenemos otro,
aprobado más recientemente que también es absolutamente
cojo y falto de actuaciones concretas. Seguimos con lo
mismo, con los descuentos de residentes que vemos que luego
sólo sirven para que las aerolíneas suban las tarifas, y no
tenemos una verdadera política fiscal que favorezca a las Islas
Baleares, como sí tienen por ejemplo las Islas Canarias, que
es otra región de España que también son islas y están mucho
más favorecidas y han sabido hacer valer sus derechos en este
sentido.

Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, pero
también nos llamó la atención la última comparecencia del
consejero de Transición Energética y Sectores Productivos en
esta cámara, que dijo que ahora no era el momento de exigir
el REB, que seguramente no le harían ni caso, que estábamos
en un... Pues bueno, yo creo que precisamente ahora es el
momento de exigir este REB y de exigir estas medidas.

Por tanto, pues nada, celebramos que haya llegado aquí
esta iniciativa y por supuesto vamos a apoyarla.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup
parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa. Només
comentar dues coses del debat que s’ha produït. Primera, és
evident que la compensació de la insularitat no té res a veure,
podria ser compensada amb un altre règim polític, això és
evident, un estat federal o un estat centralista poden
compensar la insularitat, però també és vera que l’experiència
històrica demostra que ni el franquisme, ni un règim
dictatorial, ni el règim de les comunitats autònomes, fins i tot
podríem anar més enrera, ni el de la II República, han
compensat la insularitat. Aquesta és la realitat de les coses.

I és clar, jo en el que no puc estar d’acord és amb aquestes
afirmacions que a vegades es diuen, com si això fos un
problema de colors polítics, perquè el color polític..., perquè
el primer règim especial de l’any 98 es va aprovar, però va
servir per molt poca cosa, to t es duia, tot s’enviava a
comissions bilaterals que no han funcionat, per tant, va ser una
declaració d’intencions i el que passa amb aquest segon règim
especial és el mateix, declaracions d’intencions, bones
paraules, pocs fets, però bones paraules un caramull. Per tant,
això és el que s’ha d’acabar.

Per què Canàries sí que ho té i nosaltres no ho tenim? Aquí
s’ha dit, “ha hecho valer sus derechos”, com ha fet valer els
seus drets? Perquè hi ha hagut uns partits nacionalistes que han
reclamat insistentment la compensació a Canàries, perquè si
no, no hauria fet valer els seus drets, així és com funciona, ho
he dit a una comissió avui anteriorment. Aquí o tens pes
polític i si tens pes polític te fan cas i si no tens pes polític te
prenen el pèl i a nosaltres per ara ens prenen el pèl.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Patrícia Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. Tot i que la
proposta du registre de gener i  la situació actual és força
complexa, el seu contingut és el que fa temps que reclama
aquest Parlament. La situació de desigualtat respecte les
Canàries és palmària i és evident que si aquestes mesures
reivindicades des de fa temps abans eren molt necessàries, ara
ja són urgents.

La realitat és que ningú no ens té en compte, açò sí, quan
arriba el moment d’aportar a la caixa comuna de l’Estat sí, és
així de trist. Estic molt d’acord amb les paraules que acaba de
pronunciar el Sr. Melià. No podem sostenir una economia que

parteix d’una situació de desigualtat i el fet illenc ens
condiciona i molt. Tampoc no em serveix que aquest fet
estigui reconegut a la Constitució si no serveix per pal·liar els
efectes econòmics que perjudiquen clarament el nostre
territori. És evident que necessitam ja un REIB en condicions
i que s’apliqui de ver, que reconegui les nostres necessitats i
que finalment la solidaritat econòmica que ha caracteritzat
aquestes illes, tengui el retorn corresponent.

Per tant, votarem a favor d’aquesta proposta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta, bon dia a tothom. Abans de res
m’agradaria demanar a la diputada que ha defensat aquesta
iniciativa si en el seu torn d’intervenció podrà aclarir aquesta,
supòs que es refereix a esmena d’addició in voce, perquè ha
parlat d’una esmena d’addició que jo no he sabut trobar i que
desconec i tampoc no conec en aquests moments el seu
contingut literal. No és un fet molt habitual que un autor d’una
iniciativa s’esmeni a ell mateix, no sé ni tan sols si és
reglamentàriament procedent, però, en tot cas si l’esmena va
en la via que ha explicat la Sra. Pons Fullana, no tindré cap
inconvenient que s’incorpori i que es voti, en absolut, i a més
li donarem suport, si és en el sentit que he intuït que anava la
iniciativa.

Alguns aclariments. Quan la Sra. Pons Fullana m’ha citat en
la seva intervenció, jo vaig dir que no tenia clar en el debat a
què ella ha fet referència, que s’haguessin de subvencionar
l’entrada de totes les matèries elaborades o no elaborades a
les Illes Balears, per intentar protegir els petits fabricants
d’algunes matèries que hi ha a les nostres illes. I vaig dir que
no ho tenia clar, ho vaig dir perquè segur que hi ha casos i
casos en cada matèria i per açò aquests sistemes de
compensacions acostumen a tenir unes condicions que (...)
llistes per açò. Per dir-ho d’alguna manera, no sé si té molt de
sentit diguéssim subvencionar el transport d’amargues
fabricades a la Xina que entrin a Menorca, quan Menorca és un
fabricant d’amargues i és un producte tradicional de Menorca.
En aquest sentit ho deia, de permetre, d’afavorir molt entrar
altres matèries que es fabriquen de manera suficient a les illes
i que són, ja entrarien a competir amb els nostres productes.
En aquest sentit ho deia.

Tenia raó el Sr. Méndez, quan parla de l’article 349 del
tractat de funcionament de la Unió Europea, però la gran
diferència entre les regions ultraperifèriques i el nostre cas,
no és tan com contempla el tractat de funcionament, sinó que
hi ha articles del tractat que s’han desenvolupat i altres no,
perquè així com l’article 349 parla de les Illes Canàries, s’ha
desenvolupat fiscalment i normativament, l’article 774 en gran
part les regions insulars no s’ha desenvolupat, i ara és un
problema que tampoc la Unió Europea no ha tingut mai, ni el
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Parlament ni la Comissió l’atenció en desenvolupar aquest
article.

I és cert també que les mesures que proposa la Sra. Pons
Fullana s’haurien de matisar perquè hi ha companyies que ja
utilitzaven aquest combustible abans de l’entrada en vigor
d’aquesta normativa, per tant, si hem pujat els nòlits després
de l’entrada en vigor d’aquesta normativa, serà perquè han
aprofitat l’avinentesa per fer més calaix, però (...),
evidentment desconec si han augmentat (...) els nòlits, perquè
ja utilitzaven combustibles adaptats a la normativa,
combustibles sense sofre, abans d’aquesta entrada en vigor. És
el cas per exemple de Balearia, que té un important pes a les
nostres illes i que ja emprava aquest mecanisme.

I simplement, però més enllà d’aquestes mesures
transitòries que hi donarem suport, és importantíssim
aconseguir d’una vegada per totes el REB. I el REB és
l’element importantíssim, per tant, necessitam suficient
estabilitat política i necessitam superar aquest problema actual
de crisi provocada per la COVID-19, per poder evidentment
que les Corts espanyoles facin un procés de treball normal. I
no és cert que hi va haver bona entesa a la comissió del primer
REB, com ha dit la Sra. Ribas Marino, perquè si repassen els
Diaris de Sessions i repassen els texts veuran que el REB que
va aprovar el Parlament de les Illes Balears i va remetre a les
Corts Generals, no s’assembla en res al que (...). És a dir, el
Partit Popular de Madrid va afaitar d’una manera brutal el REB
presentat i  aprovat amb la majoria del Partit Popular de les
Illes Balears. És a dir, no serveix d’exemple, la voluntat
diguéssim del Partit Popular de les Illes Balears i no ho dic
per criticar el Partit Popular, sinó perquè aquestes coses van
així, aquí pensam d’una manera tots els partits i a Madrid
pensen de vegades d’una altra, vull dir que el Govern del Sr.
Aznar va laminar d’una manera important...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs ha d’anar acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... -estic acabant, Sra. Presidenta-, va laminar d’una manera
important la voluntat del Parlament de les Illes Balears
defensada en primera instància pel govern del Partit Popular.

Per tant, per acabar donarem suport a la iniciativa del Partit
Popular. M’agradaria tenir més clar quina és l’esmena, entre
cometes, que proposa la Sra. Pons i Fullana, però en tot cas ja
dic que si és en el sentit que he entès que anava també la
volaríem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Borràs. Ara per contradiccions té la paraula la
Sra. Assumpció Pons, a qui demanaria si ens podria dictar o
tornar dir l’esmena in voce, perquè no l’hem sentida i també
crec que hi ha algun grup al qual tampoc no li ha quedat clar.
Sra. Pons, té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. L’esmena d’addició que
incorporaria seria textualment: “No demorar més l’aplicació
i el desenvolupament de totes les mesures contingudes al
règim especial...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, Sra. Pons, podria anar més poc a poc?, o ens
l’ha de passar per escrit... 

(Se sent una veu de fons que diu: “la tenc”)

... -ah, la té, perdoni-, la Sra. García diu que la té, disculpi, Sra.
Pons.

Un momentet, aturam el temps..., però sí que l’hauríem de
llegir perquè el Sr. Borràs crec que no l’ha... no l’ha entesa. 

Pot...

LA SRA. PONS I FULLANA:

Si vol...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Exacte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si us sembla bé la llegiré, si li sembla bé Sra. Pons jo la
llegesc i llavors li passaré el torn de paraula i començarem de
zero, no es preocupi.

L’esmena diria, no... entenc que “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern d’Espanya a no demorar més
l’aplicació i desenvolupament de totes les mesures
contingudes en el règim especial aprovat pel Consell de
Ministres dia 22 de febrer del 2019". És així, Sra. Pons?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, correcte, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Tots els portaveus ho han entès? Sr. Borràs? Sr. Mas?...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, sense problema, presidenta.

 



ECONOMIA / Núm. 18 / 27 de maig de 2020 327

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià? Sra. Ribas?... Sí? Perfecte.

Per tant..., Sr. López, perdó...

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Presidenta, solo una aclaración del letrado, por si acaso no
fuese con reglamento que la hagamos algún otro grupo, ¿un
propio grupo se puede autoenmendar?, si es así no hay
problema, si no algún grupo la hacemos y ya está...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Algun grup s’oposa a aquesta incorporació? 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Presidenta, no m’oposa a la incorporació, però no he pogut
sentir el que deia el lletrat, però no m’hi oposa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Borràs?

(Remor de veus)

Ah, no ho ha sentit...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No m’oposo a la incorporació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, diu...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... però no he pogut sentir el lletrat.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, perdoni, que el Sr. López ha demanat per incorporar...,
que això no és una esmena, és incorporar un nou punt a la
proposició no de llei. Això és el que ha dit el lle trat, Sr.
Borràs. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Efectivament.

(Remor de veus)

EL SR. BORRÀS I BARBER:

D’acord, cap emperò.

LA SRA. PRESIDENTA:

El 183.4 de Reglament, que ho permet.

Sí, Sr. Borràs?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Algun grup s’oposa a incorporar aquest punt? No. Sr.
Borràs, s’hi oposa?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No, no m’hi oposo si ja li he dit que...

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, d’acord, perdoni, no l’havia entès.

Per tant, Sra. Pons, ara sí que li pas la paraula, té c inc
minuts per contradiccions, gràcies.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. A veure, jo he presentat
aquest punt perquè complementa els presentats per mor del
temps que ha passat, quan es va registrar aquesta proposició no
de llei fins avui que la veiem. Vull dir..., no seria com a un nou
punt, eh?, però bé, cercar la fórmula que el lletrat, idò, cregui
més convenient.

A veure, encara no fa una setmana que s’ha obert el termini
de petició del nou sistema d’ajudes per reduir el sobrecost del
transport de mercaderies. Per tant, a dia d’avui desconeixem
quina serà la seva eficàcia i els seus resultats reals, però, com
he dit a l’exposició de motius, tots els ciutadans i to tes les
empreses de les nostres illes patim l’incompliment que encara
no ha entrat en vigor aquest règim especial.

Per tant, la nostra comunitat no rep els ingressos ni les
mesures fiscals que haurien de fer possible aquest nou REB i
açò, em sap greu dir-ho, però senzillament és que el Sr. Pedro
Sánchez ha estat incapaç d’obtenir el suport parlamentari per
a uns nous pressuposts generals i es governa amb els mateixos
pressuposts que ara fa dos anys va aprovar el Sr. Rajoy. A mi
em sap greu, però és que açò és així. Açò és així. 

Miri, ara mateix amb motiu de l’impacte econòmic de la
pandèmia que provoca un dèficit de 800 milions d’euros als
pressuposts del Govern per a enguany la consellera d’Hisenda,
fins i tot la mateixa presidenta, la Sra. Armengol, demanen al
Sr. Sánchez que tengui en compte que fa més d’un any va
aprovar aquest règim especial.

Per tant, ara la Sra. Armengol vol obtenir més partida dels
16.000 milions d’euros que el Ministeri d’Hisenda repartirà
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entre les autonomies per fer front a aquestes despeses
extraordinàries de la pandèmia i naturalment -naturalment- que
des del Partit Popular volem s’augmenti la quantitat prevista
per a Balears. 

Ara mateix només rebríem uns 150 milions, però
permetin-me que nosaltres manifestem els nostres dubtes.
Com pot la Sra. Armengol apel·lar al règim especial per poder
obtenir més finançament si encara no s’ha desplegat ni si s’ho
aplicat el REB.

Per tant, una vegada més ens venen fum, ens venen
promeses, ens venen anuncis i la realitat és que els ciutadans
i les empreses de les nostres illes estan maltractades per la
manca de pes polític de la Sra. Armengol. No sé ara
exactament..., un diputat ha fet referència al poc pes polític.

Per tant, per tot açò i per tots els dubtes que planteja el
nou sistema d’ajudes per al transport de mercaderies
consideram que té sentit l’aprovació d’aquesta proposició. 

Per tant, Sr. Méndez, discreparia amb vostè, creim que és
de plena actualitat.

I després d’haver escoltat el Sr. Borràs, que per cert al Ple
va contradir el Sr. Marc Pons, li he de dir que cal estar atents
per comprovar si cobreix el cost de transport de les
mercaderies en origen i l’exportació dels productes de
Balears.

A tot açò hem d’afegir que aquest règim d’ajudes ha estat
modificat recentment per la Comissió Europea en el marc
temporal sobre mesures d’ajuda estatal destinades a donar
suport a l’economia, a l’actual context de la COVID-19.

Esperem que les ajudes, i em referesc ara a la modificació
de la regla de minimis, concretament em referia a açò, no
tenguin caràcter temporal, sinó que mantinguin vigència i
agilitat per poder reduir els costos de transport de les nostres
empreses. Aquesta és la finalitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, ha d’acabar. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, acab, Sra. Presidenta, només vull agrair a tots els partits
el suport que han donat a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies a tots els diputats i totes les diputades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pons. Acabat el debat passam a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 2063/20, amb la
modificació incorporada i presentada per part del grup
proposant. Per tant, la Sra. Secretària procedeix a la lectura
dels noms dels diputats i diputades dels membres de la
comissió... sí? 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, perquè ja he dit que es crida nominalment, no és
veritat, Sr. Lletrat?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Tothom està d’acord que es voti per unanimitat? Els
diputats i diputades de les altres illes, podeu dir “sí” o “no”,
per favor, perquè consti.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, sí, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Font?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Per tant els portaveus d’aquí de Mallorca també
diuen que sí; els de les altres illes, també. Per tant s’aprova
aquesta proposició no de llei per unanimitat. En conseqüència,
queda aprovada.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3255/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a transició energètica.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3255/20, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a la transició energètica.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez, per un temps de
cinc minuts.
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, la cuestión que estamos
planteando aquí (...) la matización precisamente en la
discusión anterior, de la cuestión del precio del petróleo, que
es una de las grandes variables que estamos teniendo en este
momento, y que todos ustedes saben lo que ha afectado a
nuestras vidas en sus condiciones materiales, además a lo
largo de la experiencia vital de cada uno, es que esto
evidentemente va afectar y probablemente ralentizar la
transición energética, porque unos precios del petróleo muy
baratos, puede que sea un sistema de defensa con lo que...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Tenc la pantalla bloquejada, no veig res. Fa cinc minuts,
m’he perdut tota la intervenció.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

¡Ah!, bueno, ¿qué hacemos? Sí, ¿pero me estás oyendo o
no? Perdón.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

D’acord, si heu votat per mi ja està, ja està.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

El Sr. Borràs que apagui el micròfon.

LA SRA. PRESIDENTA:

El Sr. Borràs té problemes i ara ho estan arreglant.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, lo he visto. Bien, pasada esta pequeña introducción -
perdone, Sra. Presidenta- reconozco que nuestra proposición
no de ley, que es de 17 de febrero, cuando ustedes recordarán
que nos preocupábamos todos por otras cosas distintas de las
que nos estamos preocupando.

Ahora, el problema es manifestar: ¿de verdad existe el
compromiso, estamos decididos, existe la voluntad política
por parte  de este parlamento de dejar de depender de los
combustibles fósiles e intentar cumplir con los horizontes
2030 y 2050, y haber conseguido transicionar, haber
conseguido llevar nuestra producción de energía a sistemas
más (...), que tal como declaraba el director general de Energía
(...) y Ferrán Rosa no sólo eran más sostenibles sino que
deben ser un sector clave en la reactivación económica balear,
que creará puestos de trabajo cualificados, diversificará los
sectores productivos, deberá abaratar el recibo de la luz (...),
reducirá lógicamente las emisiones de CO2 y hará más seguro
y eficaz el sistema energético? ¿Existe esa voluntad por
nuestra parte?

Si esta es la voluntad que tenemos, reconociendo que el
autoconsumo es una magnífica solución para que cada uno

baje a su propio nivel de requerimiento energético, nosotros
les recordaba el otro día o les hacía una imagen, cuando
hablábamos con el vicepresidente Yllanes, de la eficacia de
una sociedad de hacer un puente cuando pretende cruzar un
río, o dejar en manos de cada autoconsumidor del cruce del
río el hacer una pasarela de bambú y junquillos por su cuenta.
Bien, no es..., es decir, lo importante, lo que debe (...) voluntad
política es la de construir un puente. Ese puente único además
tiene una cosa: no hacemos recaer, como pide la ley, y se lo
haré ver en un instante si no voy demasiado mal de tiempo, no
hacemos recaer los sobreesfuerzos ni económicos, ni de
trabajo, ni de trabajo administrativo de requerimientos
administrativos sobre la ciudadanía, sino que nuestra propia
organización, nuestra propia organización común, nuestras
propias administraciones, se encarguen de hacer llegar, que
tenemos un magnífico sistema de distribución, energía
proporcionada por un sistema limpio y por un sistema eficaz
a los ciudadanos.

Entonces, constatábamos que existía el problema de una
resistencia, de unas resistencias estético-paisajísticas o
territoriales en algún caso, o culturales, una resistencia a la
instalación de parques fotovoltaicos. Si queremos que nuestra
producción eléctrica sea más sostenible, sea más sensata y no
estemos emitiendo al ambiente contaminación algo tendremos
que poner (...), tal vez un pequeño sacrificio estético
podríamos hacer. Es incluso probable que a alguien no le
disgusten estéticamente los campos fotovoltaicos; pues
fijémonos más en al que no le preocupa que a atender -lo
siento- al que tiene un problema estético porque a mí la
pintura de determinados autores también me fastidia mucho,
pero no pido que la retiren de los museos.

Entonces, dado que la ley, nuestra ley, la ley que nos
gobierna, pedía, en la Ley 10/2019, de 22 de febrero, sobre
cambio climático y transición energética, solicita
precisamente en su artículo 45 que las instalaciones se
adecuen a las normas territoriales y urbanísticas, (...) el uso
compatible con los usos propios del (...), ¿vale?, y sobre todo
en el artículo 3 -perdonen que (...)...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez, ha d’anar acabant, eh?

EL SR.  MÉNDEZ I BAIGES:

...corresponderá al Gobierno -termino en un momento-,
corresponderá al Gobierno de las Islas Baleares, con la
colaboración de consejos insulares y ayuntamientos, e l
impulso, la planificación y el seguimiento de las políticas
climáticas, con minimización de cargas administrativas a la
ciudadanía y colaboración y coordinación entre las
administraciones implicadas. Como ven nuestros puntos
básicamente lo que piden es un reconocimiento de esto, de
este artículo.

Muchas gracias. He terminado, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. S’han presentat per part del Grup
Parlamentari Popular les esmenes RGE núm. 8776 i 8777/20,
que per a la seva defensa té la paraula la Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, diputats i diputades,
bon dia a tots. Bueno, Sr. Méndez, en primer lugar me sabe
mal decirle otra vez, como le dije la otra vez, que era muy
genérica la PNL; creo que se podría haber puntualizado en
bastantes puntos más.

Está claro que todos los que estamos aquí estamos a favor
de un cambio de energías más sostenibles; por mucho que
algunos las quieren hacer suyas, propias, creo que todos
estamos por la labor en este sentido. El cambio actual de
nuestra sociedad es avanzar hacia una forma de consumo
energético de mayor SOSTENIBILITAT, independencia y,
como no, de ahorro.

A pesar de que todas las administraciones de nuestras islas
están haciendo grandes esfuerzos para adaptarnos a estas
nuevas energías, y entre ellos tenemos el programa FEDER
2014-2020, con 3 millones de euros tanto para ciudadanos
como para pequeñas y medianas empresas, tenemos el Consell
Insular de Ibiza que también tiene ya cuatro proyectos
instalados, entre ellos el edificio principal, incluso también
hay un proyecto del Plan Líder de Ibiza, que lo que se está
haciendo es un estudio de viabilidad de instalaciones
fotovoltaicas en explotaciones agrarias, es decir, que también
estamos intentando que todo llegue al sector primario .
También está claro que Mallorca va a recibir 260 millones
para instalaciones fotovoltaicas en la isla de Mallorca durante
los dos próximos años.

Yo lo que me planteo es que creo que no es suficiente. En
algo estamos fallando desde el momento en que no se está
incrementando el uso de estas nuevas energías. Igual también
deberíamos plantearnos otra manera de subvencionar, igual
una serie de..., incluir una política de préstamos a interés cero
en lugar de subvenciones, porque todos sabemos lo que es
tramitar una subvención: todos los plazos y los pagos son
eternos, y entre que se inicia y se consigue cobrar esto tira
para atrás a mucha gente, quizás, en el uso de estas nuevas
energías.

También deberíamos estudiar, creo, y mirar qué otro tipo
de energías, no sólo la fotovoltaica, (...), y cuál se  adapta
mejor a cada una de nuestras islas y a cada institución, porque
sencillamente por la orografía diferente que tenemos en cada
isla y en cada archipiélago, realmente no podemos utilizar las
mismas energías sostenibles. En algunas islas sí que son
compatibles las fotovoltaicas, en otras no, con lo cual habría
que estudiar qué tipo de energías son adecuadas. 

Es por ello que siempre en positivo y apoyando su PNL le
he presentado dos enmiendas que espero que sean aprobadas.
En primer lugar, lo que hago es que se solicita que se lleve a

cabo un plan regulador de la implantación de instalaciones
fotoenergéticas para cada una de nuestras islas, vamos a
estudiar qué es lo que (...) en un plan íntegro por parte del
Govern balear.

Y en segundo lugar, también solicitamos, el Partido
Popular, que se lleven a cabo estudios de las diferentes
fuentes de energías renovables posibles, para ver cuál se
adapta a cada una de nuestras islas. Cada una tenemos una
orografía diferente; entre otras opciones podemos obtener,
nosotros que somos archipiélagos, las corrientes marinas;
tampoco iría mal hacer un estudio de qué energía podemos
obtener y si se adaptan, porque no todas las islas podemos
utilizar fotovoltaicas.

La verdad es que podríamos seguir, pero la realidad es que
no es tan fácil adaptarnos a estas nuevas energías, todavía
existe un gran desconocimiento efectivo por parte de nuestra
sociedad sobre el verdadero valor de estos cambios, cambios
que creo que han de ser bien estudiados y consensuados para
que no ocurra como ocurrió en el caso de Formentera que el
parque solar de La Mola tuvo que desestimarse porque no se
adaptaba de ninguna manera a la legislación vigente, tanto la
insular como la balear.

En definitiva, yo lo que creo es que está claro que las
ayudas actuales y la información actual son insuficientes si
queremos seguir avanzando en nuevas energías. Hay que ganar
de cara el equilibrio  entre estas instalaciones de energías
renovables y el paisaje de nuestras islas. Debemos utilizar vías
de consenso con el objetivo de impulsar la incorporación de
fuentes de energía renovables que reducen el consumo
procedente de la red energética convencional.

Esto es todo. Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. En la PNL que debatimos ahora habla
sobre la necesidad de reconvertir nuestro modelo productivo
energético hacia uno basado en energías renovables. Nosotros,
desde Unidas Podemos lo tenemos muy claro y por eso
hemos apostado siempre por una transición hacia energías
renovables, tanto desde un punto de vista de defensa del medio
ambiente como de lucha del cambio climático, como por un
tema que tiene que ver con el progreso y la tecnología en sí,
que tiene que ver como una sociedad que avanza es capaz de
obtener y de utilizar la energía de su entorno de forma limpia.
Creemos que ese es el camino que hay que seguir.

Cuando hablamos de encaminarnos hacia ese nuevo
modelo un cambio que indudablemente va a ocurrir, esto es
algo evidente, ningún grupo lo puede negar, por nuestra parte
lo que pretendemos es intentar democratizar la energía y
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aparte  de democratizar la energía dentro del propio uso
comercial, que también haya la oportunidad de que muchos
usuarios puedan disfrutar de esas propias instalaciones de
autoconsumo, que tanto hemos mencionado, al igual que
también se puede incidir en el precio de la factura de la luz
reduciendo lo máximo posible lo que la gente paga por tener
luz o energía en casa.

Por lo tanto, los beneficios de las energías renovables, si
nos encaminamos hacia un modelo pensado en el bienestar de
la gente, pueden servir para luchar contra el cambio climático,
para abaratar la factura de la luz permitiendo que mucha gente
tenga un respiro en su bolsillo a fin de mes y sobre todo para
la lucha contra la pobreza energética. Algo de lo que no se
suele hablar mucho aquí, pero es que en Baleares también
existe la pobreza energética y que por desgracia es una de las
causas por la que mucha gente padece miseria e incluso serios
problemas de salud llegando a causar de forma indirecta la
muerte de más de una persona. 

Al margen de lo social, lo cual es muy muy importante
para nosotros, también hay algo muy importante, y más si cabe
ahora mismo en este contexto, y es la generación de empleo
e impulso económico que promueve el impulso de energías
renovables dentro del propio mercado privado. Como todo
cambio tecnológico requiere inversiones, tanto por la parte
pública como por la parte privada, y su implantación y puesta
en marcha puede generar empleos de calidad, que es lo que
llevamos tiempo diciendo. 

Si se siguen los objetivos marcados tanto a nivel europeo
como por la Ley de cambio climático de Baleares cada año
además pueden ir en aumento tanto las inversiones privadas
como públicas, con lo cual generar mucho empleo. Para que
nos hagamos una idea de lo que comento, algún diputado ya lo
ha mencionado, a nivel europeo hay un plan de transición
energética de 1,6 billones de euros, y lo que es aquí el IDAE
ya tiene una línea de 40 millones de euros habilitada para
parques fotovoltaicos, lo cual se estima que aproximadamente
generará unos 190 millones de inversión de parte privada y
además se prevé que el próximo año se aumente esta línea en
20 millones más y la incidencia en el mercado privado sería
que el mercado privado, la parte privada, invirtiese 100
millones de euros más. Estamos hablando de que incentivaría
de forma directa la economía.

En cuanto a su aceptación, que ha mencionado el diputado
de Ciudadanos que es el que propone esta enmienda, en cuanto
a las tramitaciones de autoconsumo, en el 2019 se tramitaron
200 subvenciones para la instalación de energías renovables
de autoconsumo, como he comentado, pero es que este año ya
se han recibido más de 2.000 peticiones. Como vemos el
aumento es muy grande en cuanto a la gente como se va
concienciando y tiene cada vez más claro que este es el
camino a seguir.

Quería poner en contexto esta situación para poder emitir
tranquilamente el voto y que se entiendese. En el punto 1
votaríamos a favor, como es evidente. Las facultades para la
instalación de parques fotovoltaicos a lo mejor algún otro

grupo puede indicar cualquier otra cuestión, pero para
nosotros principalmente es un hecho geográfico, es por el
tamaño reducido de nuestras islas. Si tuviésemos un terreno
completamente inmenso no tendríamos tantas dificultades en
cómo y de qué forma tener parques fotovoltaicos, pero el
terreno de Baleares es limitado, somos islas y creemos que es
evidente, con lo cual el punto número 1 se votaría a favor.

En cuanto al segundo, por coherencia lo vamos a votar a
favor, pero sí que me gustaría indicar que el próximo decreto
que se va a aprobar ahora, esta semana que va a entrar, hay
muchas partes y algunas de ellas tienen que ver con agilización
de parques fotovoltaicos pudiendo, por ejemplo, no necesitar
la evaluación ambiental si el parque es de menos de 4
hectáreas, eso simplifica, o simplificando todos los trámites
de parques fotovoltaicos de 4 a 20 hectáreas. Y algo muy
importante, que también en este decreto se va a incluir, es que
para que se puedan instalar de forma rápida y que las
inversiones sean más ágiles se modifica la Ley de proyectos
industriales estratégicos para que los proyectos de energías
renovables se puedan considerar como estratégicos
independientemente...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. López, ha d’anar acabant.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

... -son tres frasecitas ya-, independientemente del punto de
tramitación determinado en su momento, con lo cual se
agilizaría además, se determina que tanto ayuntamientos como
consells tengan un plazo máximo de un mes para dar respuesta.
Creemos que ese es el camino de fomentar la implantación de
parques fotovoltaicos. En los dos puntos voto a favor, no me
da tiempo a más.

Gracias presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Sí, efectivament, tenim dificultats a
l’hora de fer segons quines instal·lacions al territori. No tot
el territori és apte per posar parcs solars o parc fotovoltaics,
però la primera dificultat que es troben les empreses que
volen instal·lar parcs fotovoltaics és que a prop, molt a prop,
ha de passar una línia prou potent. Per tant, això, per exemple,
en el cas de Mallorca descarta tot el Pla de Mallorca, és a dir,
en tot el Pla de Mallorca no hi ha cap línia que pugui acollir
això i queda descartat tot el Pla de Mallorca.

Després, és cert, hi ha el tema de l’ordenació territorial,
tema també important, perquè convendran amb jo que un cert
ordre hi ha d’haver en el territorial i no tots els espais són
adequats per posar segons quins tipus d’instal·lacions.
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Tot i això, també és cert que en els darrers anys s’ha
avançat molt i s’han fetes moltes instal·lacions i també és
cert, com deia el company de Podemos, que en el decret que
ve a aquest parlament dimarts que ve es facilita la instal·lació
de parcs de 5 quarterades cap a baix. Per tant, crec que
s’avança en aquest tema.

És important avançar també en el tema de l’autoconsum,
crec que és una de les claus de l’èxit, no només l’autoconsum
per a habitatge, que també, sinó també l’autoconsum per a
explotacions agràries, que de cada vegada funciona més, i
l’autoconsum per a indústries. Totes aquestes coses han d’anar
avançant per arribar un dia a un punt òptim.

Donarem suport a la iniciativa, però també tenint en
compte tot això que hem parlat, és a dir que no tots els espais
són òptims, ja sigui perquè no hi passa una línia ja sigui per
una qüestió d’ordenació territorial i tenint en compte també
que una de les claus de l’èxit és l’autoconsum.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, gracias, presidenta. Nosotros estamos a favor, por
supuesto, como no puede ser de otra manera de abandonar el
consumo de combustibles fósiles y utilizar fuentes constantes
y sostenibles. Estamos a favor de esta iniciativa por tanto. Una
vez más nos parece un tanto abierta o ambigua o falta
concreción, evidentemente es una materia que debe debatirse,
que debe estudiarse y como se ha comentado aquí pues
evidentemente no podemos llenar las islas de parques
fotovoltaicos, tenemos que conservar nuestro territorio,
nuestro paisaje  que es nuestro principal valor para atraer el
turismo a estas islas, pero evidentemente, tal y como está
redactado en estos términos, no veo ningún inconveniente para
votar a favor y por tanto, apoyaremos la PNL.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari també
votarà favorablement aquesta iniciativa, perquè tots els grups
estam d’acord que s’ha de potenciar l’energia neta, el
problema no és el què, en el què hi ha consens, el problema és
el com. Clar, el Sr. Méndez deia, hi ha problemes estètics, és
alguna cosa més que problemes estètics, perquè si no fos per
l’impacte paisatgístic, segurament l’aposta decidida en aquesta
terra seria l’energia eòlica, però aquests problemes estètics,

aquest impacte paisatgístic han provocat que a les Illes Balears
sempre hi hagi hagut moltíssimes resistències als molins, als
molins de vent, és la realitat de la cosa i per això els darrers
anys hem aposat per les plaques fotovoltàiques, que
evidentment no tenen la capacitat productiva que té l’energia
eòlica.

Però bé, jo  crec que es fan avanços, crec que en
l’autoconsum es fan avanços i cada vegada hi ha més gent que
hi aposta i això és positiu i, per tant, nosaltres li donarem
suport.

Un detall, estic molt content, i esper que el Grup
Parlamentari de Podemos mantengui la coherència, quan diu
que si e liminam l’avaluació ambiental per a projectes que
tenen molt pocs efectes significatius en el medi ambient és
simplificar. Esper que aquestes paraules les recordin, perquè
en aquest Parlament vendran debats d’aquest estil i veurem si
fan el mateix cantet. Però, en tot cas, amb el que ha dit jo hi
estic d’acord, el que veurem és si vostès mantenen la
coherència, perquè quan són instal·lacions molt petites i no
tenen efectes significatius en el medi ambient, el que cal és
que, efectivament, no hagin de passar una tramitació tan llarga
com és l’avaluació d’impacte ambiental. Però esper que
mantenguin, ja dic, aquesta línia en altres coses.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. El canvi climàtic  és un dels
principals reptes als quals s’enfronten les societats d’arreu del
món. El seu avanç causat per les emissions de gasos d’efecte
hivernacle ha fet saltar l’alarma global. Certament ha arribat el
moment de plantejar-se un canvi radical en la forma
d’entendre l’economia, la societat i la nostra pròpia
supervivència. Hem d’aprofitar per anar cap a economies
productives i que reportin beneficis ambientals, socials,
culturals, espirituals i que recuperin el sentit comunitari del
repartiment de la riquesa, recuperem la cultura de l’esforç i de
la construcció d’una societat cohesionada, solidària, resilient
i respectuosa amb el seu entorn, conscient dels límits
biofísics de l’entorn en el qual habita.

Menorca està al capdavant de la transició, crec que és la
primera illa europea que disposa d’un full de ruta per assolir
els objectius europeus, aquest full de ruta ja elaborat es pot
utilitzar perfectament per prioritzar què cal fer, es tracta de
l’Estratègia Menorca 2030, ja elaborada i aprovada en el ple
del Consell de Menorca el passat abril del 2019, en la qual es
recullen un seguit de mesures enfocades a la transició
energètica de la nostra illa, pensant en una descarbonització
del nostre sistema econòmic. Pensam que cada illa ha de
treballar les seves pròpies estratègies i cada illa ha de decidir
per ella mateixa.
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Sense deixar de banda altres mesures necessàries que
permetran una re-localització de l’economia, un desplegament
racional de les energies renovables i la creació de molts llocs
de feina, derivats de la necessitat de mà d’obra formada i
qualificada per a totes les activitats que cal desenvolupar, tant
en el camp de la construcció i execució d’infraestructures,
com en el de la gestió, operació i manteniment d’aquestes,
fent possible per tant, la inversió local i la re-circulació dels
beneficis  obtinguts a la nostra illa, contribuint a la
dinamització de l’economia i reactivant l’activitat local.

L’Estratègia Menorca 2030 pel que fa a l’energia,
contempla diferents objectius, que en poques paraules tracten
d’una combinació d’energies renovables, fotovoltàica, eòlica,
energies renovables en els entorns urbans, autoconsum i
producció d’energia compartida, entre d’altres propostes molt
estudiades i treballades. Estam totalment d’acord amb totes
aquelles iniciatives que s’encaminin en el canvi del model
energètic i productiu. Tenim un però en aquesta proposta,
consideram que és necessari un mix energètic, no fer
exclusivament energia fotovoltàica i evidentment que cada illa
també valori quines energies li són més adients. 

Amb tot, perquè entenem la voluntat de la proposta, hi
votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies presidenta, bon dia a tots senyores i senyors
diputats. Res, des del Grup Socialista en primer lloc agrair al
Grup Ciudadanos la presentació d’aquesta proposta, entenem
que és una proposta constructiva i en positiu, que dóna suport
a una de les línies del Govern balear, que és la reducció de la
dependència energètica i, per tant, l’augment de la introducció
de les renovables. Crec que aquí estam, de fet com s’ha pogut
veure, estam tots els grups d’acord.

Hem de ser molt conscients en aquesta comunitat de la
repercussió sobre el canvi climàtic i sobre tot el medi ambient
de les nostres illes, que a la vegada crec que és un valor que
mai reclamarem prou, pel gran valor que té la gran repercussió
sobre la societat i sobre tota l’economia, inclòs el sector
turístic. El nostre sector turístic no seria el mateix sense el
nostre medi ambient. Això ho hem de tenir també en compte.
Això per una banda.

Per l’altra, també tenim evidents problemes d’elevats
costos de subministrament d’energia elèctrica convencional
i per tant, es va evident que hem de treballar en aquesta línia.
El grau d’introducció de renovables francament és baix a la
nostra comunitat, crec que tots en som conscients, però si bé
entenem que hi ha uns objectius 2030 i 2050 molt
ambiciosos, que ja ens semblen per fer una mica de

locomotora de tot aquest procés i que tots aconseguim
millorar.

Respecte de les dificultats que planteja la PNL, les
dificultats per a implantació de parcs fotovoltàics,
evidentment crec que també som conscients de les dificultats
de la nostra comunitat, principalment quant el territori,
orografia, el territori és limitat i ja té una pressió sobre aquest
territori, la pressió ja és elevada, per tant, això és una gran
dificultat. Per altra banda jo també apuntaria a la dispersió dels
habitatges, això també dificulta i crec que Eivissa, com també
contava la Sra. Marí, la dispersió a Eivissa és major i fa unes
majors dificultats crec en l’energia fotovoltàica. I tot això a la
vegada el que fa és fomentar crec que un objectiu molt positiu
que té la conselleria, que és afavorir l’autoconsum, és l’altra
via per on sí que podem fer-hi molta feina. Que tots els
particulars puguem contribuir en la generació d’energia
renovable, també la indústria i també fins i tot el sector
hoteler. Entenem que aquesta proposta va en aquesta línia i per
tant, li donam suport.

Una dada, només per (...) parlar d’algun sacrifici que
hauríem de fer també per afavorir la implantació. En tot
Europa només el 10% dels terrats estan solaritzats. Per tant,
aquí, fixin-se si hi ha marge per créixer, sense consumir
territori que entenc que és una de les vies que el Sr. Méndez
deixava entreveure com dient: “hauran de fer un (...) ambiental,
de consum de territori o així”. Bé, tenim el 90% dels terrats
per créixer. Per tant, aquí seria un marge de creixement sense
fer aquest sacrifici.

També el Sr. Melià apuntava sobre l’energia eòlica. Jo crec
que també la dispersió dels habitatges és el que ho dificulta,
no només la part estètica com molt bé apuntava ell. Aquesta
dispersió, hi ha unes distàncies de seguretat per a l’energia
eòlica que fa pràcticament inviable a la nostra comunitat que
no n’hi hagi. A Eivissa hi ha una gran dispersió, com he dit, en
sòl rústic, ara que està de moda el sòl rústic, però no d’ara ni
del (...), de fa segles i segles, de quan només existia el sector
primari. Per tant, això dificulta aquesta implantació. Hi ha
algunes propostes d’energia microeòlica, però crec que
tampoc no han arribat a fer-se realitat.

Hi ha des de la conselleria aquestes línies d’ajudes
juntament amb els fons FEDER europeus d’implantació
d’autoconsum que crec que podem dir que són un èxit, al 2019
se’n varen finançar més de 300 i com crec que ja havia apuntat
el company Sr. López, el que portam de 2020 s’han registrat
més de 2.000 sol·licituds. 

Per tant, crec que aquest és un camí per continuar. Creiem
que també és una mesura de treballar en la diversificació
econòmica d’aquesta comunitat, ja que crea multitud de llocs
de feina. És un sector amb creixement i també és una de les
línies per reactivar l’economia.

Per tant, com dic, donam suport a la proposta, donam
suport també a les dues propostes, les dues esmenes d’addició
presentades pel Partit Popular perquè pensam que van en la
línia d’una millor concreció i ja ens pareix bé que hi hagi tota
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la informació possible i tota l’adaptació possible a les
especificitats de cada illa.

Per tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Marí, ha d’acabar.

EL SR. MARÍ I TUR:

Hi votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara entenem que... bé, entenc que ha quedat clar
tot el posicionament dels grups parlamentaris i, per tant, no
passam a suspendre la sessió i passa a intervenir el Sr.
Méndez, per un temps de cinc minuts per assenyalar si accepta
o no les esmenes i posicionar-se.

Gràcies.

Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Pues muchas gracias por sus
aportaciones porque una de las pretensiones de esta
proposición es precisamente generar este debate y hacernos
un poco quedar claro cuáles son los matices que nos
diferencian dentro de una voluntad compartida, precisamente
cuáles son las pequeñeces que nos separan y que en algún caso
pueden representar obstáculos.

Somos partidarios, como la Sra. Pons, de un mix
energético que además siguiendo, y por eso estamos
completamente de acuerdo con la propuesta de adición de los
puntos de la Sra. Marí, un estudio de las fuentes que mejor se
adapten a cada sitio, a cada una de nuestras peculiaridades y un
plan regulador para cada una de las islas.

Estamos completamente de acuerdo, pero aquí era bueno
que habláramos y que pusiéramos en común... Les insisto, esto
no es una defensa precisamente de las fotovoltaicas, era el
caso en el que habíamos empezado a encontrar una resistencia
administrativa, una resistencia de diversos tipos, y a mí lo que
me importa aquí es que nos quede claro, sea cual sea la
energía más adaptada al lugar, a la situación, al momento, a...,
lo que nos importa realmente es: ¿estamos dispuestos a dar un
necesario impulso político a la transición a estas nuevas
energías? 

Cuando encontremos las distintas resistencias
administrativas, ideológicas de cualquier índole, ¿les
ayudaremos a atravesar el impás que esto les vaya a proponer?
De acuerdo entonces, estamos si no..., es que lo que no
estamos es seguros de poder empezar esta transición.

Así que lamento el generalismo que me reprochaban con
toda la razón, tanto la Sra. Marí como la Sra. Ribas, pero era
bueno el que tuviéramos esta conversación, que
intercambiáramos estos puntos de vista y reforzáramos
nuestra voluntad común de darle a esto un fuete impulso
político porque si no, no cumpliremos los plazos.

Y no sé ustedes, pero yo me sentiré culpable de no haber
hecho, de no haber aportado mi grano de arena a una transición
en la que estamos todos completamente de acuerdo.

Así que les agradezco mucho su apoyo. Sra. Marí,
precisamente ya le digo que una de las... que esto fuera así de
abierto era precisamente es que daba... se podía, le permitía
poderse enriquecer con aportaciones como la suya que le
agradezco perfectamente.

Y les agradezco a todos tanto su buena disposición para
con la proposición como el debate que ha suscitado y su
participación y los puntos de vista que han presentado.

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, señores diputados.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per tant, després d’haver sentit totes
les intervencions dels grups parlamentaris entenc que aquesta
proposició no de llei es pot votar per unanimitat, per
assentiment, amb les esmenes incorporades. És així? D’acord.

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
3255/20, relativa a la transició energètica.

I n o havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Bon dia a tothom.
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