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LA SRA. PRESIDENTA: 

Bon dia. Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam
la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bon dia, Sra. Presidenta, Patricia Font substitueix Sílvia
Tur. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

L’ordre del dia de la sessió d’avui és el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 1665/21 i 2079/21. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 1665/21, presentada
pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i
Unidas Podemos, relativa al Situat de Productors de
Mercapalma. 

Començam el debat de la Proposició no de llei amb RGE
núm. 1665/21, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa al Situat de
Productors de Mercapalma. Per a la seva defensa, per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Joan
Mas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, el Situat de Productors perquè ens
situem és una de les moltes singularitats del nostre país, és un
espai que neix al mateix temps que neix Mercapalma, a mitjans
dels anys setanta, i que ho fa per professionalitzar la venda dels
pagesos que -fins a aquell moment- anaven a vendre a les
Avingudes de Palma.

El fet que pageses i pagesos passassin de les Avingudes a
un mercat professional com és Mercapalma va provocar
l’especialització de les explotacions agràries, la seva
modernització i la millora del producte comercialitzat. El fet
que l’espai sigui per a pagesos professionals i que només s’hi
puguin comercialitzar productes de les pròpies explotacions fa
que entre pageses i pagesos i comerços de proximitat,
s’estableixi una relació de confiança i complicitat que al mateix
temps es trasllada, s’acaba traslladant al consumidor donant
valor afegit al producte local. 

El Situat de Productors de Mercapalma -com deia- és una
singularitat que no té cap altre “merca” de l’Estat. A cap altre
mercat central de l’Estat hi ha un espai per tal que les
explotacions agràries facin venda directa a comerços,
restauració o distribució. Això permet al productor defensar i
donar valor als productes. Aquest espai, a més, ha estat sempre
gestionat pel mateix sector: primer, quan va néixer
Mercapalma, pel que era l’antiga Cooperativa Agropecuària de
Mallorca; i ara, per la Cooperativa del Camp Mallorquí. 

Mercapalma -com sabeu- és una empresa pública
participada a parts gairebé iguals per l’Ajuntament de Palma i
l’Estat a través de l’empresa pública Mercasa, amb una petita

-molt petita- participació privada, com la resta de “mercas” de
l’Estat. 

Quan es va inaugurar, en el Situat de Productors hi havia
lloc per a uns 500 pagesos i estaven tots els llocs ocupats. A dia
d’avui, queden entre 70 i 110 explotacions agràries que hi van,
depèn de l’època de l’any: a l’estiu hi va més gent, a l’hivern hi
va menys gent. 

És per això que si de ver volem promocionar el producte i
el comerç local us proposam -al primer punt- dur a terme,
juntament amb pagesos i comerciants, campanyes de promoció,
tant del situat com del seu producte, entre productors-
consumidors i el teixit comercial del país. I, evidentment, els
costs de producte, els costs del situat s’haurien de repartir entre
moltes manco explotacions del que es feia en un principi i els
pagesos que van a vendre allà ja paguen, paguen dues taxes:
paguen pels quilos que comercialitzen i per l’espai que utilitzen
per comercialitzar-los. I allò al que no arriba el que paguen els
pagesos ho ha d’acabar assumint la Cooperativa del Camp
Mallorquí.

El plantejament que nosaltres feim en aquesta proposta és
que, vist que Mercapalma és una empresa pública, que a més a
més està participada per l’Estat en quasi la meitat de l’empresa,
i que té beneficis -és una de les poques empreses públiques de
les Balears que té beneficis- hi hagi un acord entre
administracions públiques, nosaltres aquí parlam de
l’Ajuntament de Palma, el Govern de les Illes Balears i
Mercapalma, per tant també aquí hi entra el Govern de l’Estat
a través de Mercasa, arribin a un acord perquè ni la
Cooperativa del Camp Mallorquí ni els pagesos que van a
vendre al Situat hagin de fer front al sobrecost que suposa el
manteniment del situat de productors com un element important
a dins Mercapalma.

Entenem que ja paguen suficient -tant Cooperativa com
usuaris- i a partir d’aquí s’ha de mantenir l’espai, s’ha de
mantenir l’espai obert, hi ha d’haver l’espai per poder
comercialitzar directament els productes, i aquest espai, el cost,
el sobrecost, d’aquest espai l’han d’assumir les administracions
públiques. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per a la seva defensa i per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Helena Benlloch. 

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Es presenta aquesta proposició no de llei, registrada
l’11 de febrer, amb el clar objectiu de -per una banda-
potenciar el Situat de Productors i de producte fresc local, i -
per altra banda- d’arribar a un acord amb Mercapalma i la
Cooperativa de Camp Mallorquí fent que la gestió del situat de
productors doncs sigui molt més factible del que ho és ara. 

Mercapalma, tot i el que mou, és molt important, ja que
ocupa una gran superfície i compta amb mercats de fruites i
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hortalisses, també de carns, on desenvolupen la seva activitat
moltes empreses majoristes. A més, en la zona d’activitats
complementàries estan instal·lades moltes empreses de
distribució, logística i altres serveis. I l’activitat que genera
implica un trànsit anual de vehicles enorme, amb una mitjana
diària de milers d’assistents.

L’activitat comercial i de distribució majorista d’aquestes
empreses genera un volum anual de vendes molt important, de
moltes tones d’aliments, amb un valor que ronda els 300
milions d’euros segons la situació. 

L’any passat es varen comercialitzar a Mercapalma gairebé
224.000 tones, on la fruita i les hortalisses representen el 87%.
Tot i l’estat d’alarma, tant l’empresa pública Mercapalma -
gestionada per l’Ajuntament de Palma- i l’empresa pública de
l’Estat -Mercasa-, com la Cooperativa del Camp Mallorquí, que
gestiona el Situat de Productors, tots plegats han fet un esforç
enorme per poder continuar funcionant amb relativa normalitat. 

Però la crisi del coronavirus ha afectat les empreses
agroalimentàries destinades a subministrar a hotels i a
restaurants ja que algunes han hagut de tancar temporalment, i
com a prova d’aquesta situació i segons dades de Mercapalma,
l’entrada de camions de distribució va baixar un 30%
recentment. Ara la venda es destina essencialment al petit
comerç i de proximitat per assegurar que els productes arriben
a tothom i no hi hagi desabastiment per a la població. 

Quant al Situat de Productors, que és el que tracta aquesta
proposició, és molt important, és molt important donar un
impuls perquè puguin continuar amb la seva tasca de
comercialitzar el nostre producte local, fresc i del productor
que es comercialitza, ajudant d’aquesta manera el petit comerç
i els mercats, per això es demana una campanya de promoció
específica, per ajudar el Situat de Productors i també de
producte local. Això es demana al primer punt de la proposta,
una promoció, evidentment, que estigui coordinada amb tots els
agents implicats.

El segon punt de la proposta és per demanar a l’Ajuntament
de Palma i al Govern balear un acord amb Mercapalma i la
Cooperativa del Camp Mallorquí, amb l’objectiu final de
millorar la situació general del situat de productors i que així la
seva gestió sigui molt més factible i que puguin continuar la
seva activitat amb normalitat.

Per això demanem el suport dels altres grups parlamentaris. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Per a la seva defensa i per part del
Grup Parlamentari d’Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Alejandro López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidenta. En esta comisión solemos hablar
siempre de lo que sería el impulso, la defensa del producto
local y precisamente esta proposición no de ley a lo que viene

es a fortalecer o a impulsar, mejor dicho, impulsar una pequeña
parte del producto local o lo que es la venta del producto local
justamente para el Ayuntamiento de Palma, hablamos de la
capital de Baleares. 

Hay que entenderlo como que desde el principio este
gobierno ha tenido muy claro -por eso existe la Dirección
General de Política para la Soberanía Alimentaria- que la
promoción en mercados y ferias tradicionales es muy, muy
importante para hacer llegar el producto local a la gente, al
margen de que se consiga que llegue de otras formas o lo que
hemos explorado aquí muchas veces, de hablar con hoteleros,
etc. 

En esta proposición en cuestión se habla del Situat, me
consta que aparte de la campaña general que ya hay habrá una
campaña específica justamente de la promoción del producto
para el Situat, me consta además que se hablará con el sector
que es precisamente lo que se pide en el primer punto, que por
eso instamos a que se haga y por eso mismo hemos presentado
esta proposición conjuntamente con MÉS y con Partido
Socialista, y lo único que se tiene que tener bien en cuenta -y
esto hay que saberlo- es que el Govern tiene que implicarse
más en lo que sería esa parte de mediación entre el
Ayuntamiento de Palma y la empresa en sí, para que, como
bien se dice en la proposición, no haya unas pérdidas hacía
gente que ya está pagando demasiado.

Es verdad que aquí en todas las comparecencias que hemos
visto, nos consta que la conselleria tiene muy en mente
revitalizar todos los mercados para que sean un gran punto
social de importancia, pero es que ahora el Situat tiene una
problemática muy específica y muy real. Por eso se presenta
esta iniciativa, para que se tenga muy en cuenta que el Situat sí
que es un punto de venta entre payeses y pequeño comercio,
que además es un modelo muy exclusivo, que no existe un
mercado así central en todo el Estado y esto es un valor para
Palma, que tenemos que conseguir que siga siendo así y que
por malas gestiones o por mala forma de comprender su
importancia vital, no pueda ser así. 

Por eso pedimos que se vote a favor de esta proposición no
de ley y por eso se ha presentado.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. En torn de fixació de posicions i per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Sebastià
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, gràcies presidenta. Bon dia a tots, diputades i diputats.
Jo per començar el que voldria dir és que crec que és bo que en
el Parlament, tant en el plenari com en les comissions, es parli
de productors, de petits productors, de fora vila, de pagesos,
d’agricultura. 

Crec que és encara més bo que les discrepàncies quant al
sector primari són menys exagerades a les típiques
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discrepàncies polítiques, que normalment tots els grups polítics
caiem en altres matèries, siguin quines siguin. I també vull
reconèixer, per tant, l’apologia moderada per part dels que
duen a terme l’acció de govern, com la crítica moderada i
constructiva per part dels que duen la feina de l’oposició. Crec
que això és una bona feina per part de tots els grups
parlamentaris, és una feina que es fa amb coneixement i crec
que a mig termini, toca haver de dur, i en això ens hauríem de
centrar ara entre tots, a part d’aquestes bones paraules, a
aconseguir resultats que la veritat és que fins ara no ocupen, en
aquesta legislatura en concret, es vénen aconseguint uns
resultats més discrets que les bones paraules que tots volem
tenir cap a fora vila.

En aquest cas un altre exemple, estam d’acord amb aquesta
proposta, ens agrada molt la música, és una proposta en positiu
i, per tant, nosaltres també la votarem favorablement, el que
sigui per ajudar als pagesos, per ajudar a les petites empreses
i als productors. 

Jo no em puc explicar més bé de com s’ han explicat els
grups que m’han precedit, ha començat el Sr. Joan Mas de
MÉS. Mercapalma ha estat i és una eina important per donar
sortida als productes d’aquí. Mercapalma és una eina important
perquè el producte d’aquí, fruita, verdura, horta, arribi fresc i
de qualitat a les botigues, als consumidors i, per tant, veiem bé
intentar ajudar i que el Govern s’impliqui més en les
campanyes de promoció. I també veim bé el segon punt perquè
s’arribi a acords perquè la cooperativa no hagi d’assumir més
pèrdues ni els pagesos hagin d’haver de pagar més.

Si hi podria haver un emperò, però per a mi el fi és superior
a l’emperò que hi ha, és que supòs que m’agrada tan poc com
al company de MÉS que una altra vegada nosaltres, que ens
consideram municipalistes, hem de manar feines des d’aquí a
un ajuntament, a nosaltres sempre ens agrada instar més cap
amunt. És un discurs amb el qual estam d’acord tots, però
volem pensar que l’objectiu final supera aquest emperò, però
almenys que quedi constància que dins el redactat sense haver-
ho de canviar, des de la Comissió d’Economia demanam encara
una miqueta més d’implicació al Govern, relativitzant que
manam feines a un ajuntament, encara que sigui un ajuntament
gros en aquest cas, com el de Palma.

Per tant, nosaltres com hem dit, hi votarem a favor i hi
estam d’acord.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGÉS:

Gracias por acordarse de mí, Sra. Presidenta. Vamos a ver,
el Situat de Productors, como se plantea aquí es una bonita
idea, es una solución única, no existe en otros sitios. Tal vez
tiene el pecado de ser del año 73, 74, o sea, me pregunto de
quién era la responsabilidad política, no sé si mi memoria
alcanza recordar quién tenía responsabilidad política en aquel

momento, pero da la impresión, como explica la propia
exposición de motivos, que está decreciendo solo, está
languidenciendo más allá de nuestra capacidad.

Es cierto que esto no le resta un ápice de su hermosura, es
especialmente bonito, un situat para que los productors tengan
el encuentro efectivo, fácil con los pequeños comerciantes, con
las paradetes, es verdaderamente..., está francamente bien, pero
las causas que se dan a este languidecer del Situat, creo que
está más allá de nuestras posibilidades. La misma exposición de
motivos delata que esto es el envejecimiento de la población
activa en el sector primario, es decir, se nos van a ir jubilando
gentes habituadas a intercambiar sus productos en este situat,
la falta de rentabilidad de las explotaciones y la crisis en el
pequeño comercio. Estos tres factores, aunque nos empeñemos
en defender el Situat, lo van a ir haciendo reducirse cada vez
más.

Entonces yo me pregunto, aquí hay dos planteamientos, la
proposición nos solicita dos cosas: una, una campaña de
promoción, que me parece perfectamente acertada, intentemos
en cualquier caso, una de las cosas que sí que puede estar
sucediendo es que es una herramienta que se va olvidando, que
no se va utilizando, entonces hagamos de llegar a los pequeños
productores la noticia, oye que el Situat está a vuestra
disposición. 

Pero en el segundo, en el que queda claro qui paga tot això,
em recorda això del viatge que va fer Josep Pla a Nova York,
que, quan era a Broadway amb Times Square, tots aquells
llums i tota aquella cosa, va dir Josep Pla, “i tot això qui ho
paga?, qui ho paga tot això”. Este es un poco el problema,
estamos planteando en el segundo punto, quién no lo paga,
cómo no lo hacemos recaer sobre los productores, ni sobre este.
Pero me pregunto, i qui ho paga doncs?

Recordemos que la propiedad de esto, como nos planteaba
muy bien, es casi igual está en el Ayuntamiento y Mercasa en
un 54, 47 y un 45, 19, porque hay un 0,33 en manos privadas,
como nos recordaba -eso tal vez sea también un viejo recuerdo
del año 73-, pero quiero decir, si estos son los responsables, o
sea lo que no me queda claro, me queda muy claro quién no lo
debe pagar, pero me queda tan poco claro, como le pasaba a
Josep Pla en Nueva York: qui ho paga tot això?

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros seremos favorables en
cualquier caso a ambas propuestas. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies Sr. Méndez. Per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenos días a todos los miembros de
esta comisión. Bueno, esta iniciativa empieza diciendo y
aclarando, muy acertadamente, que Mercapalma es una
empresa que es a partes iguales entre el Ayuntamiento de
Palma y una empresa estatal. O sea, aquí quien manda en
Mercapalma es el Ayuntamiento de Palma y el Gobierno de la

 



ECONOMIA / Núm. 41 / 29 d'abril de 2021 657

nación, a partes iguales, precisamente quien manda en el
Ayuntamiento de Palma y en el Gobierno de la nación son los
partidos políticos que están firmando esta iniciativa. 

Y es curioso, porque siendo ustedes los que mandan en
Mercapalma, no están atendiendo a las demandas del sector, a
las demandas de las empresas. Ustedes lo que podrían hacer
por las empresas de Mercapalma es atender a sus
reivindicaciones, lo que tendrían que hacer es bajarles el canon
a todas esas empresas que comercializan dentro de las
instalaciones de Mercapalma, que lo están solicitando y
deberían bajárselo un 50%, porque los comerciantes de
Mercapalma, la comercialización les ha bajado un 20% según
los informes. Pero, claro, los informes hay que verlos y hay que
analizarlos como toca y si ustedes tienen en cuenta las dos
plataformas logísticas de grandes superficies, que son
Mercadona y Eroski, evidentemente ha bajado un 20%, pero si
quitan de la ecuación a estas dos grandes plataformas
logísticas, resulta que el volumen de negocio ha caído más de
un 50%.

Por tanto, yo les animo a que se pongan a trabajar en los
organismos que tienen competencia en esto y que hagan caso
de las reivindicaciones del sector y le bajen un 50% el canon
por la comercialización de sus productos.

En cuanto a la promoción del Situat de Productors, a ver,
nosotros aquí trajimos una iniciativa hace ya muchos meses,
para crear una marca kilómetro cero y potenciarla y no
Producto Balear que ya existe, sino kilómetro cero, porque no
es lo mismo Producto Balear que kilómetro cero, kilómetro
cero con unas garantías de una trazabilidad que garantice al
consumidor que realmente lo que está consumiendo sea
producido aquí, en Baleares, y no que sea un producto balear
que puede estar producido a base de productos que han venido
de fuera, que perfectamente puede pasar y está pasando.

Esto no se ha puesto en marcha, ustedes además votaron
que no, y ahora me vienen aquí con que quieren promocionar
el Situat de Productors, pero vamos a ver, si es que lo que va
a salvar al sector o lo que puede salvar al sector es la
promoción de cara al consumidor final, que al final es el que
compra el producto. Por mucho que promocionemos la
situación de la venta en Mercapalma si al final el consumidor
final no responde, pues no sirve de nada.

Por tanto, nosotros en este punto nos vamos a abstener y les
instamos también que desde la consejería, en la que manda uno
de los partidos que firma esta iniciativa, que es Podemos, se
ponga a trabajar en serio en esta promoción de los productos
para que los propios consumidores finales sean quienes elijan
los productos de Baleares.

Por último, el punto número 2, bueno, pues miren, yo voy
a votar a favor. Evidentemente hay que hacer algo para que
dejen de asumir pérdidas, pero es que, claro, si ustedes, que
también mandan en la Consejería de Agricultura de Baleares,
dejasen de gastar el dinero en editar panfletos que no sirven
para nada y que no ayudan para nada al sector, como éste que
tengo aquí ahora mismo, pues este dinero se lo podrían haber
dado ustedes a los productores y al sector para que no estén en
la situación que están y ayudarles mejor. Votaré a favor, pero

en fin, aplíquense el cuento y ponganse a trabajar de verdad por
el sector porque sino acabará muriendo.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. 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. Vagi per endavant el suport
del Grup Parlamentari El Pi a aquesta iniciativa que s’emmarca,
jo crec, en un problema estructural i un problema conjuntural.
El problema estructural, el comentava un poc el Sr. Méndez,
que és un poc la decadència del sector primari de les Illes
Balears, no només de Mercapalma sinó de tot el sector primari
de les Illes Balears. Aquesta és una realitat que evidentment el
nostre grup parlamentari considera que és una tendència de
fons que existeix, però que cal combatre i que no ens podem
conformar, que és el nostre punt de vista. Per tant, reconeixent
que evidentment hi ha dificultats el que hem de fer és plantar-li
cara perquè el que no farem és acceptar la derrota. Aquest és el
problema estructural.

El problema conjuntural és la crisi de la COVID. La crisi de
la COVID ha demostrat una cosa que molts sabien i alguns no
volen acceptar que és que el turisme està interrelacionat amb
tots els sectors econòmics i que quan baixa el turisme també
baixa el sector primari. Per què? Entre d’altres raons perquè hi
ha molta menys població que alimentar. Per tant, és una qüestió
de lògica pura. Així, la caiguda del turisme també ha afectat
negativament el sector primari i els comerços que anaven a
comprar a Mercapalma i que com que tenen menys la venda,
doncs, evidentment compren menys als seus proveïdors. Això
és de lògica pura.

A més, a aquest problema estructural i conjuntural li hem
d’afegir que sempre hi ha hagut una línia d’actuació molt
important que és el tema de la comercialització, perquè on hi ha
un greuge comparatiu i unes dificultats competitives per part
dels petits pagesos és en el tema de la comercialització on els
grans operadors copen el mercat i ells no s’hi poden fer un
espai. Mercapalma evidentment incideix en aquesta qüestió que
és una qüestió fonamental per entendre la situació i per intentar
ajudar que es mantengui. Per tant, fa falta potenciar
Mercapalma i fa falta que Mercapalma es mantengui.

El que no pot ser és que el que cobra Mercapalma, empresa
pública, acabi dificultant i acabi sent un cost tan elevat que
impossibiliti als pagesos la seva activitat. És cert, i jo en això
coincidiré amb la portaveu que m’ha precedit en l’ús de la
paraula, que aquesta iniciativa té un poc un component de
rentada de cara. Per què? Perquè és cert que vostès, partits
proposants, governen a l’Estat, a la comunitat autònoma,
Conselleria d’Agricultura i a l’Ajuntament de Palma. Per tant,
més enllà de les bones intencions, vostès tenen a la seva mà la
capacitat de reduir els costos i d’assumir les reivindicacions
justes que fan tots els pagesos que interactuen amb
Mercapalma.
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Per tant, a nosaltres, que donarem suport a la seva
iniciativa, ens agradaria que passassin de les paraules als fets i
que realment es produís aquesta reducció de costos i aleshores
sí que podríem tenir una satisfacció i un compromís real amb
el sector primari.

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, presidenta, seré molt, molt breu. Nosaltres també
donarem suport a aquesta iniciativa perquè pensam que, tot i
que puc coincidir amb algunes de les argumentacions fetes
prèviament, de qualque manera hem de donar suport i impuls
a aquest sector agrari i ramader,  per convertir-lo en estratègic
i haurem de començar a fer passes. 

És evident que les dificultats estructurals també vénen
derivades del ritme de vida actual que tenim. És a dir, la gent
abans podia, tenia temps d’anar al mercat, tenia temps d’anar
a comprar a diferents botiguetes, avui en dia la gent amb el poc
temps que té, clar, va a una gran superfície i allà ho acapara tot.
Dificultats del segle XXI.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Ara pels grups proposants, per
contradiccions, tenen..., donam la paraula per defensar les
contradiccions al Sr. Joan Mas, a qui li agrairia que es
pronunciàs respecte de la votació separada dels dos punts.
Gràcies, Sr. Mas, té la paraula. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Acceptam votació separada, com se
suposa. Unes quantes coses. Primer un aclariment, la marca
producte balear no existeix des de l’any 2010 perquè era una
marca il·legal sobretot en productes agroalimentaris. Per tant,
no existeix des de l’any 2010 la marca producte balear.

És feina de la Direcció General de Política Alimentària
evidentment, de Sobirania Alimentària perdó, evidentment,
entrar a resoldre aquests conflictes, aquests temes. També és
feina de la Direcció General de Sobirania Alimentària i crec
que és una de les feines que fa i que ha d’acabar de fer.

No és, com diu el Sr. Méndez, bonito, és un espai de
negoci, és un espai on la gent hi va a fer negocis, que després
pugui ser un lloc agradable, sí, però és un espai de negoci que
a més comencen la feina a les quatre de la nit i l’acaben a les
vuit del matí, més o manco. O sigui que no és, no és..., és un
espai on la gent hi va a fer negocis.

I, Sr. Melià, no és una rentada de cara, és un reforç tant per
a les reivindicacions com per a les negociacions obertes per

arribar a un acord. Des d’aquí el que feim és reforçar això, tant
una cosa com l’altra. Creim que és important dur aquestes
qüestions, com deia el Sr. Sagreras, dur aquestes qüestions a
seu parlamentària perquè és important parlar de les coses que
afecten realment la gent i en aquest cas els pagesos, els petits
pagesos i les petites explotacions familiars que duen a terme la
venda allà.

I, ja per acabar, els recoman, si tenen ganes de matinar un
dimarts o un divendres que són els dies que hi ha bastant venda
allà, la visita al Situat de Productors. La feina comença a les
quatre, la venda comença a les sis del matí, hauran de matinar
un poc, però la veritat és que val la pena fer-hi una visita
almanco un pic en la vida.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari Socialista
vol fer ús de la paraula, Sra. Benlloch? Té la paraula.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta, sí, molt breument. Primer de tot,
agrair el suport a tots els grups polítics i les seves aportacions.
Esperem que sigui efectiu l’impuls al sector primari que pretén
aquesta iniciativa i que tots els seus actors i agents puguin
millorar la seva situació, en concret el Situat de Productors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. El Sr. López vol fer ús de la
paraula? 

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Muy breve. Agradecer el apoyo que se ha mostrado y
aclarar en la línea que ha dicho el compañero de MÉS per
Mallorca, aquí de lo que se trata es de apoyar, aquí lo que se
trata no es de si Podemos, o el Partido Socialista o MÉS per
Mallorca dice que. Esto es sede parlamentaria y se trata cuando
se aprueba una proposición no de ley, el Parlamento de les Illes
Baleares opina que o hace que o demanda al Govern equis. 

Entonces, más allá de las consideraciones que pueda haber
de si en el Estado se tiene representación, si en Palma también
o no, es evidente que cualquier apoyo extra para conseguir el
objetivo, bienvenido sea. Si se trae algo aquí, claro, cada uno
tiene su discurso y eso es legítimo, por supuesto, si se trae algo
aquí siempre es para apoyar esa negociación o para apoyar esa
causa o simplemente para poner el debate en el centro de lo que
realmente importa. Por eso quiero aclarar simplemente que por
mucho que se tengan competencias en otras instituciones no se
va a dejar de tener que hablar de problemáticas reales aquí en
el Parlamento, sea de un partido o de otro. Es mi opinión
personal y yo lo comprendo así.

Muchas gracias, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 1665/21 i ja que s’ha acceptat
votació separada primer votam el punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 11 vots a favor i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar el punt segon que, pel posicionament
dels portaveus, entenc que s’aprova per unanimitat?

Per tant, en conseqüència queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 1665/21, relativa al situat de productors de
Mercapalma.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2079/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d'urgència, relativa a la proposta Planificación Red de
Transporte Electricidad 2021-2026. 

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2079/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
pel procediment d’urgència, relativa a la proposta Planificación
Red de Transporte Electricidad 2021-2026. Per a la seva
defensa per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la
Sra. Assumpció Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
la proposta de planificació de la xarxa de transport d’electricitat
per al període 2021-2026 que ha redactat el Ministeri per a la
Transició Ecològica ha estat sotmesa a exposició pública des
del 12 de febrer fins al dia 21 d’abril; amb l’objectiu
d’aconseguir el pronunciament del Parlament, d’aquesta
comissió, el Grup Popular va registrar dia 24 de febrer aquesta
proposició no de llei i vàrem demanar que fos tramitada pel
procediment d’urgència.

Sincerament ens hagués agradat obtenir aquest
pronunciament abans de tancar el termini d’exposició pública,
però fins avui no la podem debatre, quan ja han transcorregut
més de dos mesos d’haver-la presentada.

Així i tot aquesta proposició manté tot el seu sentit, la seva
vigència i es fa necessària la manifestació dels grups
parlamentaris perquè aquest document és una proposta.
Esperam que el Ministeri de la Sra. Ribera escolti i tengui en
compte els acords del Parlament de les Illes Balears.

Pels motius exposats comprendran que el Partit Popular
modifiqui in voce alguns dels aspectes de les propostes d’acord,

per fer possible el màxim consens entorn a aquesta proposició
i obtenir el suport de tots els grups.

En primer lloc, vàrem retirar el punt 4 perquè vàrem
presentar una petició específica de compareixença de la
secretària d’Estat d’Energia, que la vàrem aprovar per
unanimitat en aquesta comissió dia 15 d’abril.

Respecte de les altres propostes d’acord i pel que fa
referència a la primera, tota vegada que la Conselleria de
Transició Energètica ja ha presentat al·legacions, segons ens va
dir el Govern dia 14 d’abril, i que demana el segon enllaç
Mallorca-Menorca, quedaria redactada d’aquesta manera: “El
Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
l’al·legació presentada pel Govern de les Illes Balears per a la
redacció del projecte, dotació pressupostària i instal·lació del
segon enllaç”.

Respecte de la segona proposta, quedaria així: “El
Parlament de les Illes Balears manifesta el seu desacord perquè
el segon enllaç elèctric Mallorca-Menorca es pretengui ajornar
després de 2026, quan és molt necessari per garantir
l’operativitat i l’eficiència del sistema Mallorca-Menorca”.

La tercera proposta d’acord la mantenim.

En definitiva, demanam que aquesta Comissió d’Economia
doni suport a les peticions formulades per les entitats i els
agents socials de Menorca per evitar que aquest segon enllaç
Mallorca-Menorca es retardi fins després de 2026.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Li agrairíem que fes arribar a la mesa les
propostes, si les té per escrit, les propostes que ha plantejat in
voce... ah, perfecte, moltes gràcies.

Ara en torn de fixació de posicions i per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro
López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. El debate sobre el segundo enlace ha
venido muchas veces a esta comisión y conoce ya que sí, que
estamos a favor, también conoce la postura del Govern, de
hecho en el primer punto, aunque ya se habían hecho las
propias alegaciones, sí que teníamos pensado votar a favor
porque era algo coherente, pero le iba a indicar que ya se
habían hecho, ya lo ha dicho usted, lo ha corregido, incluso nos
parece mejor la propuesta que hace con lo cual en el primer
punto votaremos a favor sin ningún problema.

El segundo, iba a comentar algo parecido que si el Govern
ya ha hecho alegaciones en base a esa línea ya ha manifestado
su posición, con lo cual este nuevo redactado también nos
parece incluso más adecuado que el que había en el segundo
punto, igualmente íbamos a votar a favor también. Quiero
decir, nos va bien, pero en ambas ocasiones íbamos a votarlos
aunque no hubiesen hecho esas enmiendas in voce.
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En el tercero votaremos a favor, pero es verdad que sí que
quiero puntualizar una cosa y es que la gestión de las
interconnexiones es de MITERD, entonces lo votamos a favor
porque sabemos que la voluntad es que el Govern de aquí
gestione todo lo que esté en su mano y lo posible para hacerlo,
pero la gestión pura y dura no la pueden llevar a cabo porque
lo tienen que llevar MITERD. Ahora bien, votaremos a favor
entendiendo la intención del punto en sí.

El cuarto lo retiran porque ya se ha dicho, con lo cual ya no
importa... Sí, sí, ya estaba retirado, me refiero a que no importa
debate porque es algo que ya ha ocurrido.

Sí que quería hacer una consideración y es que es verdad
que en la actualidad se necesita ese segundo enlace, hay que
reclamarlo y seguir luchándolo, pero también lo que hay que
hacer es seguir luchando y seguir potenciando las energías
renovables para que Menorca sea completamente autosuficiente
y no dependa nunca del exterior, que es algo que queremos que
se consiga en todas las islas. ¿Por qué lo menciono en
Menorca? Porque justamente, los datos que yo he visto son que
Menorca seguramente sea la primera isla que consiga ser
autosuficiente en cuanto a energías renovables y es algo que
hay que celebrar y creo que desde el Parlamento tenemos que
seguir empujando hacia ese camino que es muy importante.

Al margen de esto y hasta que esto ocurra, como es obvio,
el segundo enlace hay que apoyarlo y creemos que es muy
necesario.

Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Tal vez..., bueno, también vaya
por delante, Sra. Pons, que apoyaremos con las correcciones
debidas meramente al tiempo porque es cierto que usted
presentó esto en febrero de este año con un margen que parecía
más que suficiente para que pudiéramos presentar las
alegaciones y tal, o sea, lo que se ha retrasado y lo que entonces
usted ha corregido y modificado al tiempo nos parece perfecto.

Hay, de totas maneras, yo creo que una dicotomía aquí
sobre dos conceptos que es lo que nos van a mantener
continuamente alejados. Usted en todo momento pretende
garantizar la operatividad y la eficiencia del sistema, mientras
que la Ley 24/2013, del sector eléctrico, quiere garantizar la
continuidad y la seguridad. No son las mismas cosas, aparecen
y si se va leyendo la exposición incluso en algunas de las
propuestas parece, como son dos parejas de cosas buenas, cada
una, las dos parejas, suficientemente sonoras y suficientemente,
con el permiso del Sr. Mas, bonitas, también conceptualmente,
no físicamente, sino conceptualmente, las dos aceptables y sin
embargo no son las mismas persiguiendo objetivos distintos.

En Menorca tenemos la cuestión, primero, de que tenemos
un enlace, y siempre se nos había prometido un segundo enlace
para garantizar el hecho de que la isla nunca fuera a quedarse
fuera de..., como se quedó, con lo que parecía imposible porque
la isla tiene su propia generación de energía en la zona de
Llevant y una doble conexión con la zona de Ponent que -
digamos- Ponent estaba muy garantizado tanto porque le
llegaba el enlace de la isla grande, de Mallorca, como por los
dos que la comunicaban con la generación desde Maó.

Y, sin embargo, nos sucedió todo, o sea se dio la tormenta
perfecta, desapareció el enlace, se supone que por el ancla de
un barco y luego perdimos las dos conexiones, lo que estaba
considerado como técnicamente imposible por un cap de fibló
especialmente enorme que arrasó la isla de un lado al otro.

Entonces lo importante aquí, porque creo que se ha ido
barajando..., quiero decir, en ese momento se hicieron todo tipo
de promesas políticas garantizando que nunca más volvería a
suceder lo que... todo el mundo espera que no vuelva a suceder,
digamos, porque el azar, los dioses, el destino no vuelvan a
reunir esa serie de casualidades. Pero yo creo que no va a haber
doble enlace, habrá el doble enlace con el Fadrell en Castellón, 
el doble enlace, en las islas en general pero quiero decir
estamos completamente de acuerdo con usted, le apoyaremos,
participaremos en la petición pero creemos que no hay ninguna
razón -digamos- para ser optimista. Y hemos dicho. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Votarem a favor de la iniciativa. 

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 también votamos a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:  

Gràcies, Sra. Ribas. 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
també donarà suport a la iniciativa.

És evident que és una reivindicació de fa molt de temps a
Menorca i a les Illes Balears, aquesta del doble enllaç. I com bé
diu l’exposició de motius de la iniciativa, ja estava planificat
del 2008 a 2016. Per tant què hi ha aquí? Un incompliment
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claríssim de la planificació estatal per part del responsable
ministeri del Govern d’Espanya. Aquesta és la realitat. I clar,
el Sr. Méndez ha estat molt suau: “desapareció el enlace”,
sembla que bé, va passar allò... No, no, no, aquí hi va haver una
negligència gravíssima per part de l’Estat que davant d’una
ruptura de l’enllaç no ho va reparar, ho va deixar anar i,
evidentment, va generar una situació de risc que
malauradament es va acabar produint. 

Per tant, jo crec que el que hem de demanar és serietat,
contundència, compromís a qui és competent de complir la
planificació que ell mateix s’ha donat. I el que veim ara és que
el que volen és allargar el tema i no fer-ho. I evidentment des
del Parlament de les Illes Balears i des del Grup Parlamentari
El Pi ho consideram inacceptable des de tots els punts de vista. 

Per tant continuam defensant amb ungles i dents que
Menorca compti amb aquest doble enllaç, com més aviat
millor, perquè ja hauria de ser una realitat fa més de cinc anys. 

Per tant, tot el nostre suport a la iniciativa. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també votarem a favor,
com no pot ser d’altra manera. Té raó la senyora proposant
quan diu..., la Sra. Pons -perdó- quan diu que l’Estratègia
Menorca 2030 preveu aquest segon cable, totalment d’acord.
I fins i tot s’estableix que en aquest any hauríem d’arribar al
85% d’energies renovables. 

Per a nosaltres és evident que l’objectiu ha de ser la màxima
implantació d’aquestes energies renovables però, tal i com
indica l’Estratègia Menorca 2030 -i els la llegiré literalment-
diu: “Hi ha una dificultat tècnica evident en l’operació i gestió
econòmica dels sistemes d’energia amb alta penetració de
renovables ja que tenen una naturalesa intermitent i no
gestionable. Tenint en compte que les energies renovables
depenen en bona mesura de les condicions meteorològiques,
caldrà tenir un sistema de suport per assegurar el
subministrament elèctric en cas de manca de producció. Els
dispositius d’emmagatzematge d’energia, així com les
possibilitats d’interconnexió amb altres sistemes elèctrics
poden pal·liar aquest inconvenient.”

Així que..., i un cop vam viure, i sobretot a la zona de
Ponent, aquella apagada que vam tenir durant 3 o 4 dies i que
també surt a l’exposició de motius, evidentment hem de donar
suport a aquesta iniciativa. 

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, senyores i senyors diputats.
Nosaltres des del Grup Parlamentari Socialista ja anunciam,
també, que estam principalment a favor de la proposta perquè
evidentment compartim també la seva finalitat. 

Consideram adequades i correctes les esmenes que ha fet la
Sra. Diputada proposant, en el sentit que milloren una mica el
que plantejaven. 

Jo també li agraesc al Partit Popular que dugui una mica
aquest tema a la comissió perquè també ens permet posar de
manifest la feina que es fa també ara i altres feines que són molt
diferents -crec- d’altres feines que s’han fet en altres moments
o que no s’han fet. I ho dic també per cert to que, potser de
retret, que també hi trobam -almenys en l’exposició de motius-
almenys nosaltres l’hi hem trobat i si no és així em disculparan
però nosaltres li hem trobat. 

Ho dic perquè la vulnerabilitat elèctrica de Menorca és un
tema que comença, almenys comença l’estiu de 2016, amb els
primers problemes del cable. Aquesta vulnerabilitat no es va
corregir ni el 16, ni el 17, ni el 18. I com bé diu l’exposició de
motius ja formava part d’una planificació de 2008-2016 i , per
tant, estaran d’acord amb mi que hi havia governs del Partit
Popular tant a l’Estat com a Balears i que tampoc no varen
redreçar aquest problema. 

Com deia, el cable antic, el que seria el primer cable, ja el
Govern de Rajoy abans d’acabar el seu mandat el va deixar
obsolet, jo pens que aquí comença el problema. De manera que
el que era el segon cable va quedar com a principal i ara el
segon cable que reclamam en realitat seria el tercer, això també
seria interessant deixar-ho clar. 

Vostès reclamen ara que es faci una feina, a nosaltres ens
sembla molt bé i els donam suport, però com dic pens que
hauríem de reconèixer la responsabilitat que tenim tots sobre
aquesta qüestió. 

Per tant com deia simplement, en propostes constructives
sempre ens hi trobaran a favor però amb aquesta part que hi
trobam de retret, pensam que no correspon. 

També ens permet posar una mica en context la proposta
que fa el Govern de l’Estat. I em sembla important destacar que
les Illes Balears és la comunitat autònoma més beneficiada
d’aquesta planificació, amb més del 17%, més de 6.500 milions
d’inversió prevista a l’Estat. Repetesc, la primera, a l’Estat, que
si bé és cert que no inclou la connexió d’aquest segon cable i
per això li donarem suport a aquesta proposta i com tots sabem
el Govern de les Illes Balears ja ha presentat les al·legacions en
aquest sentit, sí que inclou un sistema de bateries -com també
sabrà la diputada proposant- que de fet el que fa és duplicar el
volum d’energia que es pot transportar i sí que inclou també la
construcció de la subestació que és la passa intermèdia cap a la
implantació del segon cable. 

Per tant entenc i compartesc la reclamació però al cap i a la
fi si del que parlam és de la seguretat en el subministrament,
que vull entendre que al cap i a la fi, vull entendre, que sigui
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pel mètode que sigui -siguin bateries, sigui cable- és el que ens
interessa a tots, jo no trob que la seguretat en el
subministrament es trobi en cap cas compromesa. 

Dit això, en el primer punt evidentment li donarem suport,
ja que amb la modificació proposada també, evidentment, les
al·legacions estan fetes i la primera d’elles és la implantació del
cable; també en el segon punt que -si no he entès malament- la
modificació que feim també és eliminar “Govern de les Illes
Balears”, per tant diguéssim que qui manifesta el desacord amb
el ministeri és directament és el Parlament, també agrairia que
aclarís aquesta qüestió, en qualsevol cas em sembla encertada
perquè clar, si hem de manifestar un desacord, la veu de la
ciutadania de les Illes Balears és aquesta cambra i no el
Govern, ho dic perquè tenim diverses confusions i també se
n’ha fet menció en la proposta anterior de qui reclama què. És
a dir, jo crec que hem de respectar el que és el legislatiu i el
que és l’executiu. Per tant em sembla encertat.

Al punt número 3 també hi estam certament d’acord, clar,
jo també compartesc que el Govern de les Illes Balears no té
cap competència sobre la gestió d’aquestes interconnexions.
Aquí no seria del tot rigorosa la proposta o, en tot cas, al nostre
entendre, de gestionar en aquest cas serà “reclamar i instar”
perquè és el màxim que pot fer el Govern de les Illes Balears,
però com dic també li donarem suport.

El punt 4 ens semblava certament reiteratiu per tant ens
sembla bé la retirada perquè també hi vàrem donar suport. 

Això és tot, gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Marí. Ara per contradiccions i per part del grup
parlamentari proposant té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I FULLANA: 

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Agrair -com no pot ser
d’una altra manera- el suport dels grups que han anunciat el vot
a favor a aquesta proposició. 

Però mirin, la seguretat energètica de Menorca necessita
dos enllaços elèctrics i un poc pel que deia el Sr. Méndez, ja
estava previst i fins i tot estava pressupostat a les planificacions
de la xarxa de transport. I ara almanco haurem d’esperar a
partir de 2026 i funcionar amb un únic cable, quan açò suposa
un risc, Sr. Marí, açò és un risc i para muestra, un botón: ja
vàrem quedar sense electricitat el 2018. 

I sí, Sr. Marí, té raó que ens diu que encara hem previst la
instal·lació d’unes bateries, però clar!, és que desconeixem
quan entraran en funcionament i sobretot, sobretot i el més
important, i si compleixen les normatives de la Unió Europea,
perquè semblava que hi havia molts de dubtes! Per tant és que
hem de començar a concretar les coses, no dic que... Sí, ens
parlen d’unes bateries però, quan entraran en funcionament?
Compleixen amb les normes de la Unió Europea? 

I, a més, el Pla de descarbonització Estratègia Menorca
2030 ja preveia aquest segon cable, que ara -i vull insistir-

sembla que s’ajornarà fins al 2026 però sense cap garantia,
sense cap calendari, vull dir és que ho tenim tot enlaire! De tota
manera, esperam que no es demori la compareixença -per açò
es va retirar el punt 4- de la secretària d’Estat d’Energia davant
aquesta comissió, perquè sigui ella la que ens pugui donar totes
les explicacions, ens pugui explicar aquests canvis i aquests
retards. 

I després, Sr. Marí, a veure, avui governen uns partits, per
tant és un incompliment, jo puc entendre que les coses ens
agradin més o menys, però no ens remetem al passat. Vull dir,
avui hi ha un govern i aquest govern no ha complert. Ho mirem
per aquí on ho vulguem mirar. 

I després també, el comentari que ha fet el Sr. López, jo -
amb tota la bona voluntat per si volen que ho acabem de
concretar, que crec que el Sr. Marí també hi ha fet referència-,
si volen, a la tercera proposta no tenc cap problema en afegir al
final “a gestionar amb el Ministeri de Transició Ecològica”,
perquè quedi més clar. Ho dic pel que em deia vostè, Sr.
López. No tenc cap inconvenient si troben que quedarà més
clar així, a posar-ho. 

I una vegada més, agrair el suport de tots els grups
parlamentaris. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Pons. Entenc que si s’incorpora la proposta
que ha fet la Sra. Pons ara, a la darrera intervenció, els grups
que han fet menció a aquest tema..., queda solucionada. 

Per tant entenc, després d’escoltar les intervencions dels
diferents portaveus que no hi ha cap grup que s’oposi a les
esmenes plantejades in voce per la Sra. Pons, és així?

I també, per tant, entenc que votam per unanimitat aquesta
proposició no de llei, és així?

Molt bé, en conseqüència queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 2079/21, relativa a proposta Planificación
Red de Transporte de Electricidad 2021-2026.

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