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LA SRA. PRESIDENTA: 

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, Patrícia Font substitueix Antonio
Jesús Sanz.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí, Sra. Presidenta, Ares Fernández substitueix Helena
Benlloch. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sra. Presidenta, Damià Borràs substitueix Jordi Marí. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Alejandro
López.

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Bon dia, presidenta. Joan Ferrer substituesc Maria Antònia
Truyols. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

A qui substitueix, Sr. Sagreras? No..., no, vostè no
substitueix ningú. 

(Se sent de fons el Sr. Sagreras i Ballester de manera
inintel·ligible) 

A continuació, passam a l’ordre del dia d’avui. 

El primer punt és l’adopció d’acord respecte dels escrits:
RGE núm. 7590/21, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, sol·licitant la compareixença de les entitats
productores del sector primari de les Illes Balears per tal
d’informar sobre la promoció de producte local; i RGE núm.
8808/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, pel procediment d’urgència, sol·licitant la
compareixença del president de l'Associació de Productors
Audiovisuals de les Illes Balears per informar sobre la situació
límit que viuen aquestes empreses. 

El segon punt és la Proposició no de llei RGE núm.
9310/21, presentada pels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a mesures contra l'estafa de la pujada
de la tarifa elèctrica. 

I.1) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm.
7590/21, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca (article 46.4), mitjançant el qual sol·licita la
compareixença de les entitats productores del sector
primari de les Illes Balears per tal d’informar sobre la
promoció de producte local.

Començam ara el debat de l’escrit RGE núm. 7590/21,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, sol·licitant
la compareixença de les entitats productores del sector primari
de les Illes Balears per tal d’informar sobre la promoció de
producte local i, per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta legislatura hem parlat molt
tant de sobirania alimentària com de producte local, de la
necessitat de la promoció d’aquest producte, amb diverses
iniciatives tant en aquesta comissió com en ple, i cada vegada
que hem parlat de pressuposts, cada vegada que la consellera
ha comparegut, s’ha parlat d’aquest tema. 

Això és fruit de l’encert del Govern, per una banda, de crear
la Direcció General de Sobirania Alimentària i dels diferents
episodis que hem viscut que ens han posat damunt la taula que
necessitam, com a país, tenir un sector pagès fort i ben
organitzat. Per exemple, quan estàvem confinats, ens
n’adonàrem que en el país hi havia pageses i pagesos que
produïen aliments per a tots nosaltres. Per això, des de les
administracions públiques hem d’ajudar a fer possible una
economia equilibrada per a un país equilibrat. 

El sector va viure amb il·lusió la creació de la Direcció
General de Sobirania Alimentària, aquesta direcció general ha
de servir per vertebrar productores i productors a l’entorn del
producte local i crear les estructures i infraestructures
necessàries per tal que el consumidor valori aquest producte i
es generin sinergies amb la resta de sectors productius del país. 

Per això i perquè les organitzacions professionals agràries
no han vengut mai a aquesta casa a comparèixer i fer arribar la
seva opinió a ses senyories, hem pensat que era necessari, ja,
sent l’any 2021, obrir les portes del Parlament a la pagesia
provocant un moment històric per a aquesta casa, que és la de
totes i tots, que les organitzacions professionals agràries i les
cooperatives venguin a parlar de producte local, a parlar de
com pensen que s’haurien de promocionar els seus productes
des de les institucions, de les dificultats que tenen en el seu dia
a dia, en definitiva, que pagesos i pageses venguin a la Casa de
tots, en el Parlament, a parlar de pagesia. 

Per això, demanam aquestes compareixences. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas. I disculpin un incís. Faré referent a una
resolució de dia 25 d’octubre del 2019 referent a les sol·licituds
de compareixences de col·lectius o persones interessades de
fora de la casa. Aquesta resolució diu que se sustentarà la
compareixença en el seu moment, si es vota a favor, per una
exposició oral de la persona compareixent sense limitació de
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temps. No obstant això, en el cas de les persones representants
dels col·lectius afectats prevists a l’article 46.4, en podran
comparèixer un màxim de tres persones. 

Per tant, i vostès, a la sol·licitud que plantegen hi ha
sol·licitants de compareixença d’una, dues, tres, quatre, cinc i
sis associacions...

EL SR. MAS I TUGORES: 

Presidenta, perdoni. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Això què vol dir, que hauríem de fer dues sol·licituds
diferents i hauríem de votar dues sol·licituds diferents...

LA SRA. PRESIDENTA: 

No..., o si els sembla, votam aquesta sol·licitud i llavors
faríem de preveure des de la Mesa dues sol·licituds, és a dir,
preveurem dos dies amb dos grups diferents de
compareixences. Si els sembla bé... 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Jo crec que la lògica ens diu que hauria de ser entre dues o
tres vegades, fins i tot.

 LA SRA. PRESIDENTA: 

Bé, sí. Si els sembla...

EL SR. MAS I TUGORES: 

Perquè si no, es pot allargar...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Si els sembla... Ho dic abans de passar la paraula als altres
proposants, si els sembla bé, ja que hi ha tantes associacions
aquí, de les quals sol·liciten vostès la compareixença, dir que
llavors la Mesa, si els sembla bé a vostès, anirà fent
agrupacions segons com ens sembli per poder fer dues o tres
compareixences. 

Per tant, Sr. Mas, té la paraula i disculpi l’incís.

EL SR. MAS I TUGORES:

No, no..., bé, jo ja havia acabat l’exposició de motius i em
sembla el més lògic, que venguin en dues o tres vegades, tenint
en compte a més que hi ha gent de Menorca i d’Eivissa, per
tant, jo agruparia la gent de Menorca, que són dues
organitzacions, i la gent de Mallorca que són tres, per exemple. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perfecte. D’acord. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

O en tres vegades. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Bé, tendrem previst... Bé, ja ho preveurem. Simplement ho
volia exposar, ja que el lletrat m’ha fet aquest comentari, que
ho tenguessin en compte tots els portaveus. 

Per tant, ara en torn de fixació de posicions i per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sebastià
Sagreras..., ai perdonin!, disculpin!, la Sra. Assumpció Pons.
Disculpi, Sra. Pons

LA SRA. PONS I FULLANA: 

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El meu
grup parlamentari anuncia el seu vot favorable a aquesta
iniciativa perquè consideram necessari conèixer l’opinió i les
propostes de les associacions agràries sobre la promoció del
producte local. 

Però si m’ho permet el Sr. Mas, li faria una petició i és que
-vull pensar que ha estat d’una manera involuntària- seria
també que inclogués en els compareixents de Menorca a la
Federació Agrícola Ramadera, FAGME, que veig que no
apareix a la relació d’entitats de la sol·licitud. També és una
organització professional menorquina, diria que la que té quasi,
quasi, més afiliats i fa poc que ha elegit una nova presidenta, és
una dona, una dona pagesa de tota la vida, del camp.

De totes maneres, tant si ho accepta com si no, votarem a
favor d’aquesta sol·licitud. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Cristina Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Gràcies. Seré molt ràpida. Com no pot ser d’una altra
manera, donarem suport a aquesta sol·licitud de
compareixença. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, de esta petición de
comparecencia de representantes de grupos productores del
sector lácteo, valoramos lo que dice el Sr. Mas, de “que vinguin
els pagesos a parlar de la pagesia”, sin duda, con lo que
nuestro voto también será favorable y esperemos que resulte
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tan instructivo como interesante, aunque incidimos un poco
más en esta sugerencia que ha venido a sugerir, a proponer o a
plantearnos ante nuestras cabezas, debemos suponer que por
parte del Sr. Mas la selección de estos representantes es
completamente imparcial y completamente generalista y nos
permitirá una visión completa del sector, lo que agradecemos.

Así que votaremos a favor. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Balears no hi ha cap representant... Perdoni, Sra. Ribas,
com que sempre se seu allà, disculpi. Perdoni, sí, hi ha la Sra.
Ribas. Per tant, té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Simplemente manifestar que nuestro
grupo, como viene siendo habitual cada vez que se solicitan
comparecencias en este parlamento, votará a favor de las
mismas. Nosotros siempre estamos a favor de que venga quien
tenga que venir y que pueda expresarse libremente en este
parlamento y darnos su opinión, porque eso nos enriquece y
nos hace poder saber mejor cuáles son las dificultades
específicas de cada sector y poderles ayudar desde las
instituciones.

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. El nostre grup parlamentari
també donarà suport a aquesta petició de compareixença, és
una qüestió de transparència i participació. En general sempre
estam a favor que compareguin persones per informar i
il·lustrar als diputats d’aquesta comissió. A més a més, és una
iniciativa que incideix en la potenciació del sector primari, un
sector molt afectat i molt en declivi a les Illes Balears i sobretot
que també vol potenciar el tema del producte local, que
evidentment és una línia de feina que compartim i que també
rep tot el nostre suport.

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. Molt breument, nosaltres també
donam suport a aquesta iniciativa.

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, Sra. Presidenta. El meu grup també donarà suport
a la compareixença. La relació d’entitats que hi consten -i
aprofit per dir que evidentment no ens oposarem si el Sr. Mas
accepta incorporar FAGME també dins el llistat d’entitats
compareixents, deia que totes aquestes entitats creim que totes
tenen molt a dir sobre aquesta qüestió. Representen, si es pot
dir així, tot el ventall ideològic o de mirades sobre el camp, tant
de Mallorca, com de Menorca, de les illes que hi ha, vull dir
que crec que un i l’altre complementen les diferents maneres
d’entendre la vida al camp, la producció a la pagesia i la
capacitat productiva... i les maneres de produir en el camp, fins
i tot en la manera d’entendre les relacions laborals des del
camp. 

Per tant, ens sembla un encert, aquí no hi ha cap biaix
ideològic, sinó que hi ha una mirada ampla en allò que són les
sensibilitats del cap. Per tant, ens sembla molt positiu que
venguin i sobretot ens sembla molt positiu que venguin a parlar
de producte local els productors d’aquest producte, perquè
sempre acostumam a mirar els productes locals des de l’òptica
-diguéssim- de la seva vinculació amb altres activitats
econòmiques, ja sigui el sector turístic, ja sigui l’activitat
comercial urbana i mai no veim la producció del producte local
des de l’òptica dels qui realment ho produeixen. Per alguna
cosa es diu sector primari al sector del camp, és a dir, primari
és en el sentit de fonamental, de l’eix de tota l’activitat
econòmica, neix precisament de l’activitat agropecuària i, per
tant, és molt positiu que venguin aquí a parlar d’allò que saben
més que ningú, que és de com produir productes de qualitat
sans i que a més són capaços d’enriquir la vida i el benestar
dels ciutadans i ciutadanes de cadascuna de les illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara excepcionalment si els pareix,
passaré la paraula al Sr. Mas perquè aclareixi si accepta la
proposta que li ha fet in voce la Sra. Pons i després ja farem un
altre aclariment. Sr. Mas, té la paraula.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, evidentment s’accepta la proposta, ha estat un error, no
ha estat ni mala intenció, ni res de tot això. Ha estat
senzillament un error i l’objectiu evidentment és que hi hagi
tothom i totes les illes representades, per això també incloem
les cooperatives que són a Eivissa i Formentera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies Sr. Mas. Ara hi ha algun grup que s’oposi
a incorporar aquesta proposta i també supòs que no hi ha cap
grup que s’oposi que separem nosaltres el debat de la manera
que considerem més oportuna des de la mesa.

 



ECONOMIA / Núm. 52 / 28 d'octubre de 2021 825

Molt bé, per tant, entenem que aquesta sol·licitud de
compareixença RGE núm. 7590/21 s’aprova per unanimitat.
Molt bé.

I.2) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm.
8808/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears (article 46.4), pel procediment
d'urgència, mitjançant el qual sol·licita la compareixença
del president de l’Associació de Productors Audiovisuals de
les Illes Balears, per informar sobre la situació límit que
viuen aquestes empreses.

A continuació passam al debat de l’escrit RGE núm.
8808/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, pel procediment d’urgència, sol·licitant la
compareixença del president de l’Associació de Productors
Audiovisuals de les Illes Balears, per informar sobre la situació
límit que viuen aquestes empreses. Per a la seva defensa 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. Com tots sabem, un dels
objectius de la política econòmica de les Illes Balears és la
diversificació i la potenciació de nous sectors productius i de
nova economia. El sector audiovisual és un sector que a les
Illes Balears podria tenir unes enormes potencialitats perquè
tenim paisatge, tenim connexions aèries, tenim una sèrie de
característiques que ens fan adients perquè hi hagi un
desenvolupament d’aquest sector audiovisual. Evidentment
nosaltres voldríem que, a part que venguessin productores de
fora, les empreses d’aquí, els treballadors d’aquí participassin
en aquesta potenciació.

Atès que amb la pandèmia i amb tot allò que ha ocorregut
i amb la situació global i amb el món tecnològic que vivim,
aquest sector ho ha passat especialment malament, pensam que
té sentit que vengui el president de l’Associació de Productores
Audiovisuals de les Illes Balears a explicar la situació, les
perspectives i l’acció política, legal, econòmica que es podria
fer per incentivar aquest sector econòmic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Ara 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:

Gràcies, presidenta. És evident que el sector viu una
situació dramàtica. És una línia de feina en la qual hi ve
treballant el Partit Popular, de fet fa només dos plenaris el
nostre diputat Sr. Antoni Fuster, va fer una interpel·lació amb
el conseller i hem fet diverses iniciatives, també de manera
general estam a favor de les compareixences. I per tant,
senzillament hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Donarem suport a aquesta
sol·licitud. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGÉS:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros también apoyaremos esta
pretensión. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
de MÉS per Mallorca estam d’acord amb aquesta sol·licitud.
Creim que és important conèixer un poc l’evolució que ha
tengut..., o les peticions que té aquest sector i també l’evolució
que han tengut en els darrers anys, que sembla que no és
satisfactòria per al manteniment del sector a les Illes Balears.
Però bé, serà important escoltar-los abans de poder prendre
decisions al respecte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. En linea con lo manifestado en el punto
anterior de esta comisión, nosotros votaremos a favor de esta
comparecencia. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també donarem suport
a aquesta iniciativa i agraïm a El Pi que l’hagi duta aquí.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup parlamentari
estam a favor d’aquesta sol·licitud de compareixença, ens
sembla positiu que el sector audiovisual de la mà de la seva
principal associació a les nostres illes pugui venir aquí, per
explicar-nos quina és la seva situació. Em consta que tots els
grups parlamentaris, o la majoria dels grups parlamentaris ens
hem reunit amb ells, els hem escoltat. La situació del sector ja
era complexa abans de la pandèmia, i en posterioritat, amb la
crisi de la COVID ha estat més complexa encara i, per tant,
com deia el Sr. Melià, a una terra on les potencialitats per a
aquest sector són molt grans crec del tot interessant i important
que puguem debatre aquestes qüestions i que puguem sobretot
escoltar-los.  Per tant, el nostre grup votarà a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Fernández. Acabat el debat i ateses les
intervencions dels portaveus entenc que queda aprovat per
assentiment l’escrit RGE núm. 8808/21.

II. Proposició no de llei RGE núm. 9310/21, presentada
pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt,
relativa a mesures contra l’estafa de la pujada de la tarifa
elèctrica. 

Tot seguit passam el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 9310/21, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a mesures contra l’estafa de la pujada
de la tarifa elèctrica. Per a la seva defensa, i per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Josep
Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta, no ho he dit abans, Josep Ferrà
substitueix Joan Mas en aquesta Comissió d’Economia. 

L’estiu de 2021, com tots sabeu, serà recordat pels mesos
en què la ciutadania ha hagut de pagar les factures de la llum a
un preu altíssim, desorbitat diríem, però la tardor, l’entrada de
la tardor ha batut tots els rècords, primer superant el llindar
dels 200 euros megawatt/hora, fins i tot arribant dia primer
d’octubre als 216,01 euros megawatt/hora, fet que va situar
l’Estat espanyol o va consolidar l’Estat espanyol com l’estat
que té el preu de la llum més car d’Europa i el principal..., el
primer, el primer de tot, el principal causant o el punt de
partida causant d’aquesta situació és aquest, evidentment,
aquest oligopoli que tenim a l’Estat espanyol que controla les
elèctriques, però la causa d’aquesta gran pujada, d’aquest
impacte, evidentment és a la generació d’aquesta energia.
Evidentment és un problema que va més enllà de les fronteres
de l’Estat espanyol i que agreuja ja considerablement aquesta
situació.

Per això, des del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca hem
presentat aquesta iniciativa amb onze propostes, de les quals en
faré un resum per no allargar-me massa. 

L’Estat espanyol creim que ha de ser instat per accelerar la
creació d’un mercat d’emmagatzematge amb vocació de
rebaixar notablement el cost de l’electricitat i la volatilitat del
preu com a proposta d’estalvi energètic i poder emprar-ho quan
fa falta.

També demanam accelerar l’estratègia d’autoconsum per
generalitzar-lo entre particulars i empreses seguint el camí que
duen els territoris autonòmics, tots els territoris autonòmics
fomenten projectes d’autoconsum, com per exemple aquí a les
Illes Balears tenim un exemple recent com és el de Santa
Eugènia on el Govern de les Illes Balears ha duit a terme, du a
terme una prova pilot per tal que particulars, empreses i
administracions públiques, evidentment en referència a
l’ajuntament, puguin formar part d’aquest projecte
d’autoconsum.

També instam a fórmules d’avançament d’inversió, això
sobretot per pal·liar el tema de la pobresa energètica per fer
front a aquestes llars que seran vulnerables especialment durant
l’hivern. 

Un punt important per a nosaltres és el punt número 5 on
instam l’Estat espanyol a no dur endavant la proposta política
d’excloure de la factura elèctrica els costos extrapeninsulars per
incloure’ls als pressupostos generals de l’Estat, un fet que segur
que provocaria una major incertesa, com a mínim, al preu
d’energia per a territoris com les Illes Balears i una major
amenaça de cara a un possible encariment. És una proposta que
ha sortit del Partit Popular i és una proposta que de moment no
hem tornat a sentir, no l’hem tornada a sentir, però aquest fet
provocaria que el Govern de les Illes Balears hagués de lluitar
en els pressupostos generals de l’Estat per tenir aquesta
compensació, una compensació que ara tenim a la tarifa. Per
tant, provocaria evidentment una situació de més incertesa i
d’incrementar aquest problema ja de finançament que tenim a
les Illes Balears.

Un altre tema important és el punt número 7, creim que és
important establir aquesta taxa de CO2 intensa i progressiva per
promoure les inversions en descarbonització amb sintonia i
amb harmonia també amb altres propostes de la Llei de canvi
climàtic o la llei balear també amb la prohibició del diesel, que
avui ens alegra al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca haver
sentit al conseller Yllanes dir que seguiran fent feina per tal que
aquesta prohibició sigui efectiva el 2025 negociant amb l’Estat.

Al punt número 8 demanam estudiar mesures per evitar la
concentració en pocs grups empresarials separant l’activitat que
realitzen les grans companyies. El que tenim ara no funciona,
provem una altra cosa distinta. És simplement això, a vegades
funciona aglutinar, a vegades funciona separar, aglutinar no ha
funcionat i el mercat ha duit a això. Per tant, estudiar aquestes
mesures. No deim aplicar una mesura concreta sinó estudiar
possibles mesures.
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Al punt número 9 demanam incrementar la pressió fiscal
sobre els dividends de les elèctriques, si ells pugen els pujam
els impostos. El missatge és molt clar.

El punt número 10, polítiques de sobirania energètica, i el
punt número 11, convocar la mesa de la pobresa energètica,
això per part del Govern de les Illes Balears per analitzar
aquest impacte que poden tenir aquestes llars vulnerables al
nostre territori. Per això, instam el Govern de les Illes Balears
a poder reunir-se per avaluar-ho. 

I una addenda que faig o una addició, és a dir, in voce, no
és per incloure a la PNL, però evidentment aquest dissabte hi
ha un canvi d’hora que a les Illes Balears ens perjudica
notòriament davant d’altres territoris de l’Estat espanyol i on hi
ha molta incertesa per saber si realment aquest consum elèctric
que es pretén estalviar és efectiu o no amb aquest canvi
d’horari. Crec que seria bo instar com a Parlament de les Illes
Balears a poder determinar, que es pugui determinar si els
territoris surten guanyant o surten perdent amb aquest canvi
horari. Sospitam que no surten guanyant, que surten perdent,
sobretot perquè els trams punta que s’han establert durant
aquests darrers mesos estableixen, per exemple, que franges
horàries com de les sis a les deu són les franges de preus més
elevat i evidentment a aquesta hora, de sis a set...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrà, ha d’acabar.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... -acab, Sra. Presidenta-, de sis a set evidentment la perdem,
la perdem, no hi haurà llum solar i evidentment serà una hora
on es dispararà el consum.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrà. Per a la defensa, i per part del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Patrícia Font, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’accés a l’energia elèctrica és un
requisit fonamental per gaudir d’una vida digna, disposar
d’enllumenat, aigua corrent, cuinar, etc., necessita un
subministrament elèctric fiable, assequible i segur. 

L’objectiu de desenvolupament sostenible número 7
estableix la necessitat de garantir per a 2030 l’accés universal
a una energia assequible, segura, sostenible i moderna. El que
vivim aquests darrers mesos no garanteix res d’açò.

Si es contempla l’evolució del preu de la llum a Espanya és
significatiu, per exemple, que des de 2008 a 2018 la llum hagi
pujat a Espanya un 66,8% i només un 28,2% al conjunt de la
Unió Europea, amb la qual no tenim tanta diferència en
l’evolució de la demanda i en l’evolució del cost de les
matèries primeres és més o menys el mateix que a Espanya.

No són circumstàncies alienes al sector elèctric, per tant, les
que fan que pugi el seu preu a Espanya. Les que ho provoquen
cal trobar-les en el que passa dins del mercat elèctric i a tenor
de l’evolució tan diferent del preu han de ser diferents a les que
es donen a la resta de la Unió Europea.

Per descobrir i entendre l’engany que hi ha rere de les
pujades tan grans al preu de la llum a Espanya es necessita
saber que l’actual sistema de fixació de la tarifa funcionaria
realment, com diuen els seus defensors, proporcionant un
subministrament segur i assequible d’energia de la forma més
econòmica, segons la Comissió Europea, i la millor i més
barata combinació possible de les diferents tecnologies només
si es donassin dues condicions imprescindibles.

La primera és que el mercat elèctric sigui de competència,
no fent açò el preu de la llum a Espanya no és el resultat del
funcionament d’un mercat de competència, el que paguem a
Espanya pel consum de llum elèctrica és el resultat d’una
constant manipulació de l’oferta i la demanda que fan les cinc
empreses que controlen la seva producció, distribució i venda
comercial i que a més tenen el poder suficient per influir
decisivament en les normes que les regulen i de les quals
depenen els sobrecosts en forma de primes, subsidis, ajudes,
peatges, ..., que acaben convertint-se en beneficis afegits que
paguen els consumidors. El preu de la llum a Espanya no
reflecteix els costos reals de producció de les empreses sinó el
benefici extraordinari que proporciona el seu poder
oligopolista, que és el que tendeix a ocórrer en tots els mercats
d’aquests tipus, sobretot quan no hi ha control legal ni sancions
que impedeixen els acords o el repartiment del mercat.

La segona condició que hauria de donar-se perquè el
sistema proporcioni el resultat eficient que els seus defensors
asseguren és que hi hagi llibertat d’entrada i sortida en el
mercat perquè quan puja el cost d’alguna tecnologia puguin
entrar altres alternatives més barates i eficients, en el nostre cas
les renovables. 

A Espanya açò era difícil perquè la grandària, la integració
i el control tecnològic de les empreses oligopolistes és tan gran
que suposa una limitació gairebé de fer efectiva l’entrada de
noves instal·lacions o empreses. Però es va aconseguir vèncer
i el sector de renovables va començar a desenvolupar-se amb
èxit fins que va anar a pràcticament impossible quan les
empreses elèctriques varen començar a pressionar els governs
i varen aconseguir finalment, el 2012, que el Partit Popular
materialitzés una frenada radical a la producció d’energies
renovables a Espanya. 

Comptat i debatut, el sistema de fixació de preu de la llum
a Espanya és un frau, un autèntic engany, perquè no disposa de
les condicions que els mateixos dissenyadors consideren que ha
de tenir perquè proporcioni els preus més baixos i l’eficiència
tecnològica i econòmica que diuen que proporciona.

Açò s’ha d’arreglar i cal tenir valentia per enfrontar-se a
l’oligopoli a Espanya i a les seves ramificacions a Brussel·les.

Un apunt: mentre sagnen les famílies i les empreses
Iberdrola ha obtingut un benefici econòmic de 2.408 milions
d’euros en aquests deu mesos de l’any 2021. No es tracta com
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vol fer creure l’oligopoli i els seus empleats mediàtics i polítics
que el Govern reclami una intervenció anòmala als preus de
mercat de la llum per manipular-los, ans el contrari, la qüestió
és impedir que sigui l’olipoli elèctric qui ho continuï fent per
aconseguir els beneficis extraordinaris que encareixen
artificialment el rebut que tantes llars ni tan sols poden pagar,
que ofega també milers d’empreses espanyoles i que posa en
perill la recuperació econòmica.

Hem de fomentar invertir més en capacitat de producció
d’energies renovables, paradoxalment la nostra societat, que és
molt sensible en la sostenibilitat ambiental i la promoció de les
energies renovables és alhora molt hostil a instal·lar-les prop de
casa.

Hem de resoldre aquesta contradicció. Quan haguem fet
sostenible la producció d’electricitat podrem tenir una
electricitat menys cara, mentrestant encara no.

Per tot l’exposat demanam el seu suport en una qüestió tan
delicada i que cerca el preu adequat d’un subministrament bàsic
com és la llum.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. 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. Bé, avui discutim una iniciativa
d’aquestes que sap greu discutir perquè vol dir que tenim un
problema i aquest problema és greu, però que són oportunes i
que també constaten que pareix que tots els grups en són
conscients i tenen la voluntat d’intentar trobar una solució
encara que crec que quedarà ben clar que les solucions que
tenim els diferents partits són diferents.

També, i no vull que els grups proposants penseu que va
per a vosaltres, es constata avui que hi ha populistes molt
populistes, feien molt de renou quan no governaven, però amb
ells la situació s’ha agreujat exponencialment i ara no només no
diuen res, tampoc no dimiteixen. Estic segur que la Sra. Mayor
després de la meva intervenció encara tendrà nassos a donar la
culpa al Partit Popular, però d’ençà que hi ha Podemos la
veritat és que el preu del llum es multiplica cada setmana i cada
setmana bat un rècord.

“Podemos asegurar que a los ciudadanos de este país se les
va a bajar la factura de la luz”, això deia Pablo Iglesias, “Solo
si Unidas Podemos gobierna vamos a sentar a los jefes de las
eléctricas a decirles: ‘la factura de la luz va a bajar’”, ho deia
Irene Montero abans de governar. No sé si ja vivia a la mansión
o no. O sense anar més enfora: “¿Dónde estaban ustedes
cuando moría la gente de frío en sus casas durante la crisis?
No se refieron en ningún momento a la pobreza energética”,
això no ho deien els de Madrid, ho deia la vicepresidenta de
Podemos del Parlament i, és clar, no és el mateix receptar que
prendre.

I ara que governen, ara que hem tengut la pitjor crisi que
recordam, ara que durant el darrer hivern vàrem tenir la pitjor
onada de fred que els de meva edat recorden hem vist que amb
un govern de Podemos i del PSOE aquí i a Madrid el preu del
llum que abans pujava cent euros i pareixia que era un desastre,
idò no ha fet més que cada diumenge batre el seu rècord.

Jo mateix, i vosaltres ho sabeu, he interpel·lat el Sr. Yllanes
diverses vegades en sessió de control al plenari i, com m’ha
contestat el Sr. Yllanes?, amb propostes?, i un memeu! El Sr.
Yllanes m’ha contestat amb insults, amb grunyits i amb males
paraules. Ell és el que du la conselleria corresponent aquí i els
seus són els que tenen les competències a Madrid. 

Armengol, tres quarts del mateix, l’any 2017 també feia
molt de renou, quan l’electricitat va pujar cent euros: “Noticias
como esta deberían avergonzar al Gobierno de Rajoy”, “La
electricidad no puede ser un lujo para millones de familias”.
I ara que cada setmana tenim el rècord del preu de la corrent la
nostra presidenta, com en tot, no només amb la llum, com amb
el REB, com amb les vacunes, calla, pareix que té por o que
deu alguna cosa a Sánchez.

Sr. Ferrà, Sra. Font, nosaltres demanaríem votació separada.
Ens ho hem mirat amb esperit constructiu. Volem intentar votar
a favor de moltes de coses. També és veritat que tenim una
proposició no de llei registrada que es debatrà al Parlament on
quedaran encara més clares les propostes que nosaltres
defensam. Hem analitzat els seus punts d’acord, els hem de dir
que alguns els veim bé, amb bons ulls; d’altres, encara que
sabem que són populars i que seran popular quasi, quasi en el
bot de passar a ser populistes, tenim ben clar que no seran
pràctiques i, per tant, nosaltres volem fer política sensata i hi
votarem en contra. És el que ha passat als de Podemos que
prometien abans de governar i ara han pegat a la paret i ho
patim entre tots, però a posta per mor d’això demanaríem
votació separada. 

Creim que les solucions han de ser serioses, no pot ser que
no ens deixen fer... o ens diguin que no hem de posar les
rentadores el vespre. Escolta, cadascú fa feina a l’hora que en
fa i les propostes vostres almanco són concretes, les de
Podemos a Madrid eren que posàssim les rentadores el vespre.

És necessari escometre una reforma reguladora del sector
que reguli el nostre model als canvis estructurals dels darrers
cinc anys. Sabeu que les nostres propostes són baixar l’impost
sobre el valor de la producció elèctrica de l’actual 7% al zero
per cent; exigir que es rebaixin de tarifa els costs derivats de
producció d’energia als sistemes elèctrics aïllats dels territoris
no peninsulars i en això faré un comentari ara si tenc temps,
que fins ara eren sufragats al 50% pels pressuposts generals
passant al cent per cent: que es redueixi l’IVA al 10%, però de
manera permanent no de manera temporal; i traspassar al
pressupost generals els costos no energètics, els costos regulats
de la tarifa elèctrica i el deute del sistema elèctric ben igual que
emprar els drets de CO2 per reduir la factura del llum.

A posta demanaríem, per favor, votació separada si pogués
ser del 5, el 7, el 8, el 9 i el 10 i quant al punt 5 sí que he de dir
que em crida l’atenció la proposta de partits nacionalistes com
MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca perquè precisament jo
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crec que el que es constata amb aquesta proposta, no culpa
vostra, perquè crec que tal vegada és veritat, la poca fe que
teniu en els acords entre Francina Armengol i Pedro Sánchez,
vull dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sagreras, ha d’acabar...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... (...) que la prenguin pel pito del sereno...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sagreras... Sr. Sagreras...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... (...) fer cas i que ens ignorin totalment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sagreras, ha acabat el temps.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Perdoni... em tallen quan parl de la presidenta Armengol
(...)...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, no, no, el tallo... li estava dient que acabava el
temps i vostè seguia i li ha acabat el temps perquè no m’ha
escoltat. Per tant...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Disculpi presidenta. Ja havia acabat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Gràcies. No empraré el meu temps per entrar dins el joc que
està proposant el Sr. Sagreras, però sí dir al Partit Popular que
estigui tranquil, que des d’Unidas Podem estem treballant per
eradicar les portes giratòries, per intentar evitar els abusos i els
robatoris com els que avui ens porta vostè aquí.

Vagi per endavant el nostre suport a aquesta proposició no
de llei. Des d’Unidas Podem ho tenim molt clar. Durant la crisi
de la COVID del 2019 al 2020 les grans elèctriques varen
augmentar els seus beneficis milionaris: Iberdrola, 3.600
milions de beneficis; Endesa, 1.394 milions; Naturgy, 3.714
milions.

Aquest estiu hem vist la buidada d’embassaments per
manipular els preus. Les grans elèctriques fan xantatge i

amenacen la gent amb el tancament de les nuclears per a les
mesures del Govern de l’Estat per baixar la factura de la llum.

Aquesta amenaça de les elèctriques és un atemptat contra la
democràcia, contra les institucions i una guerra contra la
ciutadania. És un xantatge que no hem de permetre.

El Govern de l’Estat el setembre va posar en marxa mesures
per baixar la llum, destaquem algunes de les mesures:
l’abaratiment de la factura de la llum fins a un 30%, l’aprovació
d’un mecanisme per eliminar els beneficis caiguts del cel,
regular el preu d’energia nuclear i la hidroelèctrica, fixar un
preu màxim per al gas, garantir els subministraments mínims
vitals en les famílies en situació de vulnerabilitat i posar fi a
l’estafa dels embassaments i el seu buidatge per part de
l’oligopoli.

La majoria de punts d’aquesta proposició no de llei ja són
una realitat. En referència al mercat d’emmagatzematge en
l’àmbit estatal ja està aprovada l’estratègia d’emmagatzematge
energètic, un programa amb el qual Espanya comptarà amb
punts per guardar l’electricitat que arriba des de les centrals
renovables. 

A Balears el passat 21 d’octubre es varen presentar davant
del Consell Balear del Clima les bases d’un nou decret centrat
en l’eficiència energètica, en el cas dels excedents l’Institut
Balear d’Energia els podrà explotar en règim d’autoconsum
compartit.

Finalment l’emmagatzematge és una essència en un sistema
de renovables basats en la fotovoltàica perquè maximitzar la
seva eficiència i eficàcia..., amb aquest decret volen augmentar-
ho afegint a tota insta·lació a més d’un megawatt, en la
instal·lació de bateries, així com en els grans consumidors. 

Quant a autoconsum, l’aposta per l’autoconsum és una
constant al Govern de les Illes Balears, a través de l’Institut
Balear d’Energia, com per exemple, que des del passat 20 de
setembre s’han rebut més de 1.000 sol·licituds per ajudes a
l’autoconsum que ajudaran a democratitzar l’energia de les
Illes. 

El full de ruta que segueix el Govern rebrà un fort impuls
amb l’arribada de 230 milions d’euros dels fons de les Illes
Sostenibles. Seguim apostant per la democratització de
l’energia i la descarbonització de les Illes, així com per
l’autoconsum, l’emmagatzematge, per tal d’aconseguir aquesta
sobirania energètica. És prioritària la necessitat d’impulsar la
implementació d’energies renovables a través de l’autoconsum
particular, empresarial i administracions públiques. El foment
de les comunitats energètiques i la cobertura de teulades i
aparcaments com així s’està fent. Un clar exemple el podem
veure avui en els mitjans ja que s’ha obert la convocatòria
d’autoconsum compartit a Santa Eugènia.

En referència als punts 5 i 6, estar totalment a favor. Els
costs extra peninsulars han de ser assumits a través dels
Pressuposts Generals de l’Estat per evitar un sobrecost en la
factura de la llum de les Balears. 
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Quant a la descarbonització en el punt 7, la Llei de canvi
climàtic i transició energètica aprovada fa dos anys va establir
ja el full de ruta clar i ambiciós en descarbonització en les
nostres illes i un calendari per les centrals tèrmiques. 

Per acabar, en referència a la mesa de la pobresa energètica,
just demà, divendres 29 d’octubre, el vicepresident del Govern
i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, presideix la mesa
en lluita contra la pobresa energètica. Així que..., ja ho tenim
fet. 

Moltes gràcies. 

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, yo reconozco mi falta de
comprensión, mía, personal, falta de cabeza como para
entender algunas de las propuestas que se relacionan aquí.

Primero, como cuestión general, a mí me sorprende que las
propuestas sobre temas similares que se han presentado por
varias fuerzas en general incidían en la reducción de las
facturas a hogares y a empresas por medio de la revisión de la
tarifa. Es decir, este compuesto de costes, impuestos y peajes.
Entiendo que esta proposición va bastante más allá, su objetivo
es más ambicioso, pretende de esta comisión un
reconocimiento tácito de que nuestros generadores de energía
y nuestras administraciones tienen un carácter de estafadores,
puesto que el título es “reconocimiento de la estafa”, “medidas
contra la estafa de la subida de la tarifa eléctrica”.

Yo, además, no entiendo que suba la tarifa, o sea, la tarifa
es el medio por el cual calcular la factura, entonces, el sistema
de tarifación que tenemos no es el que sube, sube la factura,
¿no?, pero vale, digo lo que... Entonces a mí esto me parece
que esto se hace con unas medidas..., acabo de escuchar por
parte de algún diputado que..., porque creo que hay una
redacción un poco como la redacción pretende pues..., la
proposición pretende lo que pretende, esta caracterización de
los que nos entregan la energía, de los que nos la sirven, creo
que hay algunas cuestiones en las que yo me complico, por
ejemplo: ustedes, es que es una especie de doble negación, el
Parlamento no pide..., insta al Estado español a no llevar
adelante la propuesta de excluir de la factura eléctrica los
costes (...) insulares para incluirlos en los Presupuestos
Generales del Estado. Exacto, sí. Lo que pasa es que estamos
un poco en ese problema como de la doble negación, ¿no?, eso
que se nos acusa a las lenguas romances, nos acusan las lenguas
germánicas, que hacemos una doble negación, “yo no soy
nadie” debería ser “yo soy nadie”, ¿no?, si no, no... 

Entonces, digo, hay que tener cuidado porque he visto
alguna interpretación que plantea que se meta que sí, que se
meta en los presupuestos cuando creo que se pide es que no se

meta en los presupuestos sino que vaya. Tengamos cuidado que
la redacción es un poco confusa por medio de esta doble
negación ¿eh?, puede haber alguna interpretación equivocada. 

Luego, la creación del mercado de almacenamiento es,
queremos un sistema de almacenamiento sin unas baterías de
litio capaces de tener y tal, pero qué es un mercado de
almacenamiento mientras tenemos que desarrollar una técnica
de almacenamiento... Si me lo pudieran explicar, quiero
comprenderlo bien. 

Lógicamente, sí que somos partidarios de acceder a este (...)
de autoconsumo pero luego esta especie de culpabilización
cuando tenemos cosas incluidas en los costes, o sea, por cada
ciudadano balear nos tocan, por ejemplo, 10 euros de derechos
de emisión, lo que se calcula por medio de que tenemos,
necesitamos 3 millones y medio de toneladas equivalentes que
en la actualidad han subido de 20 a 55 euros, entonces nos
salen unos 175 millones de euros, somos 1 millón 250 mil...,
pues nos viene a salir que cada uno entre 10 y 12..., con 10 o
12..., para derechos de emisión pagamos. O sea, ha subido por
un montón de factores porque la herramienta no es volver a
poner un impuesto al CO2, la herramienta europea ha resultado
ser un mercado de emisiones de cuotas y de cupos de emisiones
que ya estamos pagando y que con esta subida, en este
momento, está altísima. 

Luego, cuando queremos fiscalizar o considerar el hecho en
positivo sobre la actividad de las proveedoras de energía, los
generadores, tenemos que tener claro que, al contrario, revertirá
en la factura, o sea si les subimos los impuestos no se
preocupen que nos subirán los precios y lo acabaremos
pagando nosotros también.

Con lo que yo, en ciertos momentos, pues ya digo que me
pierdo un poco y bueno pues también estoy en esta solicitud,
por favor, de que votemos cada punto por separado, nos
mostraremos favorables a algunos de ellos pero a otros eso tal
vez no llegamos a interpretarlos correctamente. 

Muchas gracias, buenos días. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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. Como ustedes sabrán el sistema de
fijación del precio de la electricidad viene impuesto a España
por la Unión Europea. El Gobierno del Sr. Sánchez aprobó un
real decreto ley con medidas urgentes para mitigar el impacto
de la escalada de precios del gas natural en los mercados
minoristas de gas y electricidad. Yo no soy tan optimista como
la representante de Podemos, que ha hablado antes que yo, este
real decreto ley está en vigor desde el 14 de septiembre y hasta
hoy no conocemos que haya conseguido sus objetivos. 

La luz sigue subiendo. El Sr. Sánchez se va a Europa a
pedir soluciones y, por supuesto, la Comisión Europea, que es
quien impone el sistema de fijación de precios a España, ha
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hecho caso omiso a las pretensiones del Sr. Sánchez que  una
vez más  ha evidenciado el poco peso y la nula influencia de
este gobierno para llevar a cabo actuaciones en política
internacional que beneficien a España en vez de perjudicarla. 

Y lo cierto es que cuando se fija el precio de la luz en la
subasta, quien obtiene el precio más alto es quien fija a su vez
el precio para el resto. Y como el gas es el que tiene el precio
más alto, aun suponiendo solo un 13% de la energía que se
consume en España, pues el resto de tecnologías aunque sean
más baratas las pagamos a ese precio. Y ¿por qué el gas es más
caro?, pues porque viene de Argelia y Marruecos, países con
los que no solo no tenemos ningún tipo de influencia
internacional sino que mantenemos unas pésimas relaciones
diplomáticas; también está caro el gas por los costes del CO2,
a España le corresponde una cuota de emisión de CO2 que, otra
vez desde la Comisión Europea, nos imponen y el colmo es que
el Gobierno de España en lugar de asignar ese CO2 a los
productores de energía lo saca a subasta para enriquecer las
arcas públicas, a costa de la factura de la luz que pagan todos
los españoles.

Por tanto, el resultado final de todo esto es que los
especuladores determinan tanto el precio del CO2 como el
precio de la luz. La solución a todo este despropósito no es lo
que proponen los independentistas de MÉS en esta iniciativa,
la solución es exigir más derechos de emisión de CO2 para
España, si los necesitamos, asignar de forma estratégica esos
derechos de emisión en vez de sacarlos a subasta para que se
los lleve el mejor postor. 

Y eso de que la culpa de todo la tiene un oligopolio es
demagogia pura. El verdadero culpable de la ruina que está
suponiendo para las familias y empresas españolas la bestial
subida de la luz es la nefasta gestión del Gobierno de España
que es el que más beneficios está sacando de todo esto.

Y es curioso que en esta iniciativa de los señores de MÉS
no se aborde nada de todo esto. Ni proponen bajadas de los
impuestos que engrosan la factura de la luz, ni proponen
obtener más cuota de CO2 que es lo que necesitamos para
avanzar en soberanía energética de forma realista, sino que va
en la dirección contraria, con unas propuestas idílicas pero que
niegan la realidad. 

¿Sabían que el Gobierno de España recaudó en 2020 unos
9.000 millones de euros en impuestos al sistema eléctrico?
Frente a los 6.000 millones de beneficio que obtuvieron las
eléctricas? El Gobierno obtiene más beneficio que las propias
eléctricas.

Ustedes titulan su iniciativa “medidas contra la estafa de la
subida de la tarifa eléctrica”, ¿quién es aquí el que estafa,
señores de MÉS? Yo se lo diré, quien estafa a todos los
españoles es el Gobierno de España formado por el PSOE y
Podemos, que son los mismos partidos a los que ustedes
apoyan en Baleares.

Gracias, presidenta.

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. M’afegesc a les peticions
de la votació separada d’aquesta proposició no de llei. 

Estam davant d’un tema complex, volgudament complex,
volgudament complex perquè dins la complexitat hi ha molts
d’agents que tenen un benefici perquè evidentment això no és
transparent, no hi ha Déu que ho entengui, la gent es perd
absolutament en la factura i d’això hi ha conseqüències
positives per a alguns, uns pocs, i conseqüències negatives per
a molts.

La factura de la llum així a Espanya és un escàndol, és un
escàndol majúscul inassumible, i el Govern de l’Estat està
absolutament superat perquè les mesures que ha intentat
implementar no han frenat l’escalada de preus i per tant està
que no sap com afrontar aquesta qüestió. 

Jo sentir a la portaveu de Podemos amb una satisfacció com
si ho fessin tot bé, tot està beníssim, però la factura de la llum
no deixa d’incrementar-se, sobretot a les classes mitjanes i als
sectors més vulnerables. Per tant, no entenc com es pot dir,
feim una política molt bona, però les conseqüències d’aquesta
política no existeixen perquè al final això és un poc com el
futbol, l’important és el resultat i Koeman pot ser un gran
entrenador, però si no guanya els partits... al carrer. 

Aquesta és la situació, per tant, fan falta canvis importants?
Sí, canvis molt radicals perquè aquest sistema no funciona i per
tant hem de rompre molts d’estereotips i moltes visions que
tenim, un dels quals, i jo estic d’acord amb això, un dels quals
és l’oligopoli, clar que sí, l’oligopoli va contra la lliure
competència, els oligopolis són posicions de domini i al mercat
elèctric hi ha un oligopoli, un oligopoli alimentat amb el PP i
el PSOE que tenen això que alguns varen qualificar de portes
giratòries que efectivament aquest és un dels sectors on millor
això sí que funciona adequadament, eh?, les portes giratòries
del PP i PSOE amb les grans companyies elèctriques. Això és
una altra part d’aquest escàndol majúscul.

Nosaltres evidentment a la majoria dels punts els donarem
suport perquè aquesta iniciativa a part de tractar un poc el tema
general a nivell estatal també intenta construir algunes
propostes per a les Illes Balears i evidentment a nosaltres això
ens interessa específicament i especialment. 

Diré els punts als quals no hi podem donar suport i intentaré
fer l’explicació. Al punt 6 no li podem donar suport perquè diu:
“poder desenvolupar sistemes retributius de renovables aquí”.
Clar, la factura és unitària, nosaltres no ho negam o no pensam
que no..., no és que no sigui impossible que hi hagi una factura
a nivell de les Illes Balears, però això és molt difícil i a més és
un poc contradictori amb el punt anterior perquè el punt
anterior el que vol és que no se’ns tregui de la factura
espanyola i no se’ns dugui a sistema diferent que seria el dels
pressuposts generals de l’Estat. Per tant, com que això no ho
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veim gens clar i en general els sistemes no peninsulars són més
cars, són més cars, la producció elèctrica és més cara, no sabem
si això acabaria redundant en una millora de la factura de les
Illes Balears o en un encariment de la factura de les Illes
Balears. Com que això ens genera dubtes ens abstendrem a
aquest punt.

Al punt 7, ho ha explicat un poc el Sr. Méndez, jo hi estic
d’acord, creació de nous tributs provocaran pujada del preu, no
seran innocus, per tant, a nosaltres no ens convenç en absolut
que s’hagi de posar una taxa més intensa, com diu la proposta.

I el punt 9, incrementar la pressió fiscal; sent escandalós
l’oligopoli el problema no és si paguen molt o poc en impostos,
el que volem és una factura de la llum barata o més barata o
que no hi hagi un increment del cost. Si amb una factura de la
llum més barata, amb una factura de la llum que baixa el seu
preu tenen igual de beneficis? Bé, a nosaltres això ens és
indiferent perquè no ens crea una especial mania que les
empreses guanyin doblers, ara, és escandalós que ho facin
d’una manera tan cruel a costa dels ciutadans que veuen com
s’incrementa de manera ignominiosa el preu de la llum.

El punt 11 al final és un punt que li toca l’esquena al
Govern, és el típic punt dels partits que donen suport al Govern
de dir que bé ho fa el Govern, continua d’aquesta manera, i
evidentment nosaltres com partit de l’oposició també ens
abstendrem en aquest punt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. En primer lloc, i després d’haver
sentit tots els portaveus que m’han precedit, he de dir que estic
en profund desacord amb els partits nacionalistes que m’han
precedit, sobretot amb els dos partits més nacionalistes
d’aquesta cambra, és a dir, PP i VOX-Actua, que són els dos de
nacionalisme espanyol, però és un nacionalisme tan
nacionalisme com qualsevol altre i sens dubte són els més
nacionalistes d’aquesta cambra.

El Sr. Sagreras, a més de fer un altre acte de fe nacionalista,
per acusar els altres de populistes no li han bastat els cinc
minuts per fer tot el populisme que du emmagatzemat al gavatx
i s’ha dedicat a fer un populisme de traç molt gruixut i no ha
tengut temps ni tan sols d’argumentar més que al final un
poquet, que després hi entraré en les propostes que ha fet el
Partit Popular al Congrés dels Diputats en forma de proposició
de llei per intentar reduir a la seva manera, se suposa, la tarifa
de la llum. 

S’ha parlat aquí d’estafa i és cert que la proposició no de
llei es titula “estafa”, parla d’estafa en el seu títol, no es vota el
títol, es voten els acords i, en tot cas, és cert que no és una
estafa, no és una estafa perquè el que fan les companyies és
legal, per tant, no és una estafa, però és una solemne presa de

pèl als ciutadans i a les ciutadanes de l’Estat espanyol. Per tant,
en sentit metafòric, en sentit periodístic és una rotunda estafa
que fan i per tant així és just que es denunciï.

Dels autors de l’impost al sol avui ha vingut la rebaixa
general d’impostos a les companyies elèctriques, la solució és
d’allò que són mesures que poden tenir un sentit conjuntural,
com la baixada de l’IVA al 10%, en aquest moment l’IVA està
al 10%, convertir-ho en estructural. És a dir, baixam els
ingressos de l’Estat i a la vegada que baixam els ingressos de
l’Estat li transferim propostes de passar els costos
extrapeninsulars als pressupostos generals de l’Estat li
transferim -diguéssim- els costos d’inversions a determinats
sobrecostos i alliberam les elèctriques d’aquests costos. És a
dir, (...) no actuar sobre els beneficis elèctrics són escandalosos
sinó -diguéssim- disminuir la capacitat inversora al sistema
elèctric i d’actuació al sistema elèctric de l’Estat.

Clar, “es el mercado, amigos”, ja li va dir el Sr. Jiménez
Losantos a VOX crec que ahir, que no en tenen res de liberals,
perquè defensen els oligopolis i defensar els oligopolis,  com
els recordava el Sr. Melià, és tot el contrari de ser un liberal, és
defensar un sistema de no funcionament del lliure mercat
perquè la competència, en teoria, segons els liberals, funciona
quan funciona el lliure mercat i els oligopolis són la negació del
lliure mercat perquè evidentment és la concentració en poques
mans d’allò que hauria d’estar a moltes mans. 

I aquí vaig perquè evidentment aquest era el sentit autèntic
de l’impost al sol del Partit Popular i és la clau de futur de la
solució del problema energètic més enllà del problema
conjuntural dels costos actuals, que es dedica a passar de la
generació i la distribució de l’energia per part d’uns pocs,
l’oligopoli que diu la proposició no de llei, a passar a un
sistema de generació distribuïda, és a dir, que hi ha petits punts
de generació elèctrica fins particulars o petites empreses que
emanen recursos a la xarxa general i per tant la capacitat de
generació està distribuïda en tot el territori, està distribuïda en
productors petits i, per tant, aquesta capacitat de tenir la paella
pel mànec energètic que tenen en aquests moments les enormes
companyies que tenen immersos beneficis desapareix, i sense
cap lluita, per això l’impost al sol, evidentment per afany
recaptador que sempre té el PP quan governa, però sobretot per
impedir l’accés a la producció d’energia dels petits productors,
que evidentment  estaven lliures a l’impost al sol i seguien,
treien beneficis d’infraestructures energètiques que han tingut
un retorn d’inversió 1, 2 i 4 i 10 vegades els costos que varen
tenir més els lògics beneficis que un sistema de lliure mercat
condret generaria que no són els beneficis que obtenen en
aquest moment els oligopolis de l’Estat.

Per tant, per tot açò donarem suport a la iniciativa dels
grups proposants, que compartim amb matisos en algun punt,
però entenem que la situació conjuntural és molt dura i
dramàtica i que es necessiten mesures contundents, i pensam
que de futur les solucions no passen per la reducció d’impostos,
sinó que passen per un nou mercat, un nou model energètic que
permeti la generació d’energia per part de molts de punts i en
aquest sentit entenem que com que va també en aquesta línia la
iniciativa li donarem suport.

He acabat, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara per contradiccions i per part dels
grups proposants té la paraula el Sr. Josep Ferrà del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot agrair a tots els grups
les opinions que han expressat, crec que hi haurà bastants... o
hi haurà punts que tendran bastant de suport, per tant, agrair als
grups les intervencions que han fet.

Respecte d’algun dubte que s’ha explicat, el Sr. Méndez ens
ha comentat dos dubtes. El mercat d’emmagatzematge, jo crec
que el mercat d’emmagatzematge servirà per regular els preus
en moments complicats com aquest, servirà, servirà perquè
evidentment endollar energia que tu tens en moments on es
dispara el consum crec que serà positiu per a la factura de les
persones, dels ciutadans. Per tant, creim que és una bona
iniciativa.

Respecte del dubte de la doble negació, bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrà, disculpi, si es gira no queda gravat, per tant...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Perdó?

LA SRA. PRESIDENTA:

Si es gira no el sentim i no queda gravat...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

No se sent, perdó, sí...

LA SRA. PRESIDENTA:

... o se’n du el micròfon amb vostè o no s’ha de girar, em sap
greu.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... m’agrada girar... m’agrada més mirar endavant, però és que
el Sr. Méndez em té... no ho sé...

(Rialles de l’intervinent)

Res, Sr. Méndez, simplement és això, la doble negació, jo
entenc que en castellà funciona d’una manera, en català
funciona d’una altra. Jo crec que s’entén i ho vull explicar. 

A veure, el punt 5 el que diu és: El Parlament de les Illes
Balears insta l’Estat espanyol a no dur endavant una proposta
política que ha existit, que és una proposta política d’exclusió
a la factura elèctrica dels costos extrapeninsulars per posar-los
als pressupostos generals de l’Estat. 

És clar, això ens complica una altra vegada, a les Illes
Balears, haver de defensar, haver d’estar alerta any rere any
que aquests costos es plasmin als pressupostos generals de
l’Estat.

Res, Sr. Méndez, jo en to de broma em pensava que vostè
quan ha vist aquests onze punts em repetiria un poc l’argument
de l’altre dia al plenari, que la guerra es va acabar en deu punts
i aquí en tenim onze, però crec que coincidirem amb mi que ni
amb onze ni amb vint ni amb cinquanta probablement puguem
controlar aquests preus disparats que tenim avui en dia.

Per tant, encoratjar tots els grups que crec que tothom ha
expressat propostes, idees des del seu punt de vista, des del seu
marc polític, jo crec que seria bo poder debatre-les en aquesta
cambra. Per tant, animar a tots els grups a complementar, per
què no?, amb iniciatives aquest debat que crec que és important
tenir i traslladar-lo a qui n’és competent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrà. Ara té la paraula per part del Grup
Parlamentari Mixt la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Res a afegir al que ha comentat el Sr. Ferrà i agrair el suport
dels grups parlamentaris als diferents punts, que crec que seran
més del que ens pensàvem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Ara demanaria als portaveus que
prestassin un poc d’atenció perquè hi ha hagut diferents grups
que han demanat votació separada, a veure si pot anar bé així.

Per una part votaríem els punts 5, 7, 8, 9 i 10...

(Se sent una veu de fons que diu: “6, 7...?”)

Un moment... No, el 6 i l’11 els votaríem per una altra part.

(Se sent una veu de fons que diu “No va bé”)

No va bé? Bé, si els sembla bé passam a votar punt per
punt, molt bé, perfecte. Anirà millor així idò.

Per tant, votam el punt 1 de la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 a favor i 1 en contra.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda aprovat el punt 1.

Passam a votar el punt 2.

Vots a favor? Unanimitat.

Passam a votar el punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

10 a favor, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda aprovat també el punt 3.

Passam a votar el punt 4.

Vots a favor? Unanimitat.

Punt 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 en contra i 7 a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda aprovat el punt 5.

Punt 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 a favor i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda aprovat el punt 6.

Punt 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 en contra, 7 a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda aprovat el punt 7.

Punt 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Melià, ha votat el punt 8?

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques que diu “No...”)

Ah, perdó, perdó, disculpi.

Repetim si els sembla bé la votació del punt 8.

Vots a favor?

Ja està, ja t’hem vist.

Vots en contra?

I abstencions cap.

EL SR. SECRETARI:

8 a favor, 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda aprovat el punt 8.

Punt 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions.

EL SR. SECRETARI:

 A veure un segon... si ho tornam repetir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor?
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(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

7 a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

7 a favor.

Vots en contra? 4 contra.

EL SR. SECRETARI:

4 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abs... Vostè, punt 9...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, el 9... en contra, d’acord... 5 en contra.

Abstencions?

1 abstenció.

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, 5 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant queda aprovat el punt 9.

Punt 10.

Vots a favor del punt 10?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, 5 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam el punt... Queda aprovat, perdonau, el punt 10.

Passam a votar el punt 11.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 9310/21, relativa a mesures contra l’estafa de la
pujada de la tarifa elèctrica.

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