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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. 

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, Sra. Presidenta, Antoni Fuster substitueix Sion Pons i
Fullana. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, Sra. Presidenta, bon dia, Lina Pons substitueix Josep
Melià.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sra. Presidenta, Salomé Cabrera substitueix Virginia
Marí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passam a l'ordre del dia d'avui, el primer
punt és l'adopció de l'acord respecte de l'escrit RGE núm.
2054/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d'urgència, de sol·licitud de compareixença del
nou director general de Polítiques per a la Sobirania
Alimentària, el Sr. Aram Ortega i Adzerías, perquè informi i
doni explicacions sobre les actuacions i programes que durà a
terme. El segon punt són les següents proposicions no de llei:
la primera, la RGE núm. 2498/22, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa al pla de xoc per
combatre l'escalada de preus a conseqüència de la guerra
d'Ucraïna; i la segona proposició no de llei és la RGE núm.
2671/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, pel procediment d'urgència, per l'adopció de
mesures urgents davant l'augment brutal del cost de
combustibles.

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
2054/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular (article
46.3), pel procediment d’urgència, de sol·licitud de
compareixença del nou director general de Polítiques per
a la Sobirania Alimentària, el Sr. Aram Ortega i Adzarías,
perquè informi i doni explicacions sobre les actuacions i
programes que durà a terme.

Començam el debat per l’adopció d’acord respecte de
l’escrit RGE núm. 2054/22, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, pel procediment d'urgència, de sol·licitud de
compareixença del nou director general de Polítiques per a la
Sobirania Alimentària, el Sr. Aram Ortega, perquè informi i
doni explicacions sobre les actuacions i programes que durà a
terme. Per a la seva defensa i per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Sebastià Sagreras, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres, des del principi de
legislatura hem defensat que sí que s'han de dur a terme

polítiques tant per potenciar el consum dels productes d'aquí,
del producte local, com per assegurar l'alimentació dels
habitants o dels ciutadans de la comunitat autònoma.

Hem entès, més que hi hagi d'haver una necessitat d'una
direcció general en concret, que sí que a la pràctica s'hagin de
realitzar aquestes mesures i polítiques, i nosaltres creiem que
durant aquesta legislatura s'ha produït el contrari, a la pràctica
hi ha hagut una direcció general amb uns càrrecs, en canvi,
aquests tipus de polítiques han brillat més per la seva absència,
i això és un dels punts de més crítica que fa el Partit Popular a
la Conselleria d'Agricultura, per sobre d'altres polítiques que ha
dut a terme la conselleria.

Dins aquest àmbit, dia 30 de desembre, el Sr. Aram Ortega,
exconseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca, va ser
nomenat director general de Polítiques per a la Sobirania
Alimentària, venia a cobrir la vacant provocada per la dimissió
de la directora anterior, la Sra. Paula Valero.

El passat dia 17 de febrer, ara ja fa quasi quatre mesos, el
Partit Popular va demanar la compareixença del nou director
general perquè explicàs quins són els seus objectius, quines són
les seves funcions i quines són les seves actuacions. Havíem
esperat uns dies perquè nosaltres realment el que esperàvem és
que ell comparegués voluntàriament, demanàs la
compareixença; en veure que no ho va fer, vàrem ser nosaltres
els que vàrem demanar aquesta sol·licitud, perquè creiem
oportú que un director nou d'una direcció general que fins ara
no ha funcionat vengui a donar les explicacions pertinents en el
Parlament.

I això és el que fem avui, demanar aquesta compareixença
i demanar també el vot favorable de la resta de grups polítics.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Ara toca la paraula al Sr. López, que
acaba d'entrar, som al primer punt, de sol·licitud de
compareixença, Sr. López, té la paraula. Li sembla bé? Li va
bé?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Sí, me he ubicado cuando he escuchado
a Sebastià de qué hablaba, me he ubicado de dónde estábamos.

Por nuestra parte, no hay ningún problema en que el
director general venga a explicar el trabajo que se ha hecho,
tanto por parte del primer ciclo, donde estuvo otra persona,
como ahora que esta él y, por nuestra parte, apoyamos la
comparecencia sin ningún problema. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez. 
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Si el representante de Unidas
Podemos dice que ellos no tienen ningún problema,
lógicamente, nosotros lo tendremos mucho menos. Conocimos,
además, casualmente, a este señor hace unas semanas y nos
pareció una persona muy cabal e interesante, cuyas opiniones
resultarán de mucho interés para esta sala. 

Gracias, seremos partidarios.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres votarem a favor -com no
podia ser d'altra manera- i creiem que és important que, vist
que el nou director general ja s'ha incorporat, ja coneix l'espai,
ja coneix el sector, que ja el coneixia d'abans, sobretot el
menorquí, perquè ve de fer feina en el Consell de Menorca la
passada legislatura, creiem que és important que comparegui,
sobretot, perquè duu una direcció general de nova creació en
aquesta legislatura, una direcció general en la que nosaltres
almanco hi creiem, perquè creiem en les polítiques de sobirania
alimentària i perquè creiem en la necessitat de fer i posar en
marxa polítiques per a la sobirania alimentària.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenos días a todos los miembros de
esta comisión. Nosotros creemos que es necesario que
comparezca este nuevo director general en esta comisión de
Economía, por supuesto, después de la dimisión de Paula
Valero, la anterior directora general, que no logró sacar ni un
solo proyecto adelante en los dos años de legislatura en los que
estuvo al frente, y en vez de ser conscientes de su fracaso y del
fracaso de este departamento en estos tres años y medio en el
que lleva de existencia, y cerrar el departamento, pues el
Gobierno decidió mantenerlo y nombrar a otro nuevo director
general para dirigirlo.

Creemos que es una dirección general que sólo sirve para
colocar a gente de Podemos y para vender una acción política
que es humo. Y estamos, por supuesto, expectantes a que venga
el nuevo director general y comparezca para explicar qué ha
hecho desde que fue nombrado y qué ara para que sea efectiva
esa necesaria soberanía alimentaria, pero que en realidad no
avanzamos hacia ella, sino que nos enredamos en otro tipo de
asuntos.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Lina Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
nosaltres votarem a favor d'aquesta compareixença, com
sempre fem, per tal de poder saber exactament què és el que es
fa en aquesta direcció general, una de les figures més
polèmiques durant aquesta legislatura i més qüestionades.

Així que nosaltres hi votarem afirmativament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Mixt, té
la paraula el Sr. Antonio Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del meu grup donarem suport
a aquesta sol·licitud de compareixença atès que és una direcció
general de nova creació, com han dit portaveus que m'han
precedit, que és important i creiem justament en el contingut
d'aquesta direcció general, tant en el que es podria haver fet,
perquè sí que és cert que hi ha hagut treballs que tal vegada no
estan explicats i és important que s’expliquin, com també el que
es farà en la planificació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, presidenta, Bon dia, senyores diputades i
senyors diputats. El Grup Socialista votarem a favor d'aquesta
sol·licitud i que el Sr. Director General pugui retre comptes
dels projectes que sí que es varen posar en marxa i es varen
desenvolupar abans de la seva arribada, que ens expliqui quins
projectes posaran en marxa d'aquí endavant i ens doni una
explicació d'aquesta informació tan útil, tan necessària i que
sempre és adequat que en aquesta cambra parlem de sobirania
alimentària i precisament la posem en valor. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Després de les intervencions dels
diferents portaveus entenc que podem aprovar per assentiment
l'escrit RGE núm. 2054/22.

En conseqüència, s'aprova l'escrit RGE núm. 2054/22, de
sol·licitud de compareixença del nou director general de
Polítiques per a la Sobirania Alimentària, el Sr. Aram Ortega,

 



1040 ECONOMIA / Núm. 66 / 9 de juny de 2022 

perquè informi i doni explicacions sobre les actuacions i
programes que durà a terme.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2498/22,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a pla de xoc per combatre l’escalada de preus a
conseqüència de la guerra a Ucraïna.

Tot seguit passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 2498/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa al pla de xoc per combatre l'escalada de
preus a conseqüència de la guerra d'Ucraïna. Per a la seva
defensa i 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, diputades, diputats. La invasió
d'Ucraïna per part de Rússia ha acabat de dinamitar el mercat
elèctric. La inestabilitat derivada de la guerra de Putin ha
agreujat una escalada històrica en les tarifes, una escalada que
ja patíem. Aquest hivern passat cada dia es batia el rècord del
preu de l'energia. De fet, a l'Estat espanyol fa anys que tenim un
dels preus més alts quant a l'energia elèctrica d'Europa, per mor
de l'oligopoli que controla un dels sectors estratègics.

Precisament, la submissió del Govern espanyol davant les
empreses operadores fa que es desestimi una intervenció o, com
a mínim, una taxació de preus per reorientar el sector i posar-lo
al servei de la ciutadania, tot tenint ben present que el preu de
l'electricitat afecta de manera directa l'economia de les famílies. 

Si bé és cert que el sistema actual del mercat elèctric és
complex, també ho és el rebut que els ciutadans rebem a casa
nostra. No té cap sentit que el que es paga no tingui a veure
amb els costs de producció. Així, el preu final de l'energia
elèctrica no és d'excés de càrrega tributària, sinó de l'existència
d'un mecanisme de fixació de preus que permet l’obtenció d'uns
beneficis exagerats i completament injustos per a la ciutadania. 

La guerra d'Ucraïna ha sacsejat una vegada més un mercat
ja prou inestable. L'excessiva dependència del gas que arriba de
Rússia i que sigui precisament el gas el que acabi fixant el preu
ha disparat els preus; alhora una nova estratègia energètica de
la Unió Europea no es pot basar només en el gas, especialment
en el gas natural liquat, com sembla ser el cas de moment. Les
rutes de gas diversificades només crearan noves dependències
i mantindran encara més la dependència del gas natural liquat
rus. De fet, Rússia és un dels principals proveïdors d’aquest gas
a Europa. 

El biogàs també és una solució falsa, una major
dependència del biogàs comportarà més emissions i danys al
clima, només hi ha una petita quantitat de biogàs d'origen
sostenible, disponible, i, per tant, només pot jugar un petit
paper en la transició si es produeix localment a partir de
veritables residus i es consumeix localment.

No hi ha espai per a les inversions addicionals en gas, si
som seriosos a l'hora d'afrontar la crisi climàtica. És el moment
d'una nova estratègia energètica de la Unió Europea que aposti
per un futur sostenible, segur i socialment just. Cal una

veritable Unió Europea de l'energia per allunyar-se de la presa
de decisions estatals sobre el medi energètic i les
infraestructures energètiques. 

En aquesta qüestió, com a moltes altres, necessitam un
enfocament europeu, és necessària una estratègia d'emergència
per invertir ara en una economia altament eficient
energèticament per arribar al cent per cent de renovables, però
els efectes de la guerra no es limiten a una pujada de preus de
l'energia, Rússia és el major productor de cereals del món per
sobre d'altres potències com Estats Units o Canadà. 

Així mateix, Ucraïna subministra el 30% del blat que
compra la Unió Europea. Això ens afecta directament, per
exemple, en la compra de cereals que es traduiria en una pujada
del preu del pinso, aquest producte és el que alimenta els
animals que posteriorment trobam en els mercats per al nostre
consum, per la qual cosa ha augmentat i augmentarà el preu de
la carn, però no sols es tracta dels preus de la carn, pa,
conserves, oli de gira-sol, al ja exposat cal afegir-hi que
l'augment del preu de l'energia ha provocat una pujada de preus
generalitzada i un encariment del preu del transport, per
exemple, un fet que perjudica especialment els ciutadans de les
Illes Balears pel sobrecost de la insularitat que patim.

Som conscient que la proposta que presentam avui és
complexa, amb molts de punts i molt diversos, alguns són
propis, altres vénen del referent europeu de MÉS per Mallorca,
ALE-Verds. Són propostes valentes que van encaminades a
millorar la qualitat de vida de la ciutadania que passa per una
factura més barata de l'energia, un territori menys contaminat
i amb més sobirania, en aquest cas energètica. 

Per això, els deman el vot favorable a aquesta proposta que,
ja dic, som conscient que és llarga, que té molts punts, que és
complexa, per això també els agraesc que l’hagin mirada,
l'hagin estudiada i la puguem debatre avui.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots una altra vegada. Bé, i
Sr. Mas, atesa la complexitat de la seva proposta, jo miraré de
ser pragmàtic en la meva intervenció sobretot perquè puguin
quedar més o manco explicades les votacions, ja que durant la
intervenció és gairebé impossible envestir tots els punts i sots-
punts que vostès proposen.

Com sempre, ens l’hem mirada amb esperit constructiu,
amb esperit positiu, nosaltres mateixos hem dut propostes en
aquesta mateixa comissió i en el plenari altres vegades per
intentar combatre o pal·liar, per dir-ho qualque manera, les
pujades de preus, especialment del corrent o dels carburants, o
que es produeixen també, com vostè ha dit, en els aliments.
Sense anar més enfora, després en debatrem una altra que ha
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proposat Proposta per les Illes, o vostès mateixos ja n’han dutes
a debatre en aquesta comissió.

Una cosa a dir, però, i és que vostès a l'exposició de motius,
i no seria necessari perquè, de fet, vostès no governen a l'Estat,
de qualque manera es tornen afegir al discurs que es fa des de
Presidència del Govern, Pedro Sánchez ho ha fet diverses
vegades, de justificar quasi exclusivament aqueix increment de
preus amb la guerra d’Ucraïna, quan tots sabem, i a les Balears
ho hem patit especialment, que això no és així, la inflació a les
Illes Balears es produeix des de fa més d'un any i la guerra es
produeix des de fa uns tres mesos llargs, però des de fa uns tres
mesos.

Mostra d'això i prova d'això, vostès mateixos ja n’han dutes
de propostes registrades a l'octubre del 2021 per pal·liar els
efectes de les pujades, quan encara no havíem sentit o almanco
no havia començat la guerra.

Dit això, es fa difícil fer una exposició conjunta, una
explicació conjunt i coherent de tots els punts que vostès
proposen, perquè abasten prou àmbits diversos, no només el
tema de renovables i de consum, i, per tant, també es fa difícil
fer una votació homogènia de tots els punts. Nosaltres
demanaríem, evidentment, votació separada, no li deman tant
com fer una votació separada de totes de tots els punts i dels
sots-punts, perquè parlam de 20 punts, alguns dels quals
abracen fins a 11 sots-punts, ens conformaríem amb una
votació separada dels punts.

Així, bé, per mor d'això, se’ns fa necessari explicar que, si
vostès ho permeten així, dins els mateixos sots-punts haguéssim
tengut diversitat de votació i tal vegada ens abstindrem a
qualque punt dins el qual hi ha qualque punt que hi estaríem en
contra o a favor, però es fa necessari almanco perquè consti en
acta i perquè no es produeixin tergiversacions posteriors a
aquest debat.

És d’admirar l'abast de la seva proposta, algunes d'elles
haver, ho he de dir, a nivell fins i tot massa tècnic o que
concreten percentatges que es fa difícil que nosaltres, dins
aquesta Comissió d'Economia del Parlament autonòmic, crec
que no és la nostra feina arribar-hi.

I, dit això, reafirmam el nostre compromís i ho sabeu amb
les energies renovables i l'autoconsum, és un tema al qual els
diversos partits hi podem estar a favor o amb els quals
discrepam manco, discrepam molt més amb altres temes i, per
això, evidentment, ens hem mirat aquesta proposta amb el
màxim esperit constructiu, però atesa la diversitat els vots no
seran homogènies.

Moltes gràcies 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Como es una PNL con muchísimos
puntos y muy amplia, me voy a centrar más en comentar la
intencionalidad, y no tanto en los temas tan específicos y
técnicos, porque es verdad que luego, como se insta al Estado
o se insta a Europa, luego los pueden revisar sin ningún
problema. Al fin y al cabo lo que viene a poner de manifiesto
es la pérdida de soberanía real por parte de España en cuanto
a la energía, la energía hoy en día es algo vital para la vida, no
es un capricho ni un lujo y es algo que necesitamos, pero es
verdad que desde hace décadas España no tiene una soberanía
en cuanto a su producción de energía propia, ni empresas
españolas que realmente se encarguen de esto.

Pero no solo eso, la PNL también, lo que pone de
manifiesto es un sistema a nivel europeo que fija el precio de
una forma muy injusta. Lo hemos dicho más de una vez en el
Pleno, de hecho, yo mismo he comentado que no es normal que
el megavatio en hidroeléctricas se pague a 30 euros la
generación y nos lo cobren luego a 200, 300, 400 o más, que
hemos llegado a ver, simplemente por la fijación de precios.

Esta PNL lo que viene a decirle a Europa es: uno, que los
estados tengamos más soberanía en cuanto a cómo se fijase el
precio; que vengamos a poner medidas para realmente
implantar las energías renovables en España. ¿Porqué es muy
necesario, acelerarlo e implantarlas? Porque da igual si ahora
mismo conseguimos hitos históricos que nos permiten fijar el
precio, mientras dependamos por completo del mercado
extranjero, de la producción o materias primas, como hablamos
del gas, que lo ha comentado el diputado que ha expuesto esta
PNL, siempre vamos a estar atentos a los problemas que tengan
en esos países, o siempre vamos a estar atentos a los problemas,
no solo en cuanto a guerras, sino sociopolíticos que pueda
haber. Sin embargo, las energías renovables, justamente España
es un lugar privilegiado en cuanto a fotovoltaica se refiere o
eólica directamente, también; entonces, todo lo que sea
potenciar las energías renovables al final acaba siendo que
España consigue recuperar cierta soberanía en cuanto a la
producción de energía que se perdió desde hace mucho.

Creemos que es una oportunidad muy a tener en cuenta que
Europa haya marcado una línea que quiere potenciar por
completo las energías renovables y que tanto en Baleares como
en España no podemos dejar pasar, por lo cual es una PNL que
vamos a votar en todos. Son muy extensos, pero en todos
votaremos a favor, porque creemos que es muy necesario
conseguir impulsar la implantación de energías renovables y,
sobre todo, conseguir recuperar esa soberanía, como he dicho
tanto en Baleares como en España en su conjunto, es de
necesidad estratégica por completo, porque la energía, si hace
décadas a lo mejor ya era necesaria, pero la gente podía estar
acostumbrada a no depender tanto de ella, hoy en día la energía
es completamente vital para la vida, y por eso creo que hay que
hacer todos los esfuerzos para tener el control, como país y
como comunidad autónoma, de algo tan clave y vital como es
la energía y su producción.

Muchas gracias. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

¿Qué tal? Buenas tardes, Sra. Presidenta, gracias. Sr. Mas,
gracias por su propuesta. Nosotros entendemos, de todas
maneras, que en esta proposición nos solicita un ejercicio
intelectual francamente complejo y que a nosotros les
reconocemos que nos supera, el determinar cuáles de las causas
de la escalada de precios en los combustibles y en el tema
energético se deben a lo que ustedes llaman, de forma un poco
naif “guerra de Putin”, cuánto se debe a la inflación inducida
por la pandèmia y a los dos años de inactividad que hemos
pasado, cuánto se debe a la aportación de fondos y al
crecimiento de liquido en el Este, ustedes logran determinar
muy bien cuáles son exactamente las que se deben a la causa de
la guerra; nosotros, claro, nos perdemos, aquella se llama
Ukrajina, porque krajina quiere decir, ¿se acuerdan ustedes de
la Krajina, la que es la yugoslava, tiene una cosa muy
importante, es frontera, límites, marca, digamos en español; en
español antiguo, además, más bonito, Extremadura, por eso
Soria pura era la cabeza de Extremadura, porque era la cabeza
de la frontera, cuando la frontera con el mundo árabe estaba
allí. Así que la frontera con el turco, tanto en Serbia como en
Crimea, son krajinas, y de ahí Lucracina, que, por cierto el
catalán deja mucho más claro, al decir Ucraïna que Ucrania,
¿vale?

Nosotros, claro, nos perdemos un poco en todas estas
consideraciones y aquí se solicita nuestra participación en la
votación de lo que constituye todo un programa económico y
político presentado por ustedes.

Creemos que hubiera resultado más acertado, nos permitió
realizar esta votación de 43 puntos, porque el resultado final es
que le salen 43, espera usted que emitamos 43 veces opiniones,
tal vez podría pensarse en un formato tipo test, como los de los
carnets de conducir, cuando vayamos a solicitar este tipo de
votaciones, que se ponga una uve, una equis y tal, las tres
casillas y no abstención, porque creo que sería más práctico,
incluso lo podríamos traer ya hecho de casa, y entonces nos
resultaría más práctico.

Ya sabe que yo siempre he de practicar el humor.

Nosotros, de hecho, en otra, practicando el humor sobre el
pobre Sr. Camps, que, hoy, claro, me arrepiento y espero que
ustedes les transmitan las más humildes de mis excusas, le
recriminaba yo ponernos 20 puntos en una propuesta, cuando
yo le citaba, malvadamente, que el presidente Wilson, para
resolver todo el follón de la I Guerra Mundial y sus
consecuencias, le bastaban 18; entonces, quiero decir, aquí,
para una cosa relativamente concreta, porque excepto la
inflación, lo debido a la causa de la guerra rusa, no lo debido
a otras causas, y además, específicamente, sobre combustibles
y energía, pues, 43 puntos, quiero decir, no nos hace dudar de
que tienen ustedes un arsenal infinito de propuestas, cosa por
la que les felicitamos, pero nos parece que no vamos a entrar
nosotros a discutir su programa, quiro decir..., por eso

comprenderá, permitirá, que nos abstengamos. O sea, quiero
decir, a nosotros nos parecen muy bien las discusiones internas
que tienen y, ya digo, creo que el banco de programas, de
puntos y de propuestas que tienen ustedes, tiene que ser
infinito, porque les da para traernos 43 aquí; cosa que, por otro
lado, eso sí, quiero decir, primero sorprende su heterogeneidad,
quiero decir, no le vamos a ir diciendo, punto por punto, pues
las prácticas conductuales a imponer, a la vez que la presencia
de determinadas calderas, en determinados tipos de edificios,
a la vez que la petición a Europa de la formación de legiones de
mano de obra especializada para determinadas cuestiones, o los
cambios normativos que..., pues no lo sabemos.

Y lo que..., ha usado la palabra “posibles tergiversaciones”,
el Sr. Sagreras, yo lo siento... -no, digo, ha usado la palabra
“tergiversaciones”, no estoy...,

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... un momento, no le estoy dando ningún otro sentido. Yo,
perdone, pues la uso yo también, o la traigo de nuevo o la
pongo sobre la mesa, en estos 43 puntos daría a lugar a que
alguno de nuestros votos -en el futuro- se nos dijera: pues
ustedes votaron..., no votan en consecuencia porque cuando
votaron 43 puntos, estuvieron de acuerdo y desacuerdo..., pues
no sabré yo citar..., desde el punto 28, tenía yo mis dudas, o en
el punto 3.8.b), estaba yo, dije yo que sí o que no...

Por lo que le explico que nosotros practicaremos una
abstención completa, de no sabemos, nos parece un tema muy
complejo, muy elevado, y que ustedes tienen muy bien
analizado, pero nosotros ante esas posibles reacciones futuras,
pues por el momento nos...

Y ya decimos que, por otro lado, creemos que es muy de
agradecer, su cosmovisión, su capacidad de analizar problemas
-algunos de ellos muy remotos, otros muy profundos, otros
fuertes-, y creemos que es muy de agradecer el inmenso trabajo
que se han tomado en traernos estas propuestas, muchas de las
cuales son muy interesantes, igual que otras (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez, hauria d'anar acabant...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. He terminado.

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. Nosotros ya hemos comentado en otras
ocasiones, cuando hablamos de este tema de la inflación, que
esto no viene de la invasión de Ucrania por parte de Rusia,
viene de antes; y en un contexto económico desfavorable, las
amenazas externas, por supuesto no ayudan, sino que empeoran
la situación, como ha ocurrido con esta guerra.
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Ustedes hablan en su iniciativa de oligopolio, pero no dicen
nada de que la regulación de ese oligopolio es producto de las
políticas que los diferentes gobiernos de España y de la Unión
Europea han impuesto a todos los españoles.

Hablan de un sistema de fijación de precios, que es el
culpable de todo esto, pero ese sistema de fijación de precios
no viene dado por una divinidad, sino que es el sistema de
fijación de precios que viene marcado por Europa; esto, ustedes
no lo dicen en su exposición de motivos. El sometimiento de
España a los oligarcas de Bruselas es lo que nos ha traído hasta
aquí y no otra cosa.

En esta iniciativa nos hablan de la dependencia energética
de Rusia, pero es que aún no había saltado por los aires las
relaciones comerciales con Argelia, cuando ustedes presentaron
esta iniciativa, así que la situación no es que esté igual que en
marzo, sino que ha empeorado.

No estamos de acuerdo ni en el diagnóstico ni en la receta
que ustedes ofrecen para salir de esta situación; estamos solo de
acuerdo con los síntomas: una inflación desbocada, por el
aumento de los precios de las materias primas y de la energía,
que afecta a la producción y al transporte de los productos. Con
eso sí estamos de acuerdo, pero creemos que estamos en un
momento crítico y necesitamos soluciones reales ya.

Las renovables, que ustedes introducen en su iniciativa,
están ahí, está bien seguir avanzando, seguir innovando, pero
la solución inmediata no es esa. Ese es un proyecto a largo
plazo, no existe tecnología para almacenar toda la energía que
requiere nuestro país solo a base de renovables, y ese es un
hecho incontestable.

Ustedes se han marcado un objetivo de producir el 30% de
la energía mediante fuentes renovables en 2030, bueno, ustedes
o el partido que es socio en el Gobierno de Baleares, que en
este caso es quien manda en estos temas, que es Podemos; y
aunque lo consiguieran, aún nos queda el otro 70%, y no
estamos en 2030, estamos en 2022. Y esto sí que es una
verdadera emergencia.

La solución inmediata es producir nosotros cuanta más
energía, mejor, y eso pasa por dejar de desmantelar las
centrales nucleares españolas. Ustedes aquí nos han traído una
carta a los Reyes Magos, que es un brindis al sol, que no es
real, que no son medidas que frenen, hoy, esta inflación
desmedida que está arruinando a nuestras empresas y nuestras
familias, y por todo ello, el voto de mi formación será en
contra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Nosaltres ens hem mirat amb molt d’afecte i amb molt de
deteniment aquesta iniciativa que avui ens presenta MÉS per
Mallorca. Jo diria que és una iniciativa molt bona, però també

afegiria -o afegiríem- que és una iniciativa absolutament
utòpica en aquests moments que vivim. Ja ens agradaria que
aquest panorama que avui ens plantegen com a iniciativa fos
absolutament realista i que això pogués ser vera, simplement,
perquè els membres d'aquesta comissió ho signàssim i, de cop
i volta, es fes la màgia, tant de bo fos així!

En qualsevol cas, nosaltres ens mourem -si vostès accepten
votació separada- entre l'abstenció i el vot afirmatiu, sobretot,
afirmatiu en allò que fa referència a l’abaixada dels preus i el
fre absolut a l’encariment de tantes i tantes coses que pagam en
aquesta comunitat autònoma.

Torn a repetir, és utòpica, estam d'acord amb la diagnosi de
factures desbocades, crec que és una expressió que és
absolutament gràfica i realista en aquests moments, però també
pensam que la seva proposta és utòpica: són molts de punts, és
ambiciosa -cosa que ens agrada, que siguem ambiciosos i
mirem cap al futur-, però també creiem que és poc realista en
aquests moments. 

Però, en qualsevol cas, al que ens sembli adequat hi
votarem que sí, tot sabent que, de moment, no és que sigui bo
ni dolent, sinó que és impossible. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Antonio Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposta que presenta el
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca és una proposta en la
qual s'explica una realitat que tenim, una realitat d’un
increment del cost de l'energia i d’on ve associada, tot i que
alguns la vulguin negar.

S'ha expressat una expressió -me l’he apuntada- que “es fa
un brindis al sol”: almenys el sol ara no té impost, llavors, el
brindis serà més barat, tinguem ja una cosa en positiu, podem
fer un brindis al sol que no té un impost posat.

La inflació, s’ha parlat de la inflació, m'ha agradat molt de
la proposta, Sr. Mas, la qüestió que es parla de la pobresa
energètica, que es parla de l'eficiència energètica, que moltes
vegades només parlam de fotovoltaiques i, un dels objectius per
poder assolir la sobirania energètica és reduir, també, la
necessitat energètica; vol dir que siguem més eficients de
manera energètica, vol dir que tenguem productes que tinguin
una eficiència major o menys consum per donar-nos el mateix
servei.

A part d'això, sí que és cert que s’ha d'aconseguir una
instal·lació d'energies verdes o d'hidrogen verd, que també pot
servir per generar energia, com ja s'ha vist.

La veritat que els 43 punts, com li han dit des de Ciutadans,
s'han de llegir de manera pausada. El punt, amb tots els sots-
punts que té, que fa més..., li dic, ja, vagi per endavant que
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votaré a favor de tots els punts, però sí que el que més genera
un poc de discòrdia és el punt quart, pel tema del transport. En
el tema del transport sí que és cert que s’aposta, ara mateix, pel
transport marítim, descarbonitzar-lo, però aquí es fa com a
genèric, i llavors sí que ho hem de tenir en compte, perquè no
sigui després un efecte rebot el que volem ser, que no ens
passem d’ambiciosos i ens pugui tornar a la cara. Però tot i així,
li votarem a favor aquesta qüestió.

Es parla de la quantitat d'energia, de la mobilitat sostenible,
al final, va molt alineat amb moltes polítiques que ja
s'estableixen i, llavors, com que és necessària, tot i que sigui
ambiciosa, crec que la nostra tasca és ser ambiciosos per poder
presentar-les on pertoca, perquè la Unió Europea no només és
el dimoni que ens fica legislacions..., perquè aquest marc
legislatiu ens ha permès avançar junts i sortir junts d'una crisi
molt greu, gràcies, per exemple, als fons Next Generation, que
hem tengut ara mateix. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARÍ I TUR: 

Gràcies, presidenta, bon dia de nou. Des del Grup Socialista
estam principalment d'acord amb la proposta, amb la finalitat,
amb els objectius, una proposta -com ja han dit- extensa i
diguéssim, de caire més tècnic, podríem dir fins i tot; i aquí, al
cap i a la fi, al que ens dedicam és més a unes qüestions de
posicionament polític i del posicionament polític que se
n’extreu de tot, nosaltres, el nostre grup hi estam
fonamentalment d'acord, perquè no és més que abaratir els
preus de l'energia i accelerar la transició energètica.

També és cert que aquesta proposta es va registrar dia 9 de
març, i el Govern de les Illes Balears va aprovar el Decret
4/2022, el 28 d'abril, que ja duia algunes mesures, des del
marge que tenim a l'àmbit autonòmic en aquesta línia, i també
el 12 d'abril, que també era amb posterioritat a aquesta
proposta, el Govern de l'Estat va aprovar el Decret 6/2022, que
també amb major profunditat aplicava aquests termes. Com
saben, les mesures en aquell decret estaran en vigor fins al dia
30 de juny, però igualment el president Sánchez ja ha anunciat
que s'allargarà. 

Per tant, no podem més que donar suport a tots aquests
objectius i agraïm d'alguna manera, diguéssim, el suport que
aquesta proposta de MÉS per Mallorca fa cap al Govern de
l'Estat, en tant que va en la mateixa línia.

Segons les dades oficials de l’OMIE, que és l’operador del
mercat elèctric designat, i de Red Eléctrica, el preu de la llum
actualment a Espanya està sobre els 180 euros el megawatt, al
mateix temps el tenim a Itàlia amb 245, a França amb 233, al
Regne Unit amb 211, a Holanda amb 195 i a Portugal amb 192.
La situació és evidentment difícil, és evidentment complexa,
però alguna cosa devem fe bé per tenir també aquestes dades
comparatives amb la resta de països d'Europa.

Estam també d'acord que l'elevat preu de l'energia no es per
mor la càrrega tributària que hi ha a sobre, que és el que sempre
ens diuen els partits de la dreta per davallar els imposts.

Per dividir dir-ho d'alguna manera, ja que tenim tants de
punts, amb els sis primers punts que insten la Unió Europea
nosaltres estam d'acord, perquè estam d'acord amb la falta que
existeix d'aquesta nova estratègia energètica d'Europa, que ja
fa temps que s'hi treballa. Si bé també, respecte del punt quart,
dins aquests sis primers punts, li faríem una esmena in voce,
concretament al punt 4.3 per una qüestió que ara explicaré,
perquè a nosaltres ens sembla que accelerar el paquet Fit for
55, així d'una manera genèrica, podria arribar a ser a les Illes
Balears contraproduent. 

La major part de l'estratègia Fit for 55 ve a gestionar la part
de transport bàsicament per carretera i aeri també, però, és clar,
si ho fem genèric amb el transport marítim podria afectar-nos
amb uns sobrecosts a les Balears. Per què? Perquè és -
diguéssim- l'adaptació a l'eficiència energètica que tenen les
flotes terrestres i les flotes aèries és molt major de les que tenen
les flotes marítimes. Per tant, obligar -diguéssim- a les flotes
marítimes a adaptar-se molt ràpidament podria fer encarir els
costos en tant que es traslladarien als costos d'aquesta
adaptació. Això és el que nosaltres pensam, igualment en línies
generals també estam d'acord amb l’augment de la introducció
de l'eficiència energètica a tot el transport com a un dels
principals factors...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Marí, ha d'anar acabant i li agrairia que concretàs
l'esmena in voce que ha plantejat.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, l’esmena -perdó- seria simplement al punt 4.3, després
de la primera paraula “transport” dir “terrestre i aeri”, d'aquesta
manera com que permetríem al transport marítim una aplicació
una mica més relaxada, amb la finalitat que no afecti
contraproduentment cap a les Illes Balears.

Simplement, llavors quedava dir, perquè amb els punts setè
i novè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Marí, ha d’acabar...

EL SR. MARÍ I TUR:

... estam també d’acord per (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

... que no té temps,...

EL SR. MARÍ I TUR:

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

... ja ha esgotat el seu temps. Gràcies, Sr. Marí. Ara, per
contradiccions i per part del grup proposant, té la paraula el Sr.
Joan Mas de MÉS per Mallorca.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bé, gràcies a tots els portaveus. Abans de res m'agradaria
contextualitzar la proposta i agrair la feina feta per part del
diputat Josep Ferrà, que és realment qui va registrar la proposta
i a qui hem d'agrair la feinada feta en aquesta proposta que,
com he dit, és un recull de propostes fetes no només per MÉS
per Mallorca, sinó també des del nostre referent al Parlament
Europeu ALE-Verds.

És clar, aquí s'ha dit: això no és culpa de la guerra
d'Ucraïna, la guerra de Putin..., no sé què. Nosaltres ho diem,
de fet, l'expressió que empram és “ha agreujat”. Per tant, és
claríssim, hi havia un augment i la guerra ha agreujat aquesta
situació. Venim ja d'una mala situació, però la guerra..., i això
és indubtable perquè és una qüestió de calendari, va començar
la guerra i la cosa se’n va anar per amunt a marxes forçades.
Per tant, és una qüestió que té poca discussió, perquè és una
qüestió de calendari. 

Les renovables no són el futur, són el present, les
renovables són el present, a dia d'avui, cada dia s’implanten
parcs fotovoltaics, cada dia es posen en marxa instal·lacions a
les Illes Balears d'energies renovables. Per tant, no parlam d'un
projecte a llarg termini, sinó que parlam de..., ahir es va batre
el rècord, o ahir es va donar la notícia que s'havia batut el
rècord d'energia generada en renovables a les Illes Balears,
parlam d'una cosa que està en constant moviment, en constant
evolució, no parlam de projectes a fer, sinó de coses que
passen, per tant, són el present, un present necessari i un
present que, si de veres la Unió Europea s'agafa com una unió
energètica, podrem fer molta més via de la que fem i arribar
més enllà del que a dia d'avui està previst.

Dic que és una... he fet un alè quan VOX m'ha dit que no hi
estaven d'acord, he fet un alè, perquè tanta sort que no estan
d'acord ni amb el diagnòstic ni amb les solucions, m'ha deixat
molt tranquil. 

I al marge d'això, ja us dic, vull agrair la... i el que els grups
demanin, si demanam només votació separada per punts, accept
votació separada per punts, si hi ha qualcú que vulgui votar per
sots-punts, també acceptaria la votació separada per sots-punts,
si hi ha qualcú que ho vulgui, si no abasta per punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

I, Sr. Mas, referent a l'esmena que li ha plantejat el Sr.
Marí?

EL SR. MAS I TUGORES:

Accept l’esmena, perdoni, accept l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Molt bé, acabat el debat, passam a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 2498/22. Atesa
la complexitat i tota la numeració que hi ha i sots-numeració,
si els sembla bé passarem a votar punt per punt i si hi ha algú
que en els punt que passem a votar vol una votació separada del
sots-punt que ho comenti abans de passar a votació, d’acord,
molt bé.

I una altra cosa, m'ha demanat la secretària, si podríeu estar
amb la mà aixecada fins que hagi fet el recompte.

Molt bé, passam a votar el punt número 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar el punt número 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar el punt número 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar el punt número 4, amb l’esmena in voce que
ha plantejat el Sr. Marí al punt 4.3, tothom ho té clar? Per tant,
passam a votar el punt 4.

 Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:
 

7 vots a favor, perdó, 8 vots a favor, 1 en contra...

LA SRA. PRESIDENTA:

No..., no, 7 vots a favor...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí, 7...

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar... 

LA SRA. SECRETÀRIA:

La Sra. Pons ha votat a favor, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, la Sra. Pons ha votat abstenció. Tornam, passam a votar
el punt número 4.

Vots a favor del punt número 4?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar el punt número 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar el punt 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar el punt número 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Ribas, vostè s’ha abstingut en aquest punt, no és
veritat? Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 1 en contra...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, 7 a favor i 6 abstencions.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Perdó, i 6 abstencions, exactament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, el punt 7 queda: 7 a favor i 6 abstencions.

Passam a votar el punt número 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar el punt número 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar el punt número 10.
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Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar el punt número 11.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

2 abstencions? 6, 11, sí, falta 1 vot, té raó. La Sra. Pons, em
pot dir què ha votat en el punt número 11?

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstenció, correcte. Perdoni Sra. Pons.

Per tant, el punt 11 queda: 7 a favor, 4 en contra i 2
abstencions.

Passam a votar el punt número 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar el punt núm. 13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al punt 14.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al punt 15.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt número 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt núm. 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Punt número 18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 19.

Vots a favor? Sr. Fuster...

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara el darrer punt, el punt número 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2498/22, relativa a pla de xoc per combatre
l’escalada de preus a conseqüència de la guerra d’Ucraïna.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2671/22, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
pel procediment d’urgència, relativa a l’adopció de mesures
urgents davant l’augment brutal del cost dels combustibles. 

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2671/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, pel procediment d’urgència, per
a l’adopció de mesures urgents davant l’augment brutal de
preus. Per a la defensa i per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, té la paraula la Sra. Lina Pons,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta proposició no de llei que avui duim en aquesta
comissió va ser registrada dia 15 de març, és a dir que encara
la cosa, crec, que podem dir que ha empitjorat, segons com es
miri, sobretot i a l’espera de mesures que s’han posat en marxa,
que s’ha dit que començaran a partir del mes de juny,
concretament a partir del dia 15.

El darrer any, ja ho saben vostès, el cost de la benzina s’ha
incrementat a la nostra comunitat autònoma un 35%, el del
gasoil ha pujat un 37%, crec que avui encara aquesta xifra la
podríem incrementar una mica més. Així que la situació és
absolutament dramàtica. Un increment del preu que afecta la
mobilitat dels ciutadans, la logística del repartiment de
mercaderies, el transport públic, el transport turístic, la pagesia,
els pescadors i múltiples socials i econòmics.

Aquesta tendència necessita ser continguda, ja que les
conseqüències econòmiques d’aquest increment continuat, són
molt dolents, nefastes per al nostre sistema productiu i, a més
a més, és una situació que s’agreuja, però, com hem dit a la
comissió anterior, és absolutament estructural a la nostra
comunitat autònoma i també endèmica.

Les Illes des de fa molts d’anys som la comunitat que patim
els peus dels combustibles més cars de tot l’Estat. Els canaris,
i ens sap greu la comparativa, però sempre hem d’anar allà
mateix, paguen el combustible fins a 30 cèntims per litre més
barat que aquí, es calcula que de les 25 benzineres que tenen
més car el gasoil a Espanya, 21 són a la nostra comunitat
autònoma. És evident que a les illes ja teníem el combustible
més car abans de la invasió russa d’Ucraïna. Com és evident,
el preu dels combustibles es va iniciar amb anterioritat a l’acció
militar, aquest increment ens referim. És absurd sostenir que
aquesta situació només obeeix a l’esclat de la guerra, no ho
podem justificar, vostès ho saben perfectament, no fa falta els
expliqui, que això ja ve d’enrera com hem dit abans.

L’impost sobre hidrocarburs s’aplica a la península i a les
illes, no a Canàries, no a Ceuta, no a Melilla i suposa una
tributació que lògicament encareix el cost que han de pagar els
consumidors de combustible. Alguns estudis assenyalen que
l’Estat té un marge de maniobra d’uns 1.000 milions d’euros
per a la baixa d’aquest impost. Fins a l’any 2000 aquest impost
tenia previst l’existència d’un tram autonòmic, aspecte que va
desaparèixer.

Pas ja concretament als punts d’aquest acord, les
argumentacions crec que són clares i esper que vostès les
comparteixin. Així que nosaltres trobam que a aquests acords
que avui, com deia, esperam que tenguin el vist-i-plau
d’aquesta comissió, instam el Govern de l’Estat a reduir
l’impost d’hidrocarburs, per alleujar la gran pujada dels preus
dels combustibles i si n’és el cas, preveure un tractament
específic en aquest impost per a les Illes Balears, com a territori
insular subjecte al tribut, cosa que no succeeix a Canàries.

El segon punt, instar el Govern de l’Estat a adoptar mesures
extraordinàries per compensar el sobrecost dels combustibles,
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a conseqüència del fet insular, com podria l’aplicació d’un IVA
reduït a Balears per a aquest producte.

I ja per acabar, aprovar i convocar ajudes extraordinàries
per als sectors econòmics, directament afectats pel preu dels
combustibles, com són els transportistes i els pagesos. No els
he de recordar com estava la nostra renda per càpita fa uns anys
i com està a dia d’avui.

Gràcies presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Popular,
en torn de fixació de posicions, té la paraula el Sr. Sebastià
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Sra. Pons, nosaltres estam d'acord amb
la seva proposta i li votarem a favor. Creiem que és una
proposta molt oportuna, hem de dir que ahir es va tornar
produir un rècord, desgraciadament, en els preus dels
carburants, el gasoil magra, que en diem nosaltres, tornava
pujar als 2 euros i de qualque manera aquesta proposta
reflecteix les queixes, el malestar que té la població, en general,
n’hi ha prou d’anar al bar, sortir al carrer, parlar amb els amics,
amb els familiars o mirar les xarxes socials i veure com
l’augment desproporcionat dels preus dels carburants
possiblement en aquest moment sigui l'aspecte que preocupa
més els ciutadans de les Illes Balears. 

És una aberració, és una aberració pels que han de menester
el vehicle per anar a fer feina, i és una aberració pels que han
de menester el vehicle per fer feina; lleva la capacitat d'estalvi,
el marge d’aquell parell de cents d'euros que tenien les famílies
normals i corrents cada mes per poder estalviar i, de fet, a causa
de l’augment de totes les coses, però especialment de l’augment
dels carburants les famílies en aquests moments,
econòmicament parlant, no fan una passa endavant, sinó que
fan una passa enrere cada mes. De fet, l’increment dels preus
dels carburants és encara més desproporcionat i afecta més les
famílies que l’augment del gas i del corrent, que no és poc, que
no és poc. 

Hi hem d'afegir que..., i també ho dic, lamentant-ho i a
pesar nostre, però ja ho havíem advertit, que la bonificació del
Govern de l'Estat no ha servit per a res, si no a l'inrevés,
nosaltres ja ho advertíem en el seu moment, ha produït encara
més un augment dels preus, la conseqüència d'aquesta
bonificació ha estat encara més inflació i, de fet, la pujada
d'ençà que es va posar la bonificació ja se l'ha menjada tota, a
part de donar problemes a les benzineres que han hagut
d'avançar aquests doblers.

Per tant, nosaltres estam d'acord amb les propostes que es
fan. En lloc de la bonificació des del primer moment s'hauria de
fer el que proposa El Pi avui, que és una rebaixa a l'impost dels
hidrocarburs, ben igual que estam d'acord amb la reducció de
l'IVA i també estam molt d'acord amb ajudes extraordinàries
als sectors econòmics que estan directament afectats.

Afecta molt les famílies que han de menester -com he dit al
principi- el cotxe per anar a fer feina, però afecta sobretot
aquelles persones, autònoms i empreses que tenen els elements
de transports, els vehicles, sigui la furgoneta, sigui el cotxe,
sigui el camió o sigui el tractor com a eina indispensable i
fonamental per fer feina. Per tant, també estam a favor del
tercer punt.

I bé, com vostè ha vist, votarem a favor de tots tres. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Como ya ha comentado el diputado que
me ha precedido, el precio del combustible afecta de forma
directa no solo a las familias, sino también a la pequeña y
mediana empresa y grandes empresas, sobre todo afecta al día
a día de las familias que al fin y al cabo en Baleares lo
padecemos más. Como bien apunta la PNL en su exposición de
motivos, el hecho insular nos hace que siempre tengamos un
combustible más caro respecto al territorio peninsular.

Además, todo el precio del combustible siempre está yendo
al alza por lo de siempre, cuando no hay unas reglas que fijan
un máximo, al final las subidas, pues no se pueden regular y
aunque sí que vamos a votar los tres puntos a favor, los vamos
a votar, sí que quería puntualizar, aunque ya lo dice la
exposición de motivos, que es una medida inmediata la de bajar
impuestos, ¿por qué digo “medida inmediata”? Porque lo que
se ve es que cuando sí que bajas impuestos de algún tramo lo
que al final acaba ocurriendo es que, por desgracia, las
empresas en sí tienden a subir precio y se equiparan.

Entonces, de forma puntual, como al final lo que cuenta es
ayudar a que el bolsillo de la gente no lo esté pasando tan mal,
votaremos a favor, pero es verdad que creemos que al final,
incluso la exposición de motivos lo dice, lo que hay que mirar
es el medio y largo plazo también, que hablemos de movilidad
eléctrica, energía limpia, transporte público, etc.,, que ya lo
explica la propia PNL con lo cual creemos que se apunta bien. 

En el segundo punto, aunque sí que vamos a votar a favor,
siempre lo hemos dicho, el tema del IVA en Baleares, el
problema es que se intenta comparar con Canarias, pero todos
sabemos que, por legislación, sobre todo europea, los
territorios ultraperiféricos no son lo mismo que un territorio
insular que no es ultraperiférico, entonces, tenemos las dudas
de cómo llegarían realmente a aplicar esa parte teniendo en
cuenta a Europa. Ahora, como entendemos qué es lo que se
pretende, y es que si estamos pagando más por el combustible
tendrían que compensarnos de alguna forma, entendemos que
sí que votaremos a favor.

Y el tercer punto además no solo es que lo votaremos a
favor, sino que es que tiene que ponerse de manifiesto que las
empresas aquí, todos los sectores afectados siempre tienen un
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perjuicio respecto a las empresas de otros territorios no
insulares. ¿Por qué? Pues porque es más caro el combustible,
entre otras cosas. Solemos hablar de hecho aquí de sectores del
sector primario, que les es más caro el fertilizante, el grano,
etc., ¿por qué? Porque somos un territorio insular y eso se tiene
que ver reflejado, con lo cual es una PNL que creo que, aunque
es verdad que técnicamente ya veremos cómo se podría ajustar,
sí que refleja una necesidad de Baleares y es que, al fin y al
cabo, aunque no seamos ultraperiféricos, el hecho de ser
insulares hace que los precios siempre sean más caros y esto
tendría que revisarse y hacer algo, ya sea por vía de impuestos
o por cualquier forma que nos compense ese perjuicio respecto
a territorios no insulares. 

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. ¡Cuanta humidad, Sra. Pons!, un
pequeño problema concreto con unas soluciones muy
concretas, podría usted haber aprovechado para salvar el
mundo y lo utiliza para resolver una cuestión, desde luego nos
sorprende.

Tal vez, de todas maneras, en la comisión, el secreto de la
comisión de hoy se esconda en una palabra que ha aparecido
entre las muchas de la anterior, que es la “taxonomía”, ¿eh?, la
taxonomia se ocultaba entre ese bosque de puntos y vayan
apuntándosela porque se le promete un gran futuro en la vida
política, así que, iba a decirles: dentro de un año estaremos
hablando de ella, no, los que sobrevivan dentro de un año o
permanezcan en la actividad dentro de un año, es mejor que ya
vayan apuntándose lo de la taxonomía porque la política la ha
localizado en el..., ella vivía una vida humilde y discreta en la
T, en la letra T de los diccionarios, pero ha sido localizada, y
como la pobre taxonomía es la ciencia de la clasificación de sus
principios, métodos y fines, le auguro un futuro tremebundo,
como han visto ustedes ya, la taxonomía europea, se nos
anuncia una taxonomía europea, vamos dados.

En la taxonomía se ha dicho lo que ha utilizado la Sra. Pons
en esta proposición, ha clasificado un problema con una
determinada metodología y unos determinados... para utilizar
en unos fines que son proponernos unas soluciones. Busca dos
protagonistas muy concretos: el Gobierno de España y el
Gobierno de Baleares, y les hace unas solicitudes tan
moderadas como acertadas y, lógicamente, a nosotros nos
encontrará completamente favorables y le agradecemos su
proposición, Sra. Pons.

Buenos días, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposta que fa avui i que ens
du avui El Pi s'assembla prou a una que ja vàrem presentar
nosaltres, el que passa és que nosaltres la vinculàvem només als
professionals, només als professionals, sobretot al sector agrari
vinculat a la producció d'aliments, es parlava també d’altres
costs energètics. 

Nosaltres hi votarem a favor perquè es plantegen mesures
extraordinàries per a professionals, transportistes i pagesos,
perquè es planteja una altra vegada el sobrecost, no només del
combustible, en aquest cas parla del combustible, però no
només del combustible que patim a les Illes Balears de matèries
necessàries per viure i per produir, i per mor d’això creiem
que... i també es planteja la reducció d'un impost, que és
l'especial d'hidrocarburs, que també nosaltres sempre hem
defensat que no és un impost que acabi de ser d’allò més just i
que és un impost que, o almanco als professionals, s'hauria de
plantejar fer-hi alguna cosa.

Per tant, nosaltres votarem a favor de la proposta des
d’aquests plantejaments per als professionals i per als territoris
insulars com els nostres, que patim moltíssim amb l'excés de
costs.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. A diferencia de lo que ocurría con la
iniciativa que hemos debatido anteriormente, con esta iniciativa
nuestro grupo sí que está de acuerdo, tanto en la sintomatología
como en el diagnóstico como en el tratamiento que se propone.
Lo que está claro es que el tratamiento que hemos tenido hasta
ahora, por parte del Gobierno del Estado, no ha funcionado, las
medidas que se han implantado para intentar aliviar esta mayor
carga que supone a las familias, a las empresas, por la subida
del combustible no están funcionando, este descuento de los 20
céntimos al final se ha visto que es inútil. Por tanto, nuestro
voto será a favor de los tres puntos de esta iniciativa que
plantea el Grupo El Pi.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Antonio Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tenim una proposta de la qual
ja s’ha parlat en diferents ocasions en el Parlament, que potser
és atacar l’impost d’hidrocarburs, atacar l’IVA, però crec que
s’ha de posar de manifest una qüestió cabdal, que és com atacar
aquests imposts des de la visió insular. Aquest mateix any, la
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presidenta del Govern es va reunir amb la Comissió Europea,
justament per parlar del fet insular, és una qüestió diferent que
s’ha de tenir en compte.

Quan es fan comparacions amb Canàries, per exemple, hem
de tenir en compte per quin motiu es poden aplicar alguns
requisits, a part del seu règim que té, que es tramita el de
Balears, també ha de ser considerat un territori ultraperifèric o
allunyat, que no és la consideració que tenen les Balears. I el
que s’ha demanat també per part del Govern de les Illes
Balears, justament, és que les ajudes en matèria de transport,
com aquesta que es planteja molt bé des del Grup Parlamentari
El Pi, vagi en la mateixa línia, tot i que no es trobi dins aquesta
categorització de territori ultraperifèric.

És per això que donarem suport a aquesta proposta, Sra.
Pons, perquè és cert, que ha fet una bona taxonomia, com ha
explicat el Sr. Méndez, és cert, ha identificat, ha categoritzat i
ha definit uns problemes molt concrets i que, a més, compartim
que són necessaris. 

Sí que és cert que quan parlam de la reducció de l’IVA, és
cert que podria ser una mesura puntual, perquè és una mesura
que, com ja he dit en altres debats, a la reducció d’IVA hem de
mirar quin efecte pot tenir a llarg termini, que no sempre és el
prudent, com ho han dit també des del Grup Parlamentari
Podem, la reducció d’imposts moltes vegades ve absorbida,
com la de les ajudes que estan dient que no han servit per a res.
Jo crec que els 20 cèntims que s’han descomptat per litre, sí
han servit perquè es contingués una part de la inflació que
teníem, que estava totalment desbocada i també per tallar
justament la transmissió d’aquesta inflació al cost final que
poden tenir moltes matèries per a les persones.

És per això, Sra. Pons, que donarem suport als tres punts
d’aquesta proposta i vull donar-li l’enhorabona per la tasca feta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies presidenta. Des del Grup Socialista també estam
d'acord amb la finalitat d'aquesta proposta per alleujar els costs
de l'energia, en aquest cas dels carburants i amb un component,
diguéssim, d’insularitat. Nosaltres no estam d'acord amb les
abaixades generals d'imposts, sinó que estam d'acord amb les,
diguéssim, exempcions i bonificacions fiscals selectives,
concretes, a curt termini, a curt termini i també dirigides als
sectors directament afectats. I aquí aquesta selectivitat, la veiem
també en el tema de la insularitat. 

Nosaltres som més de fixar, regular, reformar els mercats de
l'energia, perquè no passin aquestes tendències, això és taxar
preus, limitar preus, etc., que això és el que va a l'arrel del
problema, perquè els imposts, la fiscalitat a curt termini encara
pot tenir un efecte, però a mitjà i llarg termini, té un efecte nul
o fins i tot contraproduent. 

En aquest punt crec que es pot també destacar l'actualitat,
l'esmena que l’eurodiputada socialista, Alicia Homs, ahir va
aconseguir incloure, aprovar dins l'estratègia europea també del
Fit for 55, segons la qual la taxa verda que s'implantarà sobre
les emissions derivades del transport, exceptuaran el transport
marítim d'entrada i sortida de les Illes Balears. Què vol dir,
això? Que el transport marítim, del qual nosaltres som
enormement dependents, no patirà aquest increment del
sobrecost de la taxa verda, i això, per tant, és una fita important
en el reconeixement de la insularitat, des del punt de vista
també de la tributació, que jo entenc que és el que venen a
demanar el punt primer i el punt segon d'aquesta proposta
d'avui d’El Pi.

Com dic, votarem a favor del punt primer, si més no, també
hem d’anar una mica alerta amb l'impost d'hidrocarburs. Aquest
impost es cedeix el seu 58% a les comunitats autònomes. Per
tant, tot el que retoquem d’aquest impost, també té un efecte
sobre el finançament autonòmic, ho dic perquè sempre parlam
o sempre El Pi està molt acostumat a parlar amb Canàries, que
en algunes ocasions pot ser procedent la seva comparació, però
què ens deia el vicepresident i conseller d'Hisenda de Canàries?
Deia: “Reducir el impuesto no se traduciría en una bajada del
precio al consumidor y, en cambio, afectaría a los ingresos de
la comunidad”. Per tant, el mateix conseller d'Hisenda de
Canàries ho reconeix, i, per tant, hauríem de ser sensibles
també a aquest factor. 

Respecte del punt segon, com ja s'ha dit, també s'han pres
ja mesures, com és la bonificació dels 20 cèntims per litre, que
ens sembla una manera d’actuar més proponent. I també, en tot
cas, aquest tema de l'IVA a qui s'ha de demanar és a Europa per
començar, Espanya pel seu compte no podria.

S'ha assenyalat també en aquest debat i en el previ, que som
davant d'un mercat oligopòlic, en tant que oligopòlic vol dir
que és un mercat inelàstic, i què passa en els mercats inelàstics
quan s’introdueix o s’augmenta..., quan es modifica la
tributació? Que sempre hi ha un efecte de translació i al final,
si reduïm l’impost, el que acaba fent el productor, els venedors,
des de la banda de l’oferta, s'augmenta el preu. Per tant, tot
això es trasllada al consumidor, el consumidor paga el mateix,
i el que faríem és que, en tot cas, la companyia que ha
augmentat els preus hi guanya. Això és el que passa quan el
problema és d'oferta, com ara.

Per tant, dit això, només queda comentar el tercer punt, al
qual també, evidentment, donarem suport al decret autonòmic
del Govern de les Illes Balears que es va aprovar, ja es varen
aprovar revisions excepcionals dels preus de les concessions de
serveis de transport, es varen bonificar taxes portuàries. La
Conselleria d'Agricultura va mobilitzar 10 milions d'euros per
al sector primari, derivats dels efectes econòmics del conflicte
a Ucraïna. I també des del punt de vista del transport, com
s'anunciava el 5 d'abril, el Govern i la Federació Balear de
Transports tancaven un acord davant la crisi d’Ucraïna, que
beneficiaria fins a 7.400 vehicles, un acord de 5,5 milions, que,
per tant, com dic, ja es va fer. És cert que la proposta estava
registrada amb anterioritat, i, per tant, nosaltres hi estam
d'acord.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Ara per contradiccions i per part del grup
proposant, té la paraula la Sra. Lina Pons, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Agrair a tots els diputats i
diputades d'aquesta comissió, el suport que donaran a aquesta
iniciativa d'El Pi, que pensam que és bona i sobretot veig que
vostès també, i que és bona sobretot per a la ciutadania. 

Només vull contestar les intervencions que s'han fet al dia
d'avui, al Sr. Sagreras del Partit Popular, he de dir-li que sí, que
és vera, hi va haver un rècord de preus dels carburants, hi estam
absolutament d'acord, i estam d'acord, també que és una
aberració i que és una preocupació i que, per tant, hem de
cercar i trobar solucions entre tots. 

Alejandro López, d'Unidas Podem, també estam d'acord que
és una mesura immediata. Nosaltres així ho hem reflectit a
l'exposició de motius, vostè també ho ha dit, no creiem que
sigui una solució a llarga durada, nosaltres creiem en les
energies netes, creiem en la sostenibilitat, creiem absolutament
que hem de tenir un planeta A, perquè no en tenim de B i que
s'han de cercar mesures dia a dia i sense fer molta pausa i més
pressa, però hem de ser també realistes.

Per tant, aquesta proposició no de llei, vostè també ho ha
recalcat, és simplement una solució immediata als problemes
que tenim.

Sabem que no som territoris ultraperifèrics, però ho
semblam, no ho som amb els avantatges, però sí ho som amb
els problemes. És a dir, hem de posar una solució, nosaltres no
cercam justificacions, supòs que vostès tampoc, però el que
hem de fer és trobar una solució, i no som ultraperifèrics, tant
de bo ho fóssim!, perquè vostè sap tan bé com jo que un vaixell
de mercaderies que ve de la Xina a València, costa gairebé
igual que el que costa de València a les Illes Balears. Tal
vegada m’he passat una mica, però més o manco, si fem els
càlculs, no aniria desencaminada.

Sr. Méndez, en Ciudadanos, de acuerdo, mejor taxonomía,
que taxidermia, seguro que usted está de acuerdo conmigo.
Gracias por el apoyo y, sí, salvaría el mundo si pudiera,
dígame adónde hay que ir e iremos, que seguramente me
acompañarían todos los de esta comisión.

Al Sr. Mas, la seva proposta vinculada al sector agrari, és
veritat, ens va agradar, estam d'acord amb moltes coses, vostè
ja ho sap, amb altres no, però amb moltes sí.

Al Sr. Sanz, vull donar-li les gràcies. Tornar repetir el que
li he dit al Sr. López, no som ultraperifèrics, però hem de
cercar solucions.

I també al Partit Socialista li he de dir que sí, és veritat que
no els agraden les abaixades generales, tal vegada a nosaltres
tampoc no ens agraden les abaixades generals, però aquesta és
una abaixada puntual i creim que imprescindible, que ja està bé

que ens prenguin el pèl, a una banda i l'altra, ens sentim
estafats, i crec que vostès a qualque moment també s'hi senten.

Res més. Gràcies a tots pel suport, ja ho traslladaré al
portaveu d'aquesta comissió. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Acabat el debat i ateses les
intervencions dels diferents portaveus, la Proposició no de llei
RGE núm. 2671/22 queda aprovada per assentiment. 

En conseqüència, queda aprovada per assentiment la
Proposició no de llei RGE núm. 2671/22, per a l'adopció de
mesures urgents davant l'augment brutal del cost de
combustibles.

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