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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí, presidenta, Ares Fernández substitueix Maria Antònia
Truyols.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Sí, presidenta, Núria Riera substitueix Virgínia Marí.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sergio Rodríguez sustituye a Jorge Campos. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No, a Idoia Ribas. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

A quien sea que tenga que sustituir.

(Algunes rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, ja estan aclarides les substitucions, idò. L’ordre del
dia de la sessió d'avui és el debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 2672 i 2878/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2672/22, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou repertori d’oficis
artesans de les Illes Balears.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2672/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al
nou repertori d'oficis artesans de les Illes Balears. Per a la seva
defensa, i per part de el Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Assumpció Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA: 

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputades. Aquesta proposició no de llei, tot i que neix a
Menorca, té incidència i té efecte per al conjunt de les Balears
en tot allò que es refereix als oficis artesans.

L'origen d'aquesta PNL és l'actualització del repertori
d'oficis artesans que promou el Govern de la Sra. Armengol, a
través de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius, una renovació plantejada a partir de la proposta
formulada pel Consell de Mallorca que suposarà que a Balears
hi hagi 152 oficis artesans, dels quals 41 són noves
incorporacions o canvis de denominació. Compartim els
objectius de millorar la competitivitat i foment del sector artesà
que avui viu una gran recuperació i també per la seva aportació
a l'economia local.

Des de Menorca aquest nou repertori ha motivat la
presentació, o va motivar, la presentació d'al·legacions per part
de l'Associació d'Artesans de Menorca i també pel consell
insular, que van anar dins una mateixa línia: es referien a oficis
antics, que pràcticament han desaparegut; a oficis que estan en
actiu, però sense relleu generacional; també a nous oficis
artesans; i a manteniment de noms propis d’aquests oficis. 

Demanam la inclusió d'oficis, tot i que en trobar-se avui en
risc de desaparició, tenen tradició i han de ser a aquest
repertori, per exemple: carboner, emblanquinador, sifoner,
sucrer, trencador de marès. Tampoc no es reconeixen els noms
propis d'oficis com, per exemple, relligador, llatrer, llanterner,
paredador i seller, entre d’altres, és clar. Tots aquests oficis
artesans formen part del patrimoni cultural i l'economia
tradicional de Menorca i de totes les illes.

I també s'han de mantenir aquells oficis amb problemes de
relleu generacional, com són, per exemple, els carnissers
artesans que es dediquen a la venda de producte local, tot i les
dificultats que pateixen no es justifica suprimir-los d’aquest
repertori.

Vull fer-me també ressò de les al·legacions del Consell de
Menorca, que comparteix els plantejaments d’ARTEME, de
l'associació, i reclama, o demana, que es mantenguin els  noms
propis a cada illa, perquè hi ha oficis amb denominacions
diferents segons la tradició oral i el patrimoni cultural i
immaterial de cada illa. 

Des del Partit Popular consideram que hem de reconèixer
i hem de mantenir aquesta riquesa que ens aporta l'artesania de
les nostres illes, sobretot perquè per obtenir la carta d'artesà,
mestre artesà o el document de qualificació artesanal és
necessari que l’ofici sigui prèviament inclòs i definit al
repertori que ara actualitza la conselleria del Sr. Yllanes.

Aquestes distincions, que en el cas de Menorca concedeix
el consell insular, valoren i reconeixen la trajectòria
professional, el coneixement i l’ofici dels artesans de les
nostres illes. 

Per tot açò esperam el suport dels grups parlamentaris.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Dentro de la hoja de ruta lógica que
apoyamos los grupos progresistas y el propio gobierno, lo que
queremos es diversificar la economía y para eso hay que apoyar
a otros sectores, en este caso hablamos del de los artesanos.

Vamos a votar a favor, pero es que quiero comentar un tema
y es, como se sabe, lo acaba de decir usted, las competencias
realmente están en los consejos insulares, pero de gestión,
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quien otorga los nombres o no es la Comisión de Artesanía en
si, que tiene, además, competencias cedidas y que es un ente
propio. Aun así, como entra dentro de la hoja de ruta del propio
Govern y entra dentro del lenguaje y de la intencionalidad que
siempre decimos tener desde Unidas Podemos, vamos a darle
apoyo, pero sí que quiero remarcar la parte que en realidad es
la comisión, que además es autónoma, la que cataloga los
nombres y configura. 

Entonces, hay que mirar el acta o remitirse al acta de la
última reunión que tengan o cuando lo decidan, pero lo que sí
que se puede hacer es aprobar, sin ningún problema esta PNL,
para que el propio Gobierno se comprometa, junto a los
consejos, a apoyar la medida que así sea, pero sí hay que decir
que no es el Govern directamente el que lo hace. Lo digo por
cómo está redactada la PNL, no pasa nada, pero que quede
claro que la intencionalidad es que salga adelante, pero no es
el Govern en sí quien lo hace, sino la Comisión de la Artesanía.

Y en este sentido sí que creemos que todos tenemos que
remarcar el esfuerzo por intentar diversificar la economía y,
sobre todo, estas profesiones artesanas, que, además, tienen un
arraigo cultural, creo que necesitan una especial protección y
que no quede nadie fuera o con más impedimentos de los que
ya de por sí tienen.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros, lógicamente, también
nos mostraremos favorables a que este nuevo repertorio de
oficios artesanos y su actualización pues cumpla, además, con
las peticiones y alegaciones de las asociaciones y, sobre todo
en estas cartas de artesano y maestro artesano, que tenemos
ciertas dudas sobre qué se consagra exactamente mediante estas
cartas, ¿no?, si la condición, la categoría, la situación, la
licencia; es decir, qué ventajas, qué privilegios, qué
obligaciones, qué responsabilidades.

Pero, bien, puestos en ello, y ya que hablamos de revitalizar
nuestra economía mediante este tipo de cosas, creo que
debemos recordar algunos precedentes, desde la Ley genucia,
del 324, o la Ley Virginia, ya se intentó, por ejemplo, con la
famosa Ley Sempronia fragmentaria, bajo el tribunado de Cayo
Graco, mejorar precisamente y empezar a regular gremios. Es
una ley que, por otro lado, también intentaba poner precios
mínimos a los productos de primera necesidad.

Lo digo porque a veces uno tiende a pensar que hay muchas
novedades, y esto recuerda un poco precisamente la Ley de
gremios, del 284, que, además, eran medidas para contener la
inflación y que contenían un aumento de las fuerzas armadas
del imperio, un aumento de los impuestos, una mayor
contratación de funcionarios, la devaluación del denario de
cobre, o sea, la desaparición del oro y la plata, la persecución
de precios de venta por debajo del precio de producción, o las

medidas sobre todo para ligar los trabajadores a la tierra o a los
trabajos de sus padres, que crearon los gremios que, luego,
durante la Edad Media no fueron especialmente brillantes.

Recordando, pues, estos precedentes, por el posible peligro
de estas regulaciones en las actividades gremiales, nosotros nos
mostraremos favorables a los cuatro puntos que se nos piden
aquí, incluyéndole las denominaciones, que, por cierto, algunas
son sorprendentes, -perdón, a los cinco puntos-, al de
patchwork, en el bonito oficio de cosidor o cosidora, no
necesariamente cosidora, entiendo yo, aunque me gustaría
saber qué es el patchwork, que exactamente lo desconozco; las
campañas de promoción y difusión; el impulso a la
recuperación; y mantener, como piden estas asociaciones, en el
repertorio los que tengan tradición, contenido material e
inmaterial e identidad.

Gracias, Sra. Presidenta, 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:

Bon dia, gràcies presidenta, diputades, diputats. Nosaltres
votarem a favor també de la proposta, tot i que és una discussió
que ja s'ha fet en el marc que pertoca, que és la Mesa de
l’Artesania, i que les competències estan transferides als
diferents consells insulars. Per tant..., però, massa bé, és a dir
la preocupació per les cartes de mestres artesans, pels oficis
que són considerats com a artesans i per les inversions que es
puguin fer per donar a conèixer i per generar dinàmiques
econòmiques a l'entorn de l'artesania a les diferents illes,
benvinguda sigui en aquest parlament. I precisament per això
li votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Sergio Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Méndez, el patchwork, que son
estos edredones que estamos acostumbrados a ver, que usted ya
se acordará, en La Casa de la Pradera, hechos con retales, que
aparecen normalmente, digo, porque, aunque no es exclusivo
de los Estados Unidos, se ha hecho internacionalmente famoso
porque es donde realmente esta corriente estilística de ropa del
hogar ha sido más predominante.

Me ha citado usted a los Graco y me ha dado un patatús,
porque ya sabe que los Graco, de funesta memoria, eran un par
de revolucionarios de tomo y lomo, que casi se cargan la
república romana.

Por otra parte, y yendo al caso concreto, nosotros
apoyaremos, como no puede ser de otra manera, cualquier
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medida que sea en favor del mantenimiento de las actividades
tradicionales de artesanía de nuestras islas, que forman parte,
por supuesto, de un patrimonio cultural inmaterial y material
que, como muy bien dice la propuesta del Partido Popular,
debe ser esponsorizado, respaldado y dado a conocer para que
no se pierda, y, en muchas ocasiones, para que no solo sea una
especie de zoológico, y permítanme la expresión, de
actividades tradicionales, sino que realmente, con un impulso,
se le puede dar una auténtica viabilidad económica a
muchísimos de estos oficios, pues como sucede con algunos
tradicionales, que son muy rentables, como los artesanos que
hacen paredes de piedra seca en nuestra comunidad.

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. 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, senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari El Pi donarà suport a aquesta iniciativa,
deixant al marge el tema competencial i el paper dels consells
insulars.

Compartim absolutament la seva finalitat, que, en definitiva,
és potenciar l'artesania, que, en gran part, és potenciar el
producte balear. Pretén donar difusió i protecció a les activitats
tradicionals que formen part d'aquest patrimoni de les Illes
Balears, com és l'artesania. I, al final, també donar valor afegit
a la producció que es fa a través d'aquesta via. 

Com que estam d'acord amb aquests objectius, la votarem
favorablement.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vagi per endavant el suport a
aquesta proposta perquè considerem, des del Grup Mixt, també
des dels partits que represent, que els oficis artesans són unes
tasques que hem de protegir, perquè qui no coneix el que es
feia, difícilment podrà avançar en la historia futura.

Sí que, d’acord amb el que ha dit el portaveu de Podem,
s’ha de tenir clar que la competència en comerç i artesania és
dels consells, però que la definició d'aquesta carta o d’aquest
llistat d'oficis artesans es troba dins la comissió conjunta entre
els consells i el Govern, i és important que aquesta PNL insti,
justament aquesta comissió, no tant el Govern, sinó aquesta
comissió el manteniment a incloure o fins i tot a modificar, si
fa falta, qualque element d’aquesta llista, que es va actualitzar
l'any passat, com ja ha dit la diputada del Grup Popular, en 150
nous oficis, dels quals 41 eren nous, si s'han d'incloure o de

cara a alguns que fossin modificats perquè es pugui donar
aquesta PNL.

Res més, òbviament, estam d'acord i que es continuïn
incloent no només oficis oficials, sinó també en estudis, ja
siguin de la branca d’FP o siguin estudis alternatius, en els
quals es protegeixi el patrimoni també cultural i immaterial de
les nostres illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. El Grup Parlamentari Socialista també donarà suport
a la proposta perquè estam d'acord amb la promoció de la
nostra artesania i reforçar aquest sector i donar-li el valor que
es mereix. Gràcies a la rica i extensa història que han anat
aportant els diferents pobles de les Illes Balears, podem gaudir
de l'artesania a totes les nostres illes, de diferents formes i
varietats. Vells oficis segueixin estant presents i mostren
productes tradicionals, i podem comprovar com les tradicions
conviuen amb les tendències més actuals, des d’objectes com
el siurell o les gerres de fang, calats, i elements realitzats amb
llata, fins a la important indústria del calçat, pell, perles i
bijuteria.

A Mallorca destaquen les robes mallorquines, conegudes
com a robes de llengües, i el vidre bufat; a Menorca, les
albarques i la tradicional ceràmica blava; i a Eivissa i
Formentera, influenciada pel moviment hippie compta amb
nombrosos mercats artesanals amb productes inspirats en
aquesta influència.

Com sabem, la Comissió d'Artesania ja va actualitzar el
repertori d'oficis artesans a les Illes Balears, el passat juliol del
2021, però s’ha de seguir actualitzant segons les necessitats que
sorgeixin. L'artesania comprèn una diversitat de tècniques i
amb l'aparició de nous materials i conceptes, de creativitat i
funcionalitats, tot això doncs ha suposat un gran canvi en la
concepció tradicional. Aquesta renovació millora la
competitivitat i fomenta el sector artesà, que vol mantenir
característiques patrimonials i culturals, però també vol ser un
sector innovador.

La revolució digital, el reciclatge i la transformació
d'objectes a través de les arts manuals i la innovació de la
tecnologia són factors que també afecten l'activitat artesanal i
la modernitzen.

Afortunadament, des de fa temps es considera l'ofici d'artesà
oficialment i es poden obtenir les acreditacions d’artesania dels
consells insulars, cartes artesanes i també de mestre artesà per
fomentar la professionalització del sector i també per acollir-se
als ajuts econòmics que s'atorguen per a la promoció dels
productes, la formació o la millora dels tallers.
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Recordem també que la Comissió d'Artesania tracta
l'ordenació de l'artesania, l'elaboració i l'actualització del
repertori d'oficis artesans. Així s’ha de mantenir l'impuls de
propostes com aquesta, i d'altres que puguin venir que es
considerin necessaris per al foment i el desenvolupament de
l'artesania.

El Govern és l'encarregat de coordinar aquest repertori
d'oficis entre els diferents consells insulars, per garantir que hi
hagi un únic registre al conjunt de les Illes Balears. Volia
deixar molt clar, com els meus companys, que qui modifica i
desenvolupa és la Comissió d'Artesania, que és l'òrgan facultat
per proposar i fixar els oficis artesans. El Govern té cedides
aquestes competències als consells, encara que juntament
treballen per promoure i protegir la nostra artesania i els oficis
que se'n deriven.

Per això hi donarem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara, per contradiccions i per part
del grup proposant, té la paraula la Sra. Assumpció Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair, en primer
lloc, el suport de tots els grups parlamentaris a aquesta
proposició no de llei.

Sí que voldria aclarir una qüestió a la qual han fet referència
diversos diputats. Ja sabem que les competències són dels
consells insulars, però qui tramita i qui aprova el repertori és la
Comissió d'Artesania de Balears, que la presideix, precisament,
el conseller Yllanes. El Govern és l'encarregat de coordinar
aquest  repertori d'oficis per garantir que hi hagi un únic
registre a totes les illes, almanco així ho diu la nota de premsa
que va enviar al Govern. Però l’important, i tots coincidim, és
que tant l'artesania com els oficis artesans no poden quedar
amb un simple, ho dic entre cometes, amb un simple folklore,
rere cadascun d'ells hi ha una història, hi ha una tradició, hi ha
una feina i un esforç que durant generacions s’ha transmès per
poder-los mantenir vius. Uns oficis que hem de mantenir, hem
de conservar amb les denominacions pròpies i específiques de
cada illa. No podem perdre aquest patrimoni.

I per aquest motiu, al segon punt demanam a la Conselleria
d'Educació i a la Conselleria de Sectors Productius que duguin
a terme campanyes de promoció, campanyes de difusió, als
instituts de secundària, perquè estimam el que coneixem, per
açò els alumnes de batxillerat, ESO o formació professional
han de conèixer, consideram que han de conèixer tots aquests
oficis artesans amb uns productes que avui registren una gran
demanda i, francament, són ben valorats, constitueixen també
una bona sortida de feina. 

Esperam que finalment el Govern apliqui i dugui a terme tot
açò per donar l'impuls que necessiten tots els oficis artesans de
les nostres illes.

Vull reiterar les gràcies a tots els grups parlamentaris, 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Pons. Després d'escoltar les intervencions de
tots els grups parlamentaris, entenc que es pot aprovar per
assentiment aquesta proposició no de llei.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2672/22, relativa al nou repertori d'oficis artesans de
les Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2878/22, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per a les Illes
Balears, per a l’impuls al desenvolupament efectiu de les
energies renovables. 

Tot seguit passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 2878/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per a l'impuls al desenvolupament efectiu
de les energies renovables. Per a la seva defensa, i per part del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la
paraula el Sr. Josep Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta iniciativa que
presenta el Grup Parlamentari El Pi pretén impulsar de manera
efectiva les energies renovables. Com tots sabem, Europa viu
una crisi molt important dels preus energètics, una crisi sense
precedents que té  conseqüències a la butxaca de tots els
ciutadans i de les empreses de tot Europa i que és una crisi que
va ser realment molt agreujada com a conseqüència de la guerra
d’Ucraïna. 

Davant aquesta crisi de preus es fa encara més prioritària
l'adopció de mesures excepcionals per minimitzar la
dependència exterior energètica que tenim i fer-ho a curt
termini. Resulta evident que un dels instruments per avançar en
aquesta situació energètica manco dependent de l’exterior és
potenciar les energies renovables. 

La utilització d'energies renovables és una gran alternativa
per aturar l'emergència climàtica i l'espoli dels recursos
naturals. A més, pot tenir un efecte positiu perquè pot suposar
la generació de nova ocupació i la capacitat de reduir costos i
augmentar competitivitat de les nostres empreses dels sectors
com l’agrícola, el comercial o l’industrial.

L'Estat espanyol i les Illes Balears disposen d’un gran
recurs natural, com és el sol, com és l'energia solar, un recurs
que, sorprenentment, ha estat poc utilitzat i poc explotat els
darrers decennis. I per això, inexplicablement, som dels països
que ens trobam a la cua en la utilització d'energia solar,
comparat amb altres estats que no tenen tant de sol com l'Estat
espanyol i com les Illes Balears, com és el cas d'Alemanya que
té més potència instal·lada solar.

El futur, per tant, del consum elèctric passa per potenciar
l'autoconsum amb energies netes i aquest autoconsum va
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guanyant terreny amb diverses fórmules i, de fet, el Govern
dóna moltes ajudes i ha potenciat molt aquesta línia de feina.
Una d'aquestes fórmules per potenciar l'autoconsum és el
denominat “autoconsum col·lectiu”. Per això, la mateixa Llei
de transició energètica i canvi climàtic de les Illes Balears
estableix una aposta clara per potenciar les comunitats
d'energia renovable local. 

Hi ha països, com França o Portugal, que han modificat la
seva normativa per permetre l'autoconsum col·lectiu d'energia
elèctrica, mitjançant xarxa de baixa tensió, a una distància de
fins a dos quilòmetres, distància que fins i tot pot ser més gran
en cas de xarxes amb tensions superiors.

Espanya, en canvi, en el Reial Decret 244/2019, regula les
condicions administratives de l'autoconsum d'energia elèctrica
i posa el límit de l'autoconsum col·lectiu als 500 metres de
distància màxima que pot haver-hi entre la instal·lació
generadora i cadascun dels consumidors. A més, la distribució
d'energia sempre ha de ser en xarxa de baixa tensió, segons
aquesta normativa estatal. 

El Pi considera que ampliar les distàncies d'autoconsum
col·lectiu dels actuals 500 metros fins als 2 quilòmetres, com
han fet França i Portugal, insistesc, suposaria augmentar la
superfície de possibles usuaris dels 0,8 quilòmetres quadrats a
quasi 13 quilòmetres quadrats. Això implica multiplicar per 16
la superfície dels beneficiaris de l’autoconsum col·lectiu.

Si volem ser capdavanters en energies renovables i superar
la nostra dependència energètica de l'exterior hem de modificar
la normativa.

Per tant, el que proposam són dos punts a aquesta
proposició no de llei: primer, instar l'Estat a fer les
modificacions legals jurídiques que siguin necessàries per
augmentar la distància màxima d'autoconsum col·lectiu,
passant dels actuals 500 metres a, com a mínim, els 2
quilòmetres en baixa tensió. I també, el segon punt de la
iniciativa és instar el Govern de l'Estat a fer totes les
modificacions legals i jurídiques que siguin necessàries per
incorporar les connexions d'alta tensió a l’autoconsum
col·lectiu, simplificar tràmits administratius i flexibilitzar les
condicions per a la compensació simplificada. 

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Melià. 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, bon dia diputades i diputats. Bé,
nosaltres coincidim bonament amb l'anàlisi que ha fet el Sr.
Melià de la situació, pugen els preus de tot, especialment els
preus de l'electricitat i els vinculats. Tot això s'agreuja encara
més per la guerra de Putin contra Ucraïna. Hem de fer el
possible per minimitzar aquesta problemàtica, nosaltres ja hem
presentat un sense fi de propostes, especialment fiscals que avui

no importa repetir, entre d'altres coses, perquè normalment els
diferents grups polítics ens han donat suport a moltes d'aquestes
propostes, és vera que encara falta aplicar-ne algunes.

Com que el preu de l'electricitat condiciona no només el
benestar, sinó també el preu de moltes altres coses, qualsevol
proposta coherent i raonable com aquesta és benvinguda i
necessària. I, com diu El Pi i nosaltres hi creiem, una de les
solucions passa per potenciar les energies renovables, no només
pel problema dels preus, sinó també, i crec que és important,
per lluitar contra el canvi climàtic.

I si una cosa tenim aquí, sobretot a les Illes Balears, bé, a
Mallorca, a Menorca i per tot és el sol. No es pot dir que hi
apostam, però que després la normativa que depèn de nosaltres,
els polítics, no hi aposti, i aquí crec que El Pi presenta una
proposta oportuna, amb propostes de canvis concrets, que és
vera que no depenen d'aquí, però depenent dels polítics de
Madrid, que poden ser pràctics i efectius.

I quan nosaltres una proposta és positiva, la defensam i hi
votam a favor i, per tant, nosaltres votarem, efectivament, a
favor de demanar a l'Estat les modificacions que siguin
necessàries per augmentar la distància màxima d'autoconsum
col·lectiu, passant dels actuals 500 metres als 2 quilòmetres en
baixa tensió, i també fer les modificacions que siguin necessaris
per incorporar les connexions d'alta tensió a l’autoconsum
col·lectiu.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

López, algun día te cantaré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, és que s’asseuen junts, i jo no sé què passa...,
disculpi, Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta.

(Remor de veus)

Aunque, como ya se ha dicho, España es un país que goza
de muchísimas horas de sol, de hecho es de los que más horas
de sol tiene a escala global, y además el ángulo de la entrada
del sol es muy coincidente con la necesidad que tienen las
placas solares, con lo cual España es un país que debería haber
apostado hace muchísimo por las energías renovables, en
específico la solar, sí que nos hemos encontrado que durante
décadas -y no me voy a poner a repartir culpas, porque ahora
de lo que se trata es de encontrar soluciones-, no se ha aplicado
legislación que fomentase el uso de energías renovables, en
específico placas fotovoltaicas.
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¿Qué es lo que nos encontramos ahora? Pues una hoja de
ruta marcada por Europa, que sí que fomenta el uso de energías
renovables y que, además, insta a España a ponerse las pilas en
el uso de placas fotovoltaicas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que
vemos legislación que no se entiende muy bien a quién quería
beneficiar, cuando se aplicaba, que tenemos cosas como lo que
vemos cuando queremos aplicar el autoconsumo colectivo, y es
que a más de 500 metros no se puede, con lo cual lo que
estamos haciendo actualmente, desde el Gobierno lo que se está
haciendo actualmente es intentar encontrar aquellos núcleos
que en un radio de 500 metros o menos puedan beneficiarse los
vecinos, pero eso no siempre se puede llegar a hacer, porque
hay muchos que sobrepasan esa medida; con lo cual te
encuentras con un tope legal que no puedes, algo burocrático,
además a nivel estatal, que te lo impide. Y hay muchos vecinos
que se quedan sin poder recibir, cuando sí que podrían estar
recibiendo ese autoconsumo colectivo por culpa de una
legislación que está pensada pues para no fomentar esas
energías.

Vamos a votar a favor de los 2 puntos. Creemos..., de
hecho, la conselleria ya hace meses, es verdad que es de hace
meses la PNL, pero ya la conselleria hace meses que instó al
ministerio a que quitase esos 500 metros y los fijase a 2
quilómetros. Lo anunció públicamente, también lo dijimos
aquí, pero no está de más aprobar una PNL, dejarlo oficial y
que se inste al Estado, en concreto al ministerio, para que quite
ese trámite burocrático o ese límite que hay.

Es verdad que se ha anunciado, por parte del Gobierno
estatal, que dentro de unas semanas -han dicho semanas, sin
concretar-, romperán el límite de 500 metros. Ya veremos
cuando se anuncie de forma oficial o no, pero de momento
vamos a apoyar la PNL porque tienen todo el sentido. Además,
son políticas que se han intentado impulsar siempre desde
Unidas Podemos.

En cuanto al tema de la alta tensión, como bien ha dicho el
diputado que propone esta PNL, luego nos encontramos con la
distancia, es un tema técnico, si no se incluye la alta tensión, a
según qué distancia no podrás llegar, por ejemplo, Francia, etc.,
lo incluyen para poder llegar a los 2 quilómetros. Volvemos a
lo mismo, sí se quitasen los 500 metros, pero no se permitiese
la alta tensión, nos encontraríamos con un límite físico donde
los vecinos no podrían beneficiarse de ese autoconsumo
colectivo.

Con lo cual creo que los 2 puntos tienen mucho sentido y
los vamos a apoyar: uno es la línea que está marcando la
conselleria para el fomento de energías renovables; dos,
creemos, desde Unidas Podemos, que se tendría que haber
hecho desde hace ya mucho. ¿Por qué? Porque España tendría
que ser pionera en energías renovables, sobre todo en placas
fotovoltaicas, cosa que no ha sido porque durante décadas no
nos hemos puesto las pilas.

Aprovechando la hoja de ruta europea creo que tenemos
que hacerlo y ser pioneros en toda Europa en cuanto a
productores de energías renovables basadas en energía solar.

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. Nos encanta que, como a raíz de
esta propuesta de El Pi, empezamos a tratar unos conceptos, yo
diría que más interesantes, me ha sorprendido, es verdad, no lo
había reflexionado nunca, el grado de incidencia del sol en
nuestro país, o sea, las latitudes entre 35 y 45 grados, que es
lógico y sensato; y esta otra de la alta tensión y su aplicación en
distancias superiores al medio quilómetro.

Y lo es porque creemos que es muy inteligente, por parte de
El Pi, esta petición de que la situación energética global pide
una menor dependencia del exterior auxiliar, o sea que cada
uno debe tratar, debe intentar cada comunidad, cada zona, cada
parte del país, debe tratar de proporcionarse por sus propios
medios la energía, lógicamente, y por los recursos de los que
dispone allí. Digamos que, a pesar de lo demonizado del
carbón, hay una lógica en que Asturias utilice carbón, aparte de
sus otros efectos que entiendo preocuparán a algunos de
forma... hay una lógica en que Asturias utilice carbón, y hay
una lógica en que Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera
utilicen sol y viento, o sea, los medios a su disposición.

Lo que nos parece que hablar de esto sin rasgarnos las
vestiduras, porque, insistimos, no creemos que seamos uno de
los grandes focos contaminantes de este planeta, la utilización
de los recursos propios, de los recursos adecuados, y más
siendo renovables, nos permiten, además, establecer nuestro
trabajo en una línea que es apoyada en estos momentos por
Europa, por el mundo, que está bien vista, que es dotada de
fondos, o sea que creo que, evidentemente, debemos ir en esa
dirección.

Ahora bien, el autoconsumo, en este artículo 49 de la Ley
10/2019, de transición energética y cambio climático, la
inclusión de las peticiones que nos realiza aquí El Pi, es decir,
pasar del medio quilómetro a los dos quilómetros, está muy
bien razonado el cómo además la superficie se multiplica
exponencialmente, es decir, primero que la distancia de un
punto a otro de medio quilómetro resulta relativamente corta
para vivir a un quilómetro doscientos metros de una fuente de
producción común y tener cierta sensación de que están en la
distancia es una locura. Y segundo, eso, lo exponencial que
multiplica esa superficie, al incrementar el radio, como
incrementamos toda la superficie circular.

Entonces, en eso estamos completamente de acuerdo, por
tanto, en las modificaciones jurídicas para meter esa distancia
y, sin duda, en que incorporar las conexiones a redes de alta
tensión; y comprenderá que profundamente favorables, y no
solo favorables, sino encantados en la simplificación de
trámites y en la flexibilización -pero ¡qué bonito, si es son hasta
bonitos los verbos!, simplificar y flexibilizar-, la flexibilización
de las condiciones para esta compensación simplificada que,
sin duda, es tremendamente necesaria, porque lo que no
podemos volver es a los autoconsumidores en unos burócratas
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calculadores de amperios, ohmios y otro tipo de medidas
desconocidas para la humanidad normal.

Gracias, Sra. Presidenta, 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. Nosaltres Votarem a favor de la
proposta d'El Pi, entre altres coses perquè, des de MÉS per
Mallorca, quant al primer punt, per exemple, fa estona que
també el demanam i el reivindicam, és necessari, si de veres
jugam a fer instal·lacions d'energies renovables compartides,
tant una cosa com l'altra.

I quant al segon punt, també... -perdonau-, i al primer punt
és cert que hi ha un compromís del Govern de l'Estat de
canviar-ho de no fa gaire i confiam que compleixin aquest
compromís, tot i que confiar que compleixin els compromisos
devers Madrid tampoc no és que sigui una tradició per al
Govern de l'Estat, per tots els governs de l'Estat, no per aquest,
per tots.

I quant al segon punt, he de dir que també hi votarem a
favor, tot i que el Reial Decret Llei 29/2021 ja ho va aprovar,
de manera que des del 21 de desembre de l'any passat, en
teoria, això ja és tal com demana la proposició no de llei d'El
Pi, però així i tot hi votarem a favor, entre altres coses perquè
-i això sí que ho hem de reconèixer i ho hem de posar en valor-
els darrers anys s'ha multiplicat per molt i no abasta l'energia
generada per les renovables a les Illes Balears, i hi ha un impuls
efectiu per part del Govern de les Illes Balears d'aquestes
energies, tant a particulars com a empreses, però -com diem- no
abasta i la normativa ha de facilitar al màxim que es puguin
instal·lar renovables arreu de tot el país.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Sergio Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, Sr. Melià, usted ha
empezado hablándonos de una crisis energética sin
precedentes. Esto me recuerda a aquello que ni los más viejos
del lugar recuerdan un invierno tan seco o tan frío, luego uno
va a la estadística y ve que sí, que ha habido inviernos más
secos o más fríos, pues, ha habido crisis energéticas iguales o
peores, como la del petróleo de 1973, que llevó desde el inicio
a una serie de racionamientos de lo que entonces era el
combustible principal, el petróleo.

Nosotros consideramos que todas estas propuestas que
suenan tan verdes, lo verde parece muy bonito y, en general, lo
es, porque ese es el color corporativo de mi partido, pero es

que algunos asuntos nos asemejan más a sandías verdes por
fuera rojos por dentro, porque, al final, detrás de todo esto está
esta demagogia, la Agenda 2030, el cambio climático, la huella
de carbono, sobre los que parece que no se puede uno hacer
ninguna cuestión sin caer en herejía.

Nosotros estamos a favor de una auténtica soberanía
energética, ¿cómo la queremos conseguir? Pues ya lo hemos
dicho: con medidas realmente eficientes que abaraten el coste
de la energía para particulares y para las empresas que nos
hagan competitivas, principalmente las centrales nucleares, que
han sido declaradas verdes y sostenibles por el Parlamento
Europeo, solo que aquí solo hacemos caso al Parlamento
Europeo en algunas cosas, en otras no nos importa.

Y, por supuesto, en la utilización de nuestros recursos
naturales en caso de necesidad. O sea, somos... hemos sido tan
suicidas de imponernos a nosotros mismos, por ley, el no poder
averiguar qué hay en nuestro subsuelo, en nuestras aguas
territoriales, donde, según los estudios de esos expertos que a
ustedes tanto les gusta citar, pues hay reservas de petróleo,
reservas de gas muy importantes que nos garantizarían un
autoabastecimiento por más de medio siglo. Encima, si todo
eso no nos basta, vamos y le metemos el dedo en el ojo a
nuestro principal proveedor de gas, y luego decimos: hay un
problema; bueno, un problema que en parte está autogenerado
por las decisiones políticas que ha venido tomando este
gobierno, gran parte del problema de los precios de la energía
son creados por el propio gobierno y sus medidas desacertadas.

Pero es que si vamos incluso un poquito más allá, cuando
estamos hablando del autoconsumo, de la energía solar,
¿ustedes se plantean de vez en cuando cómo se construyen
estos paneles solares? ¿Qué tipo de materiales se utilizan?
¿Cuál es su vida útil? ¿Qué haremos después con estos paneles
solares que llevan materiales pesados en su construcción,
cuando su vida útil haya acabado, que, además, en el caso
concreto de nuestras islas, suele ser más corta que en otros
lugares debido a la humedad y a la salinidad, qué haremos con
estos paneles solares? 

Y lo mismo, ¿qué haremos con las baterías de los coches
eléctricos? ¿Qué se está haciendo con las aspas de esos molinos
horribles, si cualquiera de ustedes ha tenido oportunidad de ir
por la península y ver el paisaje plagado de esos molinos
terribles, horrorosos, que destruyen completamente la visión
paisajística de nuestra nación y que, de paso, ya que están, se
cargan unos cuantos buitres y otras aves? ¿Ustedes saben lo
que se hace con estas aspas, que en su construcción también
llevan elementos nocivos para el medio ambiente?

O sea, estamos hablando de un mundo ideal en el que todos
queremos ser verdes, sostenibles y ecológicos, y muchas veces
ni somos verdes, ni somos sostenibles, ni somos ecológicos.

Nosotros estamos a favor de soluciones reales, no podemos
apoyar esta propuesta de El Pi.

Gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vagi per endavant, Sr. Melià, que
òbviament donarem suport a aquesta proposta perquè tot el que
vagi per augmentar el consum d'energies renovables, tan
necessàries perquè les nostres illes aconseguim la sobirania
energètica i aconseguim també una aturada del canvi climàtic,
tot i que podem començar a dir, com ha dit el Sr. Méndez, o ara
mateix el discurs del Sr. Rodríguez, (...), és necessari que fem
passes per autoabastir-nos per mitigar les conseqüències del
canvi climàtic. 

Benvingut, Sr. Sagreras, a la transició energètica, estem
molt contents que el PP vingui a la transició energètica i estigui
d'acord amb la transició energètica, esperem que si a qualque
moment governen, jo esper que no, però si en algun moment
governen, continuïn apostant per les renovables i no tornem
posar un impost al sol d’aquest que en tenim molt aquí, a les
Illes, per si de cas vagi per endavant aquesta informació. 

Després, sí que és cert que els discursos demagogs com el
que ha fet ara mateix el Sr. Rodríguez, crec que s'han de posar
de manifest. Per què? Perquè parla que les energies nuclears
són considerades verdes, que tenen residus que durant milers
d'anys, i no té cap problema que..., a part que construir una
central nuclear que diu ara és la solució, té entre 13 i 18 anys,
crec, no?, la durada. Ara, la planegem ara i d'aquí a 20 anys
tindrem la central nuclear. Quins problemes tindrem d’aquí a
20 anys? No ho sabem, però..., és demagògia. “És que fan falta
centrals nuclears”, d'aquí a 20 anys com sabrem com haurà
augmentat o minvat la població i la demanda energètica?

Després parla que les aspes dels molins tenen elements que
tenen una vida..., els residus tenen una vida de..., es poden
reciclar, primer; segon, com a molt 200 anys de durada, igual
que les bateries de liti, o també quan parla de les plaques
fotovoltaiques, tenen cilici la majoria, en el cilici es treballa ara
mateix a tornar a..., com funciona això és una qüestió de forats,
hi ha un forat que quan hi passa un corrent elèctric aquest forat
s’omple i es genera un corrent elèctric, i es treballa en invertir
aquest forat per reciclar el cilici. Sí, jo sí que he estudiat de què
van aquestes coses, tenen una vida útil de 30 anys i 30 anys no
són mil anys, són un poquet menys.

Llavors crec que hem de tenir en compte que la demagògia,
queda molt bé el discurs, però fiquem dades, fiquem xifres
damunt la taula. Són més eficients i més sostenibles els
pannells fotovoltaics que no les centrals nuclears, tot i que li
hagin ficat una etiqueta verda. I, per desgràcia per a vostè, verd
per fora, però vermell per dins, les qüestions vermelles al final
són les que donen, com la sang, i són les que fan que tot
funcioni, malgrat no li agradi.

Com li he dit, Sr. Melià, donarem suport, en primer lloc, a
aquesta ampliació perquè és cert que el canvi multiplica per 16,
Sr. Méndez, multiplicat per 16 la superfície de generació, i

també els canvis que facin falta, la flexibilització de tràmits.
També perquè és important posar de manifest qüestions com
que hi ha més energies renovables, a part de la solar hi ha,
òbviament, l’eòlica, a les Balears és més complicada per
qüestió de la protecció natural, però també n'hi ha d'altres tipus,
la planta de producció d’energia d'hidrogen de Lloseta també
és una energies renovable, que podem tenir en compte i que no
genera residus. Així com també hi ha energies maromotrius que
són com els molins de vent, però dins la mar i que també es
plantegen, o fins i tot eòliques dins la mar, que no tenen
l’impacte visual dels molins de vent, tot i que per a El Quijote
sí que eren importants els molins, però sembla que volem mirar
cap enrere només per a algunes qüestions.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta, bon dia, senyores i senyors diputats.
Des del Grup Parlamentari Socialista estam totalment a favor,
evidentment, d'aquesta proposta que ens presenta avui El Pi,
perquè certament la lluita contra la dependència energètica,
aquesta dependència que ja han apuntat alguns companys, que
és una cosa que ens fa més dèbils energèticament, no passa per
altra, almenys nosaltres ho tenim clar, no passa per altra que
per l'acceleració de la introducció de les energies renovables.
I n’hem de dir acceleració perquè tots som conscients que no és
un procés precisament ràpid. 

Les nostres illes són energèticament molt pobres en les
fonts d'energia tradicionals, diguem-ne fòssils, i per això
sempre hem hagut d'importar l’energia, però les nostres illes ara
ens adonam que són energèticament molt riques en totes
aquestes fonts d'energies netes i renovables, principalment, com
ja s'ha dit, la solar, l’eòlica o microeòlica, en alguns casos,
hidrogen verd, etc. Quasi que ens trobam més problemes
actualment a nivell d'impacte territorial per a la implantació
d'aquestes fonts d'energies renovables, que per a la seva
obtenció.

Dic tot això perquè el compromís del Partit Socialista i
també dels altres grups progressistes d’aquest parlament ha
estat, és i sempre serà a favor d'aquestes fonts d'energies
renovables. Això pens que hi ha altres grups que no ho poden
dir. Jo avui estic totalment a favor i estic encantat de la
intervenció que ha fet el Sr. Sagreras avui aquí, però em sembla
molt incoherent amb altres coses que fa per exemple el Partit
Popular fora de les Illes Balears, per exemple, recordem, ara,
avui, ens ha dit la seva intervenció, però el Partit Popular és qui
va aprovar l’impost al sol -sí, sí, no, és clar que...-, és a dir, ara
es posen les mans al cap perquè l’IVA de la llum i han de
baixar els imposts a la llum. Com estaria ara l'energia solar a
dia d'avui si això encara estigués en marxa?

O una altra qüestió, que fa dos dies al Parlament de Castella
i Lleó, on governen el Partit Popular i VOX, ha aprovat iniciar
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els estudis de viabilitat necessaris per tornar a posar en marxa
la central nuclear de Garoña.

Per tant, els grups de progrés apostam per l’energia verda
i altres grups, doncs bé, segueixen apostant per l’energia
nuclear, també el diputat de VOX n'ha fet mostra, malgrat tot
el que genera a nivell de residus perillosos, de problemes
tècnics que podrien implicar grans perills per a la ciutadania; i
també un matís, el company ens ha dit: és que la Unió Europea
les ha declarades verdes i sostenibles. No és així, va declarar
que certes inversions necessàries a les plantes nuclears, per
generar electricitat a un moment donat que hi hagués crisi
energètica, com la que tenim a Europa, certes inversions podien
ser declarades sostenibles. Però això no vol dir que haguem
declarat tota l'energia nuclear com a verda. 

I passant a la proposta, evidentment, estam totalment
d'acord amb ampliar el límit de 500 metres. Ja quan el Congrés
va aprovar el Decret 14/22, de mesures de transport, de beques
i d'eficiència energètica, en aquell moment es va anunciar i, per
tant, és una mesura que està en vies d’implementació. 

I, en segon lloc, també estam a favor d'incorporar l’alta
tensió a l'autoconsum col·lectiu i a simplificar tràmits, és clar 
que sí. Ja nosaltres, és a dir, ja es va fer a nivell autonòmic
aquesta simplificació, ja que al decret que vam aprovar l’abril
del 2022, el número 4/2022, ja es va autoritzar l'agilitació i
l’interès general per als projectes d'energies renovables que els
atorgava aquesta agilitació administrativa. 

Per tant, simplement queda clara la voluntat dels nostres
grups també d'avançar en aquest sentit i per això emetrem un
vot favorable a la proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Marí. Ara, per contradiccions i per part del
grup proposant, té la paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot, agrair el
suport de la immensa majoria dels grups parlamentaris a la
nostra iniciativa, i voldria fer tres comentaris molt esquemàtics. 

Primer, certament, hi ha un anunci del Govern de l'Estat o
de la majoria que dóna suport al Govern de l'Estat que això es
canviarà, però, sincerament, un govern tan aficionat a fer
decrets llei sembla un poc mentida i causa sorpresa que no hagi
tengut temps ni capacitat de canviar aquesta distància, quan no
sembla una cosa especialment difícil. Per tant, permeti’m que,
sense acritud, dubti un poc d’aquesta voluntat realment
d’implementar un canvi normatiu que, sincerament, és prou
senzillet. Primer comentari.

Segon comentari. Bé, jo encara puc entendre que algun grup
parlamentari o que determinades persones apostin per l’energia
nuclear, això encara ho podria entendre, el que no puc entendre
és que es negui el canvi climàtic, perquè, diguem, una cosa no
va amb l’altra, un pot considerar que l'energia nuclear és una

energia relativament neta -ho pot considerar i és una discussió
que existeix a Europa, no dic que no-, ara, negar el canvi
climàtic, això sí que em sembla absolutament ciència-ficció i
això sí que és viure a l’autarquia i viure a fa 50 anys. 

I tercera qüestió, perquè consti, algun portaveu ho ha
manifestat, el Grup Parlamentari El Pi és un gran defensor del
tema dels molins marins, dels parcs eòlics marins per a les Illes
Balears, crec que és una de les línies d'actuació que s'ha de
tenir en el futur, però, evidentment, aquesta iniciativa estava
absolutament centrada en el tema de l'energia solar. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 2878/22.

Vots a favor? 

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, 1 vot en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2878/22, per a l'impuls al desenvolupament efectiu
de les energies renovables.

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