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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia una altra vegada, diputats i diputades. Començam
la sessió d'avui i en primer lloc els demanaria si hi ha
substitucions.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, Sra. Presidenta, Jesús Méndez Baiges sustituye a Marc
Pérez-Ribas.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sí, Sra. Presidenta, Antoni Sans substitueix Josep Castells.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, presidenta, Joan Mas substitueix Joana Aina Campomar.

EL SR. BONA I CASAS:

Carles Bona substitueix Maria Antònia Truyols.

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Alejandro López sustituye a Antonia Martín.

LA SRA. PRESIDENT:

Muchas gracias, diputados y diputadas.

Compareixença del vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE
núm. 12118/21). 

Començam l’ordre que consisteix en la compareixença del
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica, per tal d'explicar el
pressupost de l'ens públic per a l'any 2022 RGE núm.
12118/21. 

Assisteix a la sessió el vicepresident i conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, el Sr.
Juan Pedro Yllanes i Suárez, acompanyat de les persones
següents: del Sr. Jesús Juan Jurado i Seguí, secretari autonòmic
de Memòria Democràtica i Bon Govern; de la Sra. Cristina
Paula de Juan i Salvà, secretària general tècnica; del Sr. Antoni
Morro i Gomila, director general de Política Industrial; del Sr.
Josep Guillem Malagrava i Rigo, director general d'Energia i
Canvi Climàtic; del Sr. Eduardo Eugenio Zúñiga i Solari,
director general d'Innovació; del Sr. Marc Andreu Oliver,
director general de Memòria Democràtica; de la Sra. Marina
Crespí Gómez, directora general de Transparència i Bon
Govern; del Sr. Ferran Rosa i Gaspart, gerent de l’IBE; de la
Sra. Bibiana de Sans i Trota, cap de Gabinet; del Sr. Miguel

Ángel López i Huertas, responsable de Comunicació; del Sr.
Alberto Serrano i Ferraute, assessor tècnic; de la Sra. Laura
Pérez i Reol, interlocutòria parlamentària; de la Sra. Bárbara
Amorós i Matamoros, assessora tècnica de la secretaria
autonòmica; i del Sr. Fernando Navarro i Sordo, assessor
tècnic.

Comencem la compareixença i passam la paraula al
vicepresident i conseller de Transició Energètica, el Sr. Juan
Pedro Yllanes, per tal de fer la seva exposició, sense límit de
temps.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

...en el reino de los cielos, o sea que ánimo, perquè sí que
és veritat que començar una compareixença de pressuposts a les
13 del capvespre d’un divendres, després de tota la setmana,
comprenc que pot ser una mica difícil.

Avui comparesc acompanyat pel meu equip per explicar els
pressuposts de la Vicepresidència del Govern i Conselleria de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica per a l’any vinent, 2022.

Com sabeu, a diferència de l’any passat, aquesta conselleria
aglutina noves competències, a través de les direccions generals
que s’han incorporat al meu departament, a través de les
direccions que són les de Memòria Democràtica i Participació,
Voluntariat i Transparència, incorporades dins la Secretaria
Autonòmica. És en els pressuposts on es marca sobre el paper
la prioritat política d’un govern, on es doten de recursos les
polítiques públiques i on es fan realitat les transformacions que
necessitem.

Aquests pressuposts ens donen dos missatges clars: el
primer, és que apostem per la inversió social per protegir a la
ciutadania de les Illes Balears, per millorar els serveis públics
i garantir un bon funcionament de l’estat del benestar, ja que
quasi 7 de cada 10 euros es destinen a aquestes partides; el
segon, és que són els pressuposts de la reactivació econòmica,
a través de la transformació i millora del model productiu de les
Illes, sempre amb una aposta ferma per la sostenibilitat.

En global, el pressupost dedicat a aquestes polítiques de
transformació, augmenta un 50% respecte l’any passat, gràcies
a l’arribada dels fons europeus, destinats a tots aquells sectors
productius de l’economia i a transformar el nostre model
econòmic, per enfortir-lo i fer-lo més resilient.

Vull mostrar la meva satisfacció per aquests pressuposts,
apostant així tant per les polítiques socials, com per la
transformació i la sostenibilitat, uns pressuposts que
incorporen, ja ho he dit, la diversificació econòmica, de la qual
fa molts d’anys que parlam, per anar cap un model que doni
millors oportunitats laborals als nostres joves amb treballs
estables i qualificats.

Centrant-me en els pressuposts de la Conselleria de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, augmenten més d’un 70%,i és la conselleria que
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experimenta un creixement més elevat. Passem d’un pressupost
global de quasi 40 milions d’euros fins als 68,7 milions
d’euros, és a dir, 28,7 milions més, gràcies principalment a
l’aterratge dels fons europeus, que ja han començat a arribar.
Perquè d’aquesta crisi hem de sortir enfortint els serveis públics
i ajudant empreses i treballadors per apostar per la
sostenibilitat. 

D’aquest pressupost, 35 milions d’euros corresponen a fons
propis, són 3,7 milions més que l’any 2021. I la resta correspon
als fons finalistes provinents de l’Estat i d’Europa, a través dels
fons Next Generation i el Plan España puede de
transformación, recuperación y resiliencia. A aquests fons ja
previstos, hi haurem d’afegir la resta de fons territorialitzats
que tenim previst que s’assignin al llarg d’aquests mesos
vinents.

Per tant, el pressupost de la conselleria incorpora ja els fons
europeus, que des del Govern volem assegurar que arribin al
conjunt de la ciutadania, perquè la nostra missió és fer possible
que els fons es distribueixin per tot el territori, als particulars,
a les petites i mitjanes empreses i involucrar a tothom en el
canvi que volem impulsar. En línies generals, totes les
direccions generals destinades a impulsar els sectors productius
augmenten el seu pressupost, especialment l’àrea de Transició
Energètica, que multiplica per quatre la seva quantia.

Les àrees de Memòria Democràtica i Participació,
Transparència i Voluntariat, mantenen un pressupost similar
per seguir impulsant les polítiques destinades a obrir noves
fosses i garantir els principis fonamentals de la memòria
democràtica, dret a la justícia, dret a la veritat i garanties de no-
repetició, i també per seguir millorant la transparència i bon
govern de l’administració autonòmica i obrint-la als ciutadans
a través de la participació.

Així doncs, passo a detallar el pressupost de cada direcció
general. 

Començaré amb la Direcció General d’Energia i Canvi
Climàtic, més l’Institut Balear de l’Energia. Com he dit abans,
el pressupost de la direcció general quasi es multiplica per
quatre, passant de 10,6 milions a prop de 40 milions d’euros.
És a dir, un 300% més i és possible que augmenti encara més
davant l’arribada a l’illa del fons d’Illes Sostenibles. Aquest
augment de recursos ve motivat principalment, com dic, per
l’arribada dels primers fons europeus destinats a impulsar la
transició energètica a les Illes Balears, a través de diferents
programes i subvencions per a la descarbonització del nostre
model productiu.

Estem en plena situació d’emergència climàtica, va ser
declarada l’any 2019 i aquest pressupost dóna resposta a la
crisi climàtica que vivim. La transició energètica és una de les
prioritats dels fons europeus, del Plan España puede de
transformación, recuperación y resiliencia, tal com ha quedat
reflectit, ja que fins un 40% dels recursos es destinaran a aquest
eix.

La comunitat autònoma és responsable de gestionar les
ajudes que el Ministeri de Transició Ecològica ha repartit a
través de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi Energètic.

l’IDAE. La direcció general té dos objectius prioritaris: per un
costat mitigar els efectes del canvi climàtic i per altra, adaptar-
nos als seus efectes, que ja han començat a notar-se. Per mitigar
els efectes hem d’accelerar la transició energètica i des del
Govern la impulsem a través de tres eixos: l’impuls de les
energies renovables i la seva democratització, l’electrificació
de la mobilitat i l’augment de l’eficiència energètica per tal de
reduir el consum energètic.

Per impulsar les energies renovables, descentralitzar la seva
producció i democratitzar-la, la direcció general té un programa
d’ajudes a l’autoconsum per instal·lar energia fotovoltaica per
a particulars, empreses i administracions públiques. 

El Govern porta anys convocant aquestes ajudes que,
convocatòria rere convocatòria, s’esgoten i ja hem arribat a més
de 4.000 instal·lacions d’autoconsum que generen, quasi, 40
megawatts, un creixement rècord, ja que s’ha instal·lat la meitat
en els darrers dos anys. Aquest any es manté aquesta partida
pròpia, tot i que amb una petita reducció ja que han arribat 12,8
milions de fons europeus per a aquestes actuacions, una
quantitat que és inicial i que es pot demanar ampliació de crèdit
en cas d’èxit. De fet, podem anunciar avui que aquesta
convocatòria, que vàrem ser els primers de l’Estat en obrir-la,
ha estat un èxit en la línia de particulars i d’administracions
públiques i ja hem demanat al ministeri nous fons per seguir
amb aquest programa que té tan bona resposta a les Illes
Balears. En aquest sentit, aprovarem en els mesos vinents el
decret d’impuls a l’autoconsum en grans aparcaments i
superfícies.

A més de la potència instal·lada i la reducció anual
d’energia provinent de combustibles fòssils, és important
assenyalar la importància econòmica i laboral del sector de
l’autoconsum ja que no només dóna feina durant la instal·lació,
sinó que hi ha d’haver un manteniment, un manteniment que es
prorroga durant molts d’anys i que, lògicament, també té com
a efecte principal la creació de llocs de feina. Això és
precisament el model de diversificació que defensam, un model
basat en la indústria de les renovables, que doni feina de
qualitat i que doni feina durant tot l’any.

Cal destacar també, en l’apartat d’inversions, una línia
prevista de 500.000 euros per a comunitats energètiques. 

Pel que fa a la mobilitat elèctrica, aconseguirem l’objectiu
de 1.000 punts de recàrrega públics abans de l’establert per la
llei, que ho determinava per a l’any 2025. Balears s’ha
convertit en un referent per a la mobilitat elèctrica. 

La direcció general gestionarà les ajudes del MOVES III
per instal·lar punts de recàrrega i vehicles elèctrics, on també
vam ser la primera comunitat autònoma a convocar-la i que ja
hem començat a pagar la primera assignació. Més d’un 70%
dels sol·licitants són particulars, fent possible l’arribada dels
fons Next Generation a tota la ciutadania. Per al 2022, es
preveuen 7,8 milions d’euros inicials que, segurament, seran
més atesa la bona acollida que ha tengut la convocatòria.

A més, addicionals als pressuposts està previst continuar
amb la convocatòria de punts de recàrrega per a les
administracions locals, el programa PRAL, amb 5,9 milions
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d’euros provinents dels fons ITS perquè els ajuntaments
instal·lin pèrgoles fotovoltaiques amb aquests endolls per
carregar vehicles, i on també hi incloem el manteniment, el que
és molt important per als municipis i per mantenir en bon estat
de funcionament tota la xarxa. 

Pel que fa a l’eficiència energètica, tendrem convocatòries
per fomentar la rehabilitació energètica d’edificis, el programa
PREE, amb partides especials per a municipis de manco de
5.000 habitants -PREE 5000- amb un total de 3,4 milions
d’euros. 

També subvencions destinades tant als sectors productius
com a la indústria o el sector agropecuari per incentivar la
instal·lació de renovables a les seves instal·lacions i mesures
d’estalvi energètic. 

La reducció del consum energètic és imprescindible per
aconseguir un model més sostenible. En aquest sentit,
aprovarem en els mesos vinents el decret d’eficiència
energètica, que explicarem més endavant en detall. 

Seguim apostant per millorar la qualitat de l’aire, el
seguiment de la qualitat de l’aire, a les Illes i les partides
destinades a renovar, millorar i ampliar l’equipament de
mesura, amb la inversió de 132.000 euros. 

També preveim seguir finançant l’Oficina de l’Estratègia a
Menorca 2030, ens encarregat d’impulsar la transició
energètica a l’illa i que tan bons resultats ha donat
promocionant l’autoconsum i l’eficiència energètica. A aquesta
oficina hi destinarem un import de 100.000 euros, i a la resta
d’illes i per al mateix objectiu arribaran fons Illes sostenibles
que s’aniran concretant en els propers mesos. 

En matèria d’adaptació al canvi climàtic, a principis de
l’any que ve es convocarà, per primer cop, les subvencions
PIMA Cambio Climático, dirigides als ajuntaments perquè
executin projectes d’adaptació als efectes climàtics amb un
valor de 300.000 euros. 

Capítol a part mereix la partida destinada a l’Institut Balear
de l’Energia, que multiplica el seu pressupost fins als 4 milions
d’euros; és l’ens instrumental del Govern que més creix: un
363%. L’objectiu és clar, impulsar l’empresa pública de
l’energia amb la missió d’executar instal·lacions fotovoltaiques,
solaritzar els espais urbans de les Illes Balears, i comercialitzar
l’energia produïda. L’IBE té prevists projectes per instal·lar
renovables a aparcaments d’hospitals, cobertes d’escoles,
d’instituts i de polígons industrials, i ho farà amb una clara
vocació de democratitzar la producció d’energia i començar a
comercialitzar energia renovable i de quilòmetre zero. 

De fet, ja està en marxa l’execució dels primers projectes
d’autoconsum compartits i, en els propers dies, començarà a
funcionar el primer en el municipi mallorquí de Santa Eugènia.
Aviat s’hi afegiran els propers cinc i, per a l’any que ve, està
previst anar consolidant aquesta xarxa d’autoconsums amb 35
projectes més, repartits a Formentera, Eivissa, Mallorca i
Menorca. D’aquesta manera, el Govern lluita contra la pobresa
energètica i abarateix la factura de la llum a tots els

beneficiaris, on tenen prioritat les llars vulnerables, a més de
petites i mitjanes empreses i administracions municipals.

Per tant, l’empresa pública Institut Balear de l’Energia ja
està plenament operativa i començarà a tenir ingressos que
podrà reinvertir en més projectes. 

L’IBE continuarà gestionant la xarxa MELIB de punts de
recàrrega públics de vehicles, on estan previstes millores
tècniques al seu funcionament, així com un decret que
desenvolupi el seu funcionament i l’actualitzi. Paral·lelament,
seguirem amb el desplegament normatiu de la Llei de canvi
climàtic i transició energètica. Ja hem desenvolupat tota la
governança prevista i aviat adjudicarem la redacció del pla de
transició energètica i canvi climàtic, eina fonamental per
marcar el camí de la comunitat autònoma cap a la total
descarbonització. 

Per acabar amb aquesta direcció general, com a conclusió,
tenim un pressupost en general molt adient per propiciar aquest
canvi de model productiu cap a un de més sostenible i per
incentivar les empreses, els ciutadans i les administracions a
apostar per aquest nou model que donarà riquesa a la comunitat
i als treballadors i treballadores de les nostres illes. 

Seguiré amb la Direcció General de Política Industrial, més
l’Institut d’Innovació, i la greu crisi originada per la sobtada
irrupció de la pandèmia ha fet evident, de nou, la vulnerabilitat
del nostre arxipèlag enfront de factors exògens, difícilment
controlables a nivell autonòmic. 

Sens dubte, la primera prioritat ha estat protegir el nostre
sector industrial enfront a les conseqüències derivades de la
COVID, amb la injecció de més de 75 milions d’euros,
destinats a satisfer deutes, pagaments a proveïdors i a altres
creditors, financers i no financers, i també per cobrir els costos
fixos. El 6% del valor brut afegit de Balears ha rebut un 10%
del fons. Amb tot, amb les mesures de liquiditat, finançament,
protecció laboral i agilitat administrativa ja engegades,
considerem essencial complementar-les en els següents
pressuposts amb més de 12 milions d’euros, pressupost
lleugerament superior al de l’any 2021. 

D’aquests més de 12 milions gairebé 4 milions d’euros
correspondran a l’Institut d’Innovació Empresarial com a ens
instrumental per impulsar tant la promoció industrial com la
innovació. 

Per començar, des de la direcció general es preveuen 3,7
milions d’euros per abordar l’acceleració tecnològica de les
nostres indústries, necessària per avançar cap a models
industrials més resilients, més competitius i més sostenibles,
suportats sobre les oportunitats que ofereixen les noves
tecnologies, la indústria 4.0 i la digitalització. A més, aquesta
línia comptarà amb un programa específic destinat a donar
suport al disseny i a la innovació industrial.

La manca de rendibilitat del sector industrial comparada
amb altres sectors dificulta de forma considerable la inversió.
Els riscos i els períodes de retorn associats no propicien l’ànim
inversor. No obstant això, si hem après qualque lliçó és que ha
d’existir una indústria autonòmica que permeti garantir, entre
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d’altres, els subministraments essencials procedents de les
manufactures. 

En aquest sentit, la col·laboració publicoprivada esdevé
fonamental a l’hora de crear les condicions necessàries que
possibilitin l’aflorament d’aquestes inversions que redundin en
llocs de treball de qualitat i estables. Per possibilitar-ho
destinarem 1 milió d’euros en concurrència no competitiva a la
implantació de noves línies productives i a millores
substancials sota criteris d’economia circular, descarbonització,
efecte d’arrossegament i col·laboració empresarial. Aquesta
línia es podrà compatibilitzar amb el fons de suport a la
inversió productiva i als programes Enisa procedents del
Ministeri d’Indústria, Comerç i Energia. Aquesta línia de
subvenció també està pensada per fomentar nous nínxols
industrials on el fet insular no esdevengui una amenaça sinó
una oportunitat, com tots els sectors econòmics vinculats al
coneixement: els auxiliars turístics, les indústries creatives de
videojocs culturals o la indústria associada a la transformació
energètica que necessitam. 

Aquestes indústries netes de caràcter transversal amb
capacitat internacional, llocs de treball desestacionalitzats i no
dependents de matèries primeres conformen, entre d’altres, el
conjunt de fortaleses i oportunitats que amb l’adequat impuls
poden erigir-se com un potencial vector de diversificació
econòmica. No es tracta de tenir molta indústria sinó que es
tracta de tenir la millor indústria possible; un clar exemple és
la planta d’hidrogen de Lloseta que mobilitzarà 50 milions
d’euros que ha rebut recentment el suport internacional i el
reconeixement exprés de la presidenta de la Comissió Europea,
la Sra. Ursula von der Leyen.

També sumem 0,5 milions d’euros d’ajuts a la
microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes
Balears per cobrir despeses financeres d’inversions productives
en millors condicions que les que s’ofereixen a la resta de
sectors econòmics facilitant així l’accés al crèdit inversor
industrial. 

Fomentarem amb 200.000 euros la consolidació dels
clústers industrials. Els clústers han demostrat ser una eina
efectiva de col·laboració publicoprivada com a elements
generadors de projectes industrials que vetllen per tota la seva
cadena de valor.

En breu presentarem una proposta de projecte industrial
estratègic d’economia circular sorgit precisament de la
col·laboració colze a colze Govern, empreses, clústers, projecte
al qual s’ha d’afegir el de tecnoindústries de l’aigua, la creació
d’un centre de recerca i formació sobre l’estalvi, la circularitat
i la higiene en la gestió d’aigües, que és un projecte que es
desenvolupa a través de la Universitat de les Illes Balears, és a
dir, recerca vinculada al sector productiu finançada a través de
l’impost de turisme sostenible.

Destinarem 400.000 euros per fer realitat la darrera fase del
polígon de Porreres que permetrà a les indústries ubicar-se dins
sòl industrial ordenat a preus reduïts baixant així una de les
principals barreres d’accés. 

El sector de les indústries culturals i creatives és un dels
sectors identificats com a prioritari i estratègic en el marc del
Pla d’indústria de les Illes Balears 2018-2025 que persegueix
com a objectiu la promoció i millora competitiva del sector. En
aquest sentit, es preveu una transferència justificativa a l’ICIB
per import de 500.000 euros destinat a inversions productives,
el que suposa un increment de 200.000 respecte de l’any
anterior. 

Finalment, es preveu una inversió de 75.000 euros per a la
millora del màster d’enginyeria industrial de la Universitat de
les Illes Balears amb l’objectiu de vincular el coneixement
generat al sector productiu.

Com he dit abans, l’IDI té un paper clau per promoure
l’activitat industrial i impulsar la seva modernització i ser la
nostra agència de desenvolupament regional. Rebrà una
transferència nominativa de 2.682.230 euros per part de la
direcció general per a les seves despeses de funcionament i per
actuar com aquesta agència a més de transferències justificables
per a diferents programes com els següents: convocatòria de
xecs consultoria per impulsar plans de digitalització, calcular
la petjada de carboni i crear plans d’internacionalització amb
340.000 euros previstos, dels quals 52.000 són per al programa
insostenible de l’IDI.

Cal assegurar que les indústries locals tenguin accés a
crèdits d’actiu a partir de la línia IDI-ISBA dotada amb
500.000 euros.

Organitzarà a més l’IDI el Palma International Boat Show
amb especial atenció a la vela, l’obertura de la fira a la
ciutadania i assegurar la participació no només d’empreses sinó
d’entitats locals i sense ànim de lucre. L’import del
pressupostat per a l’organització de la Palma International Boat
Show són 100.000 euros.

En resum, el conjunt de les mesures descrites s’ajusta a les
necessitats del context actual atès que dóna un suport integral
als principals reptes que haurà d’afrontar el teixit productiu, en
especial atenció a les petites i mitjanes empreses; fomenta la
digitalització i la modernització empresarial del teixit existent;
manté un equilibri raonable entre les fonts de finançament
reemborsables i a fons perdut; impulsa tots els mecanismes
necessaris tant per a la creació de projectes industrials com per
a la seva implantació; aprofita les línies de finançament del
Govern central i evita duplicitat de recursos i salvaguarda la
liquiditat més immediata, i estimula l’economia col·laborativa. 

Seguint amb les polítiques en matèria d’innovació, des de
la direcció general es contempla un pressupost de 2.846.719
euros per impulsar la innovació en els sectors productius de les
Illes entenent a més que és una política transversal i que es veu
complementada per altres direccions generals i conselleries que
sumen al programa 542A01.

El creixement i el desenvolupament socioeconòmic de les
Illes Balears depenen de la seva capacitat per convertir el
coneixement en innovació, és a dir, en béns i serveis nous o
millorats, nous processos de producció, noves formes de
comercialització i d’organització. 
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La implantació de la innovació depèn de diversos factors,
però el principal és la nostra singularitat, som illes i per això és
clau la creació de comunitats de la innovació o ecosistemes i
que aquestes estiguin integrades a cada illa tenint en compte les
seves particularitats, és a dir, els agents i actors que integren el
sistema d’innovació al qual estableixen relacions i participen en
el procés d’innovació en un context territorial concret com és
el context únic i diferenciat de cadascuna de les Illes.

Per aquestes raons estimulem el desenvolupament econòmic
mitjançant la promoció de la innovació des d’una perspectiva
tecnològica que sigui capaç de tenir una implantació única i
diversa així com són les nostres estimades Illes Balears.

Un dels components que caracteritza les polítiques de la
Direcció General d’Innovació és la seva focalització a
promoure i a facilitar l’accés de les empreses a recursos
externs. Aquests recursos són de diversos tipus: infraestructures
del coneixement, acords amb la Universitat de les Illes Balears,
el parc tecnològic o les incubadores d’empreses, organitzacions
intermèdies com són les associacions empresarials territorials,
els clústers, cambres de comerç; agències de desenvolupament
IDI, Fundació BIT, CEDEC i COTEC, i serveis intensius en
coneixement prestats per consultories, com la factoria de la
innovació. En aquest sentit es mantenen 300.000 euros, la
convocatòria de vols tecnològics per fomentar la digitalització
i la innovació del sector empresarial. Per agilitar la tramitació
dels expedients, dediquem 120.000 euros en aplicacions
informàtiques accelerant així el procés.

Augmenta un 45% la partida destinada a les cambres de
comerç de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera perquè
siguin adients activadors de la innovació empresarial.
S'incrementen els fons per situar Balears en el mapa europeu de
la innovació amb una aportació de 10.000 euros (...) Situant la
comunitat autònoma com a membre actiu de l'organisme per
primer cop, i 15.000 euros per a l'euroregió.

Volem ser una referència europea en matèria d'innovació en
determinats sectors com el turístic, del qual, hem d’aprofitar el
coneixement adquirit. Aquest sector, la innovació turística, ha
de ser vist com un sector industrial i no com un sector de
serveis. En aquest sentit s’impulsa el Digital Innovation Hub a
través de la Cambra de Comerç, en conjunt, aquests recursos
externs no sols faciliten la relació entre els agents en el territori
singular de les Illes Balears, sinó que també serveixen per
promoure la integració del sector territorial i les xarxes més
àmplies de caràcter supraregional.

Fomentem la creació de clústers a les Illes Balears a través
d'ajudes per un valor de 200.000 euros en fons propis al qual
hem d’afegir-n’hi d’altres que vindran de l'impost de turisme
sostenible; clústers basats en empreses innovadores i
tecnològiques, perquè executin projectes estratègics per a la
comunitat.

Continuem amb l’impuls de (...) Amb una partida de
200.000 euros per adequar les instal·lacions d’aquest espai
destinat a l’economia blava i, a més, tenint en compte la seva
replicabilitat a les altres illes.

La factoria d’innovació agafa impuls amb una partida de
400.000 euros dedicada a impulsar les polítiques de divulgació
de la innovació, donar suport a les empreses en l’àmbit del
R+D+I inclòs a l’estratègia RIS-3.

Finalment, per acabar, un acte clau a la Fundació BIT que
rebrà una encomanda de gestió per un valor de 900.000 euros
per complementar totes les actuacions que impulsem, com per
exemple, la divulgació de les vocacions al públic general i
especialment als més petits, l’Observatori de la societat de la
informació o la promoció de les dones al sector tecnològic, ja
que és fonamental combatre la desigualtat existent en aquest
sector i incorporar-hi plenament la dona. 

El comerç de les Illes és un sector productiu essencial,
especialment tot el comerç local i de proximitat, per aquest
motiu augmenten el seu pressupost (...) Un 17,8% fins arribar
als 5.675.778 euros, que és un pressupost rècord per a aquesta
direcció general. Les pujades més importants es troben en
l'augment de la quantia de les polítiques destinades a millorar
el teixit comercial de les Illes, arribant aquest any als 2 milions
d’euros, que són 600.000 euros més que l’any 2021. Aquestes
ajudes aniran destinades a inversions de modernització dels
establiments on també s’hi podran adherir els comerços
emblemàtics de les nostres illes, dels quals anem seguint la seva
catalogació al llarg d’aquest any.

També es contempla una pujada a la partida dedicada als
bons comercials, amb un augment de 200.000 euros per arribar
a 1,5 milions d’euros de pressupost, una campanya que està
sent un èxit i serveix per estimular la seva activitat, així com
donar a conèixer aquests comerços locals de barri entre la
ciutadania. 

Una altra partida rellevant és l'import assignat a la promoció
de centres comercials a cel obert amb 200.000 euros que ens ha
de permetre mantenir els convenis que ja tenim establerts i
finançar-ne de nous per potenciar el consum de proximitat als
municipis, dinamitzar els comerços de proximitat dels nostres
nuclis urbans.

Les assignacions a les cambres de comerç de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera s'incrementen un 65%,
especialment la de les Pitiüses que arribarà aquest any a 99.000
euros. El Govern així garanteix el funcionament i les tasques
que impulsen les cambres per realitzar accions de promoció i
formació comercial, unes quanties que es veuen
complementades per les subvencions en matèria d'innovació,
afegint així aquest component a totes les seves actuacions de
manera transversal. Les cambres de comerç tenen un paper
essencial en la captació i gestió dels fons europeus per impulsar
la digitalització, la transició energètica i la millora de les petites
i mitjanes empreses a les Illes Balears. 

També s'incrementen les ajudes dirigides a patronals i
sindicats en un 25% fins arribar als 250.000 euros per garantir
la seva activitat en el sector comercial tal com estableix la Llei
de comerç. Addicional a tot això, hem de tenir en compte les
convocatòries de fons europeus centralitzades per l’Estat que
ja han obert o que s’obriran al llarg de 2022, destinades a
modernitzar mercats i comerços de diferents zones turístiques,
rurals o urbanes. 
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Finalment, respecte al servei que lloc, es manté la partida de
245.000 euros per al manteniment i funcionament de les
aplicacions i per a la modernització del servei. En aquesta àrea
seguirem lluitant contra la ludopatia i la prevenció d’addiccions
al joc a través de diferents programes i plans. 

La nova direcció general que fusiona transparència,
participació i voluntarietat té un pressupost similar a l'any
passat d'1.293.211 euros, per tant, des d’aquesta direcció
general es gestiona el programa de transparència, bon govern,
qualitat i avaluació i el de participació i voluntariat. 

La participació ciutadana és vital per aprofundir en la
cultura democràtica i establir millor mecanismes de democràcia
directa a l’abast de la ciutadania. La participació ciutadana no
pot limitar-se a la participació periòdica en una selecció per
triar els representants a les institucions, sinó que ha d'haver-hi
i una implicació per part de la ciutadania a totes les decisions
públiques. Així mateix, cal fer un esforç des de les institucions
per integrar la cultura de la participació, fomentar l’hàbit de la
participació entre la ciutadania i proporcionar als ciutadans els
mecanismes per dur-ho a terme. Per a això treballam en una
plataforma efectiva de participació ciutadana, volem que
aquesta eina sigui un referent per a les administracions locals
per incentivar aquesta participació i millorar la relació
d'administracions amb els ciutadans. La participació és una
política transversal i totes les conselleries del Govern han
d'incorporar aquesta perspectiva a la seva acció.

Per a això està previst un import de 30.000 euros per
invertir en aquesta eina, en el seu desenvolupament i
manteniment, i uns altres 30.000 euros en ajudes als
ajuntaments per impulsar processos de participació ciutadana.
També es preveuen ajudes als centres educatius i col·laboració
en projectes de voluntariat jove. 

Enllaçant amb el voluntariat, continuarem donant suport i
fomentant les iniciatives de les entitats del voluntariat de les
Illes Balears. Aquest any serà una realitat el cens d’entitats i
adaptaren el Fòrum del voluntariat, elements de governança en
aquesta àrea.

Donem suport a través d'una subvenció nominativa a la (...)
amb un pressupost total de 60.000 euros, una entitat de segon
nivell essencial que compleix la reconeguda tasca de formació
i informació i dinamització. Per tal de facilitar l’adaptació de
les associacions a la llei, tenia previst continuar ampliant les
subvencions per sufragar les empreses de les assegurances per
garantir la cobertura a les persones voluntàries. Mantenim la
subvenció nominativa a la Universitat de les Illes Balears per
valor de 30.000 euros per tal de fomentar el voluntariat entre
els joves.

Pel que fa a la transparència i al bon govern és continuarà
l'impuls i la coordinació de manera transversal de tots els
deures que implica el desplegament de la llei 19/2013.
Continuarem desenvolupant i millorant les eines per facilitar
l’accés de la ciutadania a la informació pública a través del
portal de Govern Obert.

Així mateix amb la finalitat d’impulsar l’eficàcia i
l’eficiència en el funcionament d’aquesta administració posem

els fonaments per dur a terme els estudis d’avaluació de les
polítiques públiques, gestionem la bústia interna de queixes i
suggeriments dels empleats públics, impulsem la
implementació del monitoratge de les subvencions i promovem
la qualitat normativa Better Regulation tot per millorar els
serveis que oferim a la ciutadania.

La Direcció General de Memòria Democràtica manté un
pressupost d’1.162.448 euros, molt similar a l’anterior amb els
objectius de seguir executant la Llei de fosses i la Llei de
memòria i reconeixement democràtics, lleis que garanteixen els
drets més fonamentals d’una democràcia com són els drets
humans.

La principal tasca serà continuar amb el tercer pla
d’exhumacions, així com preparar el quart amb un pressupost
previst de 350.000 euros. Aquest pla demostra la clara intenció
del Govern de continuar la recerca de tots els desapareguts fins
a trobar el màxim nombre de persones possibles, un pla que ens
posa a l’avantguarda de memòria democràtica en l’àmbit
estatal. Amb aquest pla està prevista la intervenció en set
fosses, en destaca la segona fase de la fossa de Son Coletes, la
tercera de Ses Figueretes a Eivissa i la del Cementeri Nou de
Sant Francesc a Formentera on hi ha estudis que afirmen que
s’hi podrien trobar desenes de víctimes del penal que es va
ubicar a l’illa, a la localitat de La Savina. També incorpora sis
estudis de viabilitat on cal destacar els estudis que serviran com
a base per a futures intervencions.

A més, continuarem honorant les víctimes silenciades per
la dictadura feixista fent els homenatges que calguin perquè les
seves veus no siguin mai silenciades. Crearem espais de la
memòria per no oblidar mai aquestes víctimes desconegudes
del franquisme. Per això, tenim previstes diferents actuacions
com la realització d’actes d’homenatge o la creació d’espais de
la memòria.

Per continuar difonent la memòria democràtica l’any que ve
es preveuen 160.000 euros de subvencions en aquesta matèria,
un cop que estigui aprovat l’ordre de bases. També s’incorpora
la creació del banc d’ADN de víctimes de la repressió infants
robats amb un pressupost de 25.000 mil euros i es dóna
compliment així a un dels acords de Bellver. Aquest banc és un
projecte essencial per continuar identificant víctimes de la
Guerra Civil i del franquisme i lluitant pel dret a la justícia i a
la reparació i també casos d’infants robats durant el període
franquista.

Seguint amb el que marca la Llei de memòria democràtica,
impulsarem la creació d’una biblioteca virtual amb
documentació de totes les causes. En total hi ha més de
295.000 documents provinents dels arxius militars del Juzgado
Togado Militar núm. 33 de Balears. Per a aquest tema està
prevista una partida de 100.000 euros.

També seguirem amb la catalogació d’espais itineraris de la
memòria, així com àrees específiques als museus i arxius per
identificar tots els aspectes relacionats amb la memòria
democràtica i donar-los el reconeixement que mereixen. Està
previst per a això una partida de 12.000 euros.
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Es preveu també una partida de 60.000 euros per a la
creació d’un mausoleu columbari on es puguin dipositar les
restes que encara no s’han identificat i que serveixi
d’homenatge i record a tota la ciutadania de les Illes Balears.

També aprovarem un dels pilars bàsics de la llei i que és el
Pla autonòmic de memòria i reconeixement democràtics, un pla
quadriennal que posarà les línies mestres per als pròxims anys
i que serà el nostre full de ruta.

Més enllà d’aquestes actuacions, la direcció general
continuarà amb l’impuls i el reconeixement de la memòria a
través de diferents programes, actes o la inclusió de la matèria
en els estudis de secundària, com per exemple amb la
celebració del Dia del record que aquest any vàrem fer per
primera vegada i on es varen reunir 450 familiars i que va ser
l’acte de reconeixement institucional més gran de tot l’Estat
amb un objectiu central de reparació.

També seguirem treballant amb les entitats
memorialístiques i reconeixent la seva labor per restituir la
memòria de les víctimes i reclamar justícia. Seguirem impulsant
polítiques públiques de reparació juntament amb les famílies tal
i com dictamina el relator especial de Nacions Unides per a la
veritat, la justícia i la reparació.

Finalment, des del Govern seguirem vigilants per rebutjar
i impedir qualsevol manifestació que suposi un reconeixement
del franquisme, una exaltació de la sublevació, de la dictadura
o del dictador per tal de garantir un dret de justícia transicional
bàsic: les garanties de no-repetició.

Finalment, per assegurar el bon funcionament de la
conselleria i la gestió dels recursos humans, financer i jurídics
és essencial la Secretaria General. Per aquesta raó aquest any
s’incrementa la seva partida un 7% fins arribar als 6.137.275
euros, un augment explicat per l’increment del capítol 1 i dels
recursos necessaris per a l’execució dels fons de recuperació i
resiliència.

En definitiva, en general són uns pressupostos amb unes
polítiques expansives per potenciar la diversificació del model
productiu de les nostres illes, per no haver de dependre d’un
únic motor econòmic, a més de per a accelerar el canvi cap a un
model energètic; uns pressupostos per impulsar nous sectors
que puguin ser tractors de la nostra economia en ser més
respectuosos amb el nostre entorn.

Des d’aquí vull agrair l’esforç i la feina que fan cada dia
tots els que estan aquí presents i tot el personal adscrit a la
Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica, perquè és la seva feina la que justifica
precisament aquest pressupost que hem presentat i estem segurs
d’executar la majoria d’aquests pressupostos precisament per
garantir el funcionament, el bon funcionament de totes les
direccions generals i els ens que integren la conselleria.

Aquí acab la meva primera intervenció. Moltíssimes gràcies
a totes i a tots.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara correspondria aturar
durant un temps de 45 minuts, demano a tots els portaveus si
volen... i prefereixen continuar.... Continuarem amb la sessió. 

Continuam i abans de procedir a passar el torn de paraula
als diferents grups parlamentaris vull preguntar al conseller si
contestarà globalment o individualment.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Contestaré globalment.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, globalment finalment, moltes gràcies, Sr.
Conseller. Així doncs passam al torn de preguntes dels
diferents grups parlamentaris, en primer lloc passarem el torn
de paraula al portaveu del Grup Parlamentari Popular Sr.
Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Bon migdia, diputades i diputats,
benvinguts, vicepresident Sr. Yllanes, també vull donar la
benvinguda al seu gran equip, jo això de gran equip ho dic,
almenys, en nombre, eh?, en quantitat, em compromet... bé,
això ho diu vostè, em comprometo a intentar reduir l'impacte
d'aquest format feixuc que són les compareixences de
pressuposts, intentaré no guardar-me res per a la darrera
intervenció i intentaré fer-ho tot en la primera i a veure si entre
l'explicació inicial del Sr. Yllanes, les nostres qüestions,
curolles, comentaris més que preguntes qualque vegada i les
curolles de la resta de grups crec que pot quedar l'explicació
més o menys completa, perquè avui l’important és saber el
detall dels seus pressuposts independentment que nosaltres hi
estiguem d'acord o no. 

Com és costum els pròxims dies seguirem analitzant les
partides, afegirem el complement de les seves explicacions i el
debat més polític, que a vostè i a mi que ens agrada debatre en
profunditat, el reservarem per al dia del plenari i amb els
companys diputats com és de costum també per a les
comissions i les ponències de pressuposts. 

Com que vostè per introduir... ha parlat, abans d'entrar amb
olivetes, dels pressuposts genèrics de la seva conselleria, del
pressupost general jo també li faré una sèrie de comentaris.

Nosaltres hem presentat esmena a la totalitat, són uns
pressuposts que, al contrari de vostè, a nosaltres no ens
agraden, contemplen unes previsions econòmiques
excessivament optimistes, el Govern estima un creixement del
PIB de l’11,6% per al 2021, d’un 12,1 per al 2022, i aquestes
estimacions estan molt enfora de les estimacions de les entitats
externes. L’AIReF avala com a molt poc probables les
previsions macro que s'han fet per al dos 2021 i per al 2022.
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No ens agraden aquests pressuposts, la inflació assoleix
Balears als nivells més elevats dels darrers 30 anys.

Creiem que les bestretes a compte estan
sobredimensionades.

També les previsions de recaptació de tributs per al 2022
superen fins i tot la recaptació real del 2019, creiem que la
consellera d'Hisenda s'ha passat un poc pel folro el principi de
la precaució, s'hi inclouen ingressos ficticis. No es conté la
despesa supèrflua, innecessària o improductiva. No es redueix,
a la vista està, l'estructura política sobredimensionada, jo feia
broma sobre el seu gran equip, i es planteja també un increment
de la pressió fiscal al contrari de preveure una baixada
d'imposts, com plantejam nosaltres i també com es fa en
aquests moments a altres comunitats.

I com que vostè ha introduït, parlant bé dels pressuposts, jo
els he de matisar des del nostre punt de vista.

I ara li faré una sèrie de comentaris, ja li he dit, més per
aclarir que polítics sobre les diferents àrees de la seva
conselleria.

Comerç, és vera que quasi es dobla el pressupost
d'ordenació i promoció comercial respecte del projecte de
pressuposts de l'any passat. M'agradaria que entràs una miqueta
més a detallar la diferència d’aquestes polítiques. Enguany, de
sortida, sense haver fet esmenes, arriba quasi a 5 milions, l'any
passat de sortida eren un 2,5 milions. Després, és vera que
arran dels debats i de les PNL i les mocions que havien anat
introduint en mesos anteriors els diferents grups polítics,
nosaltres també, es va avenir a augmentar partides per al bons
comercials; es va afegir aquell suport a la campanya de Nadal;
i fins i tot, in extremis, es varen poder afegir partides que no
havíem aconseguit posar-nos d'acord aquí, però si durant el
plenari de pressuposts per donar ajudes als ajuntaments per a
les rebaixes dels aparcaments.

Per tant a mi m'agradaria que vostè entràs una miqueta més
en detall, si aquelles ajudes que es varen donar en el seu
moment, per dificultats extremes d'aquell any que havíem
passat de COVID intens o inicial, o que d'aquella manera havia
entrat, ara ja ens hi hem avesat, a veure com s'implementen
aquestes partides per a aquestes coses concretes.

I un altre comentari, és a dir, és vera que s'augmenta el
pressupost que es dona als comerciants o que es preveu per als
comerciants, entenc jo que també per als restauradors, però el
nostre comentari és que la millor campanya que es pot fer no és
només donar doblers, posar doblers a disposició, els
comerciants i restauradors de les Illes Balears han sofert
possiblement els tancaments o les restriccions més severes de
les comunitats autònomes d'Espanya. Nosaltres creiem que no
es tracta només d'una qüestió de doblers, aquests sectors el que
volen és fer feina i ara ens comencen a preocupar també les
declaracions que ja ha fet aquests dies el Sr. Arranz, de les
quals s'intueix la possibilitat de properes restriccions, i ja no
vull dir tancaments, però de tornar a les restriccions de cara a
la campanya de Nadal. Com que supòs que vostè té més
informació que nosaltres sobre aquests assumptes, ens
agradaria veure si ens podria fer qualque comentari en relació

amb aquestes possibles restriccions que els que hem escoltat
aquestes declaracions ens preocupa i començam a intuir.

Quant a la Direcció General de Joc, és un tema amb el qual
ens solem posar d'acord sempre que discutim almenys en
aquesta comissió i em sembla que en els plenaris, també, des de
diferents punts de vista, sempre intentam tenir un to i una
actitud constructiva, nosaltres entenem les limitacions
competencials que vostè té sobre la matèria, però sí que en
relació al pressupost, i ja ha entrat encara que d'una manera
molt breu sí que m'agradaria que s’estengués una miqueta més
sobre campanyes de conscienciació, sobre ajudes a la
rehabilitació, que és en el que entenem nosaltres que més es pot
fer amb les competències que tenen vostès, des de la comunitat
autònoma.

Indústria, el que ens preocupa en aquests moments, jo la
setmana que ve faig una pregunta a la consellera d'Hisenda,
perquè és vera que no només afecta els seus sectors, però jo
crec que sí que els seus sectors seran els que en seran més
colpejats, són els increments de preu de tot, del gasoil i també
de les matèries primeres. Quines mesures tenen previst en
concreció poder ajudar el sector industrial de cara a l'increment
de preus, que després, per acumulació es traduirà també en un
increment de preus dels béns que ells produeixen i que ha de
consumir la ciutadania de les Illes Balears.

El mateix passa amb els materials de construcció i per al
sector de la construcció, els materials s'encareixen pràcticament
tots, és un tema que crec que és dels importants que hem de
tenir aquests mesos damunt la taula, i jo, Sr. Yllanes, la veritat
és que ens preocupa i en sentit constructiu també m'agradaria
que vostè ens donàs una explicació de com ho veu, de quines
passes ha fet i de quines passes dins les dificultats que entenem
nosaltres pensa que poden fer per donar una ajuda als
industrials de cara als increments de preus generals de tot. 

Planta d'hidrogen, també és un tema recurrent entre vostè i
jo, vostè recordarà el primer debat de pressuposts, d'una
manera o l'altra en realitat vostè en aquells moments ho veu
d'una manera més escèptica que l'actual. Un any després, qui ho
veia de manera escèptica, perquè també vàrem assistir als
debats de pressuposts, era la consellera d'Hisenda, i ara, en
canvi, sembla que la planta d'hidrogen comença a funcionar.
Vostè ja ho ha explicat, qualque  detall més.

Promoció industrial, -la presidenta m’avisa que tenc poc
temps- energia i canvi climàtic, es puja de 10 milions a quasi
40. Creim que és necessari, però, com deia abans, més qualitat
que quantitat, haurem d'analitzar la profunditat d'aquestes
polítiques, l'abast, el problema que tenim, igual que abans que
pugen els preus, el preu que puja és el preu del corrent.

Aquests dies hem sentit notícies que a un dels llocs allà on
es podrien implementar millor les energies solars en aquest cas,
no havia acabat de funcionar, em referesc a les comunitats de
veïns, a les finques plurifamiliars, tenen una planificació
concreta? Aquí es podrien aprofitar les economies d'escala,
segurament que per donar corrent a una família en aquests
edificis sortiria més barata la implicació de la conselleria,
precisament per a economies d'escala.
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I acab el temps. Quant a pressupost de memòria
democràtica, de transparència i participació,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

..., al voltant d’1 milió d’euros, són pressuposts relativament
importants dins el pressupost general de la comunitat, però aquí
sí que em guardaré més el debat polític i en profunditat sobre
aquests temes per a consegüents debats.

Jo, Sr. Yllanes, si em contesta aquestes preguntes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sagreras...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... quasi em compromet a, empraré trenta segons més ara, si no
li sap greu a la presidenta, per després no haver d’emprar els
altres cinc minuts.

Moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Passam el torn de paraula al portaveu
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. Alejandro
López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Yo intentaré ser más breve. Gracias por
las explicaciones, vicepresidente, y gracias tanto a usted como
su equipo por venir a explicar el presupuesto que se pretende
gestionar desde la vicepresidencia para el 2022.

En los presupuestos además es donde se puede observar
hacia dónde quiere ir un gobierno, al igual que cuando se entra
al detalle, en los presupuestos se puede ver hacia dónde cree un
conseller o la persona que está al frente debe reforzarse o no el
presupuesto interno de cada una sus consellerias. Estos
presupuestos los vemos que vienen pensados para blindar el
estado del bienestar y reactivar la economía y, además,
precisamente, para reactivar la economía en cuanto a transición
energética y eso lo vemos reflejado en los presupuestos,
hablamos de unos presupuestos expansivos, en la línea, con la
estrategia que está siguiendo, tanto el Gobierno de España
como a nivel europeo. Quiero decir que esto hay que aclararlo.
Son presupuestos expansivos, porque precisamente en la
anterior crisis lo que ocurrió fue que por apostar por los
recortes, por esos reajustes que se hicieron, lo que se tardó son
casi diez años en salir de esa crisis, y esta vez se ha apostado
por unos presupuestos expansivos que demuestran que cuando
el sector de las administraciones públicas invierten más, antes
se recupera la economía y antes se puede vivir en una
normalidad por recuperar lo que se perdió. ¿Por qué estamos
ante esto?,  no se menciona, pero porque venimos y seguimos

estando en una pandemia que no acaba de irse, y, por lo tanto,
son unos presupuestos pensados en todas aquellas cuestiones
que vienen a protegernos de la pandemia, salir de ella cuanto
antes y reactivar la economía que se ha perdido lo antes posible
y, como ya digo, en esta ocasión desde el Gobierno de Baleares
diversificándola y apostando por completo por la producción
energética.

Hablamos que se pasa ... no llegaban a 40 millones los
presupuestos anteriores de esta conselleria y se pasa a casi 70.
Se aumenta muchísimo, de hecho es la consellera que más
aumenta, pero creo que precisamente es que el reto es tan
importante y tan necesario que viene más que justificado. Es
más, en específico, donde se aumenta el grueso es en la
Dirección General de Transición Energética y Cambio
Climático donde de 10 millones y aproximadamente se pasa
prácticamente a 40 millones. Aquí, claro, yo siempre lo digo las
reflexiones ...¿acaso con todo lo que ha ocurrido con la luz,
acaso siendo islas y sabiendo la soberanía que se necesita,
alguien pone en duda que la apuesta por la transición energética
y el cambio climático?, se puede debatir cómo llegar pero que
va a llegar es un hecho y para llegar hay que tener recursos, con
lo cual a nosotros nos alegra muchísimo este aumento que se ve
reflejado.

Lo ha comentado en su exposición, las ayudas de
autoconsumo para placas fotovoltaicas ha sido un éxito. De
hecho, le felicitamos por el éxito de la acogida y animamos a
que siga buscando fondos y las líneas al respecto de esas
ayudas porque van encaminadas hacia el futuro que se necesita,
igual que las comunidades energéticas. El portavoz que me ha
precedido lo ha comentado, comunidades energéticas sí que
tienen ayudas, supongo que usted se lo explicará, y además lo
hemos reflejado en nuestros presupuestos y estamos muy
satisfecho de hacia dónde se va. Igual que con la movilidad
eléctrica, ya se han conseguido incluso los objetivos que
estaban marcados para 2025 en cuanto a puntos de recarga. Y
lo que sí tengo que felicitar es que veo que en estos
presupuestos se incluye el mantenimiento de esos puntos, que
era algo que estaba generando conflictos en algunos municipios
y ya se incluye para estos presupuestos, con lo cual estamos de
acuerdo y además le felicitamos por haberlo tenido previsto. 

Las subvenciones que se dedican a eficiencia energética
para la industria del sector agrario, sin más en la comparecencia
de Agricultura de lo que se quejaban precisamente era de que
se impulsase toda la parte renovable para que los agricultores
pudiesen paliar la subida que tienen en cuanto a electricidad,
entre otros, precisamente se vienen reflejados. Y sí que quiero
destacar muchísimo el Instituto Balear de la Energía, que
aumenta en más de un 300% su presupuesto. Estamos hablando
de un instituto, de un ente que viene a impulsar toda la
implantación de energías renovables, de lo que sean
comunidades energéticas en el autoconsumo y a comercializar
energía, comercial energía, como siempre digo, para poner el
acento en la lucha contra la pobreza energética y bajar el precio
de la luz. ¿Alguien, tirando hacia atrás, estos últimos meses,
tiene acaso alguna duda de que precisamente es ahí donde hay
que poner el acento, en conseguir bajar el precio de la luz y
luchar contra la pobreza energética? Por eso quiero hacer una
pregunta muy concreta, que es ¿qué actuaciones se tienen desde
su conselleria para que el IBE consiga vender energía,
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comercializar energía y además consiga bajar el precio de la
luz? Serían actuaciones concretas que nos pueda decir porque
creemos que es muy, muy necesario. 

En cuanto a política o a la Dirección de Política Industrial
vemos que se mantiene el presupuesto, pero sí que se pone el
acento en proteger, se ha tenido que proteger al sector durante
los meses más duros de la pandemia y se apuesta por la
promoción industrial, llegando incluso a 4 millones de euros,
sobre todo para impulsar la industria, para aprovechar las
nuevas tecnologías o lo que viene a ser Industria 4.0, que aquí
se debate muchas veces, destinando casi 4 millones a esa
función; o sea, quiero decir, apostar por el futuro, por la
industria que tiene que adaptarse para nuestro futuro.

También quiero destacar una línea de 1.000.000 de euros
para la implantación de nuevos sectores con criterio de
economía circular, sostenibilidad y colaboración empresarial.
Estamos hablando de apostar por el conocimiento, por apostar
por una industria que no tiene esos problemas que tiene la
insularidad, hablamos de industrias tecnológicas referidas
industrias de videojuegos, culturales, creativas, audiovisuales
o de transición energética, o sectores de futuro como la
domótica. Lo digo porque tenemos que apostar muy bien por
industria que no se vea luego perjudicada por el hecho de ser
islas, y en ese sentido creo que las líneas van como tienen que
ir. 

Un ejemplo claro de industria y conocimiento sería -lo
comentado el vicepresidente- la planta de hidrógeno; la planta
de hidrógeno ahora mismo está siendo ejemplo a nivel europeo,
la planta de hidrógeno de Lloseta es un proyecto de futuro y
sobre todo que apuesta por la industria, el conocimiento por
completo, al igual que esa partida que vemos reflejado y nos
alegra de 200.000 euros para consolidar los clúster industriales,
creo que eso es a tener muy en cuenta. 

Creemos también que la Dirección General de Innovación,
que tiene un presupuesto de 2,8 millones de euros, hay
específicamente uno, que es el de 400.000 euros a bonos
tecnológicos que se mantiene, sí que nos gustaría estudiar para
ver si podría ser ampliado también para todos los sectores que
tienen que ver con efectos digitales, los videojuegos, etc.,
estudiaremos si fuese viable esa ampliación y, si fuese así, ya
presentaríamos alguna enmienda para ampliarlo.

Al igual que, y este sí que es muy de destacar, los 200.000
euros que plantea la Dirección General de Innovación para la
formación de nuevos clústers industriales que tienen que ver
con la industria del conocimiento, porque si no se crea el tejido
suficiente no habrá gente que pueda diversificar y tener trabajo
en otros empleos. Por lo tanto, esa apuesta por esos nuevos
clúster creo que es esencial bajo el punto de vista de nuestro
grupo parlamentario.

La Dirección General de Comercio, que aunque pasa a tener
un presupuesto parecido, sí que incluye muchas mejoras, como
ya ha comentado el diputado que me ha precedido, de cuándo
se llegaron a esas negociaciones. Es más, he sido una dirección
general que ha tenido que conseguir que el comercio, que lo ha
pasado muy mal en esta pandemia, tuviese al menos ayudas o
estuviese preparado o un poquito más preparado, con más

ayudas para lo que estaba ocurriendo con la pandemia que ha
estado muy, muy cerrado, como es normal por todas las
restricciones que se tenían. Sí que vemos que hay una subida en
los bonos comerciales, sube respecto a lo que ya se negoció,
había 1,2, se sube a 1,5, aun así sí que comento que
presentaremos una enmienda para llegar a lo que ya
anunciamos que era como al menos llegar a 2 millones de euros
en bonos comerciales. En este sentido lo digo y como ya pasó
la otra vez, si hay que negociar con grupos se negociará para
que al menos tenga 2 millones de euros la partida. 

Se incrementa también casi en un 60% lo destinado a las
cámaras de comercio. Creo que de hecho salió en el debate
anterior, lo necesitan, lo necesitan y creo que eso es para
ponerlo en relieve. Sí que quiero hacer una pregunta respecto
al comercio, que es precisamente por lo que ya se ha sufrido en
el comercio. ¿Qué medidas se tienen pensadas específico para
proteger al pequeño comercio? Eso sí que es algo que nos
gustaría que lo aclarase, porque al fin y al cabo es el que más
sufre, el que por culpa de grandes plataformas, de grandes
multinacionales, tiene una competencia que, aparte de la
pandemia hay que protegerlo.

Voy a ir rápido, que me estoy alargando demasiado. En
cuanto a la transparencia y participación. Creo que la cultura de
conseguir una democracia participativa es necesaria. Vemos
que se mantienen y en ese sentido poco más tendremos que
decir. 

Memoria democrática. Voy a hacer solo unas pinceladas,
porque el debate de esto suele ser más para el Pleno. 1,2
millones de euros, estamos hablando de un conjunto de un
presupuesto de más de 4.000 millones para la comunidad
autónoma. 350.000 euros para el tercer plan de exhumación de
fosas, quiero decir 350.000 euros para reparar el daño que
tienen unas familias que no saben dónde están sus familiares
que fueron víctimas del franquismo hablando de derechos
humanos, y se habla de 350.000 euros, poco debate tendría que
haber y se están ejecutando correctamente. Creo que es un
presupuesto más que razonable, incluso tirando a la baja
teniendo en cuenta que hablamos de derechos humanos en ese
sentido, con lo cual ese debate hay que tenerlo, pero también
ver que las cantidades están siendo las acuerdadas y las
afectadas, y no hay mucho problema. El banco de ADN de
víctimas y represión de niños son 25.000 euros para algo
específico que viene en los acuerdos de Bellver, pero que es
una necesidad que se decía. La documentación de causas con
100.000 euros, sí que creemos que es un proyecto muy a tener
en cuenta. 

Voy a acabar ya, en general esos presupuestos son unos
presupuestos que nos gustan, vemos que sí que vienen a hacer
lo que se tenía que hacer, que era diversificar nuestra economía
y, sobre todo, apostar por la transición energética. No sé si me
he extendido mucho. Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. López, justo, sus diez minutos. Muchas gracias.
Passem ara al torn de paraula al portaveu del Grup Parlamentari
Ciudadanos el Sr. Jesús Méndez.
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, Sr. Vicepresidente i
conseller.

Yo no sé si aquí la presencia de Keynes, la verdad, también
me viene a explicar qué son causas y qué son consecuencias,
porque precisamente de estos presupuestos me gustaría conocer
su valoración, porque entiendo que habrá participado en su
elaboración, y le pido que no me haga devanar el resultado,
para seguir la madeja y encontrar el origen, ¿en qué situación
estamos, estamos ya en la situación postpandémica, estamos
entre dos olas de la pandemia, seguimos y continuamos como
estábamos?

Por tanto, las implicaciones económicas, no se preocupe, no
le estoy haciendo una consulta de cuál es el estado de salud de
nuestra sociedad, sino las implicaciones económicas. Es decir,
¿estamos ante una crisis que nos está anunciando todo el
proceso inflacionista que estamos viendo? ¿Estamos en una
suave recuperación de la normalidad y volviendo donde
estábamos? En qué situación estamos y por tanto, con qué
presupuestos tenemos que enfrentar exactamente qué, digo, esa
es mi duda con respecto a la cuestión general de lo que nos
vamos a encontrar. Y me gustaría un poco conocer, como
autoridad en cuanto a conocimiento, proximidad a órganos
mejor informados y reconociendo además su saber muy
superior al mío, un poco esta valoración. Lo digo con toda
inocencia, no hay mala intención en ello.

Entonces, en energía veo que se plantean ustedes sobre todo
dos grandes objetivos: el de mitigación y el de adaptación al
cambio climático. Sigo no compartiendo con usted, yo creo que
precisamente apunta siempre a la mayor de las flaquezas del
proceso del autoconsumo, que es la tremenda necesidad de un
montón de operarios, apuntándolo como una gran creación de
puestos de trabajo. A ver, el hecho de que compartamos la
producción, la generación eléctrica es buenísimo, porque con
400 personas tenemos electricidad todos los demás ciudadanos
de Baleares. El tener que tener un montón de empleados en
pequeñas obritas y en pequeñas uniones de cables, no aporta
nada a nuestra riqueza, porque no vamos a tener nada superior
a lo que tenemos ahora. Simplemente vamos a distribuir...,
obligando a trabajar a unos señores, que probablemente sería
mejor que los hiciéramos trabajar en digitalización, en
innovación científica o en mera filosofía. Probablemente
podrían dedicarse a actividades más nobles que pelar y juntar
cables.

Así que en realidad yo creo que la valoración se está
sacando precisamente la flaqueza, vamos a necesitar como
esclavizar a trabajos manuales a un montón de gente, como una
gran ventaja. Y yo personalmente.., quiero decir que creo que
este es un debate que no supera tal vez el pero..., pero préstenle
cierta atención, reflexionen en algún momento sobre ello.

En cuanto a los coches eléctricos, mi problema es cuánto
supone cargarlos con respecto al modelo actual. Es decir, si
nosotros estamos cargando coches eléctricos con electricidad
generada por medio de la quema de combustibles fósiles, no
estamos haciendo absolutamente nada. Lo que quema cada
coche, da igual que lo quememos en una..., pero más o menos

equivaldrá, quiero decir la cuestión entonces está en que si
conseguimos, no, ah, si no equivale perfecto, quiero decir, muy
bien, me vienen a dar una información, entonces entenderán
que yo estoy en esas limitaciones de que la energía ni se crea ni
se destruye, se transforma, tanta energía equivale a tanto y
entiendo que un esfuerzo..., o sea, el esfuerzo que yo haga de
ir de aquí a allà, costará una cantidad de energía necesaria para
este traslado. Que la obtenga de un lado o de otro, no va a
diferenciar la cantidad de energía que (...). Pero si en esto estoy
cometiendo, es que yo en el bachillerato no fui excepcional,
más bien era bastante limitadito. 

Ahora, los siguientes puntos entonces de mitigación, el
anuncio del Decreto de eficiencia, mi pregunta es muy, muy
fácil, es muy simple, familias, profesionales, pequeños
propietarios, ¿debemos echarnos a temblar ya? ¿O podemos
esperar para empezar a temblar, ante el Decreto de eficiencia?
Tenemos una prórroga en cierto tiempo.

En cuanto a adaptación, los dos temas entonces con
respecto a cambio climático son mitigación y adaptación, en
adaptación veo que plantea usted que habrá una pequeña
partida para ayuntamientos, para que ejecuten..., me gustaría
que aclarase qué tipo de cosas esperamos quieran ejecutar, un
poco lo hemos dejado en el aire.

En cuanto a lo industrial, perdone la innovación, el IDI se
solapa, colabora, transfiere, se completa, comparte o difiere
con la Fundación Bit. Es decir, ¿no tenemos ya alguna (...),
institutos de innovación, que ya que hablamos de presupuestos,
podrían compartir objetivos y presupuestos? Preguntar no és
ofendre, eh?, jo demano, yo estoy preguntando con la mejor de
las intenciones y son más las sugerencias a las que me lleva la
lectura de los diversos informes que ustedes me procuran.

Ahora, me faltan las medidas para incrementar la
rentabilidad. Es decir, ante las subidas de los carburantes, las
materias primas, los bienes de equipo, los fletes, ... nuestra
industria va a empezar a resultar muy poco competitiva. Vamos
a tener el tremendo problema de la insularidad y los
sobrecostes. Creo que estos presupuestos deberían tener algo,
en esta especie de combate común que tenemos que tener sobre
la rentabilidad de nuestros procesos industriales y de los
productos que hacemos, ¿vale? Y digamos que esto más bien
lo considero una carencia, que no lo veo. Pero tal vez, y eso
nos devuelve al principio, estamos ante un proceso inflacionista
y una crisis inevitable, ¿o no? Yo no tengo ni la más remota
idea, no acierto a ver. Yo siempre he sido muy malo con
respecto a la previsión del futuro, incluso en mi vida personal.

A las cámaras de comercio, observo que les incrementa un
45% sobre lo actual, sobre que lo actual es subvención,
dotación o... Bien, quiero decir que nos alegra y más bien
intento un poco subrayarlo, puntualizarlo, visibilizarlo que se
dice ahora, porque como usted sabe por nuestro amor
compartido a los preámbulos, que empieza en una rareza, creo
que hay una pequeña manifestación de ello en el asunto.

Con respecto al juego, mi pregunta también es sencilla,
¿podría resultar útil para evitar los efectos perniciosos del
juego en algunas personas, especialmente débiles, en cuanto a
voluntad o carácter, el que las administraciones públicas
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dejasen de participar en la incitación a la práctica y en la
realización del negocio? ¿Las administraciones públicas,
ustedes creen que deben vender loterías, rifas, este tipo de
cosas porque supuestamente tienen unos propósitos más
nobles? Hacen el mismo daño, yo creo que lo primero por
donde se debería empezar como administración es sin duda y
convencido además de la justicia moral de esta causa, es hacer
desaparecer el juego desde las administraciones, no practicarlo
sería una..., como mínimo sería un magnífico ejemplo.

Por último, Transparencia y Voluntariado, esto nos interesa
muchísimo y no creen ustedes y además, seamos francos, que
es de las cosas que compartimos, esto nos viene desde el 15M,
esto es desde nuestras reivindicaciones, las que compartíamos
por mucho que hayamos divergido; esto va de divulgación y de
poner la administración, no sólo al servicio del pueblo, sino su
conocimiento, su práctica. Esto debería estar más despierto...,
perdón, esta no es una pregunta, hay que darle vidilla. Perdone
la expresión, si quiere vulgar, pero hay que darle a esta
dirección general, tenemos que encontrar cómo animarla entre
todos.

Y con esto ya he terminado, Sra. Presidenta. Espero no
haberme excedido de mi tiempo. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Méndez. És el torn ara del portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Gràcies, vicepresident i a tot l'equip
que estòicament a l’hora de dinar a l’acompanya aquí. Vostè ha
començat amb una cita bíblica, aquest diputat es poc d’anar a
missa i molt manco de creure en déus imaginaris. Per tant,
aquest pressupost el tocarem amb les mans, no és una qüestió
de fe. 

Anem per feina. Transició Energètica, autoconsum. Jo sí hi
crec en l'autoconsum i sobretot també hi crec per exemple, i
vostè n'ha parlat, n'ha parlat el Sr. López i en vàrem parlar ja la
primera vegada que vàrem coincidir a una compareixença aquí,
de l'autoconsum per exemple a les explotacions agràries,
davallaria molt els costos de producció, sobretot darrerament.
L'altre dia que va comparèixer la consellera d'Agricultura ja en
vàrem parlar del tema, hem de ser el més autosuficients
possibles quant a l'energia elèctrica. A Mallorca, a Balears per
exemple per regar l'aigua es treu del subsòl i a dia d'avui és
absolutament insostenible treure aigua del subsòl per produir
aliments i els aliments són un bé bàsic. Per tant, hem de cercar
la manera de poder ser el més autosuficients possibles, les
explotacions agràries bàsicament perquè ho vinculam a la
producció d'aliments. Ni més, ni més ni pus. Per tant, feina en
això.

Molt, molt, molt content de veure com creix el pressupost
de l'Institut Balear de l'Energia, va per aquí, hem de seguir,
hem d'aprofundir, hem de seguir fent feina en això, tenim un
espai, Balears està a un espai fantàstic per a la producció
d'energia que vengui del sòl. Aprofitem tot el que puguem.

Ara bé, hem de resoldre, i no és feina seva, és feina també
del Consell de Mallorca, hem de resoldre la qüestió dels parcs
solars en rústic, no només si els hi posam o no els hi posam
sinó també les dimensions d'aquests parcs. El rústic és pel que
és, per a la producció d'aliments. Per tant, és una qüestió que
hem de resoldre, que té damunt la teulada el Consell de
Mallorca, però que entre tots hem de mirar de resoldre perquè
és un debat delicat, per dir-ho de qualque manera.

Quant a indústria i ajudes a la indústria tradicional,
nosaltres creim que la indústria tradicional els darrers temps ha
fet un esforç cap a la innovació, ha fet una feina molt ben feta
cap a la innovació, tenim exemples molt clars a Balears
d'indústries tradicionals que han innovat moltíssim, que són
punteres en disseny, són punteres fins i tot en
internacionalització, en internacionalització del producte. Em
ve al cap una empresa del poble del Sr. Sagreras, Ca n’Huguet,
les rajoles Huguet que són internacionalment conegudes a tot
el món i apreciades pels arquitectes més prestigiosos del món,
i s'ha fet un esforç d'innovació en tots els aspectes en aquesta
indústria, per exemple, i n'hi ha d'altres, trobaríem d'altres
exemples. Crec que a aquesta gent, a aquestes indústries se'ls ha
de facilitar l'assessorament perquè tenguin accés a les ajudes i
se'ls ha de facilitar assessorament a l’hora d'internacionalitzar
el seu producte i intentar generar sinèrgies perquè altres
indústries tradicionals puguin conèixer la manera com han fet
la feina per poder-se internacionalitzar. Generar aquestes
sinergies també forma part, crec, de la feina que pugui fer per
exemple a l'IDI com a agència de desenvolupament regional,
que és el que és al cap i a la fi, i creiem que fa una bona feina.

Enguany no li podré dir res del polígon de Porreres perquè
ja està començat i s'acabarà l'any que ve. Per tant, fantàstic!,
quan aquest estiu vaig veure que començaven les obres vaig
dir, això ha anat una monada. Veim en el pressupost que dobla
el pressuposts per a l'any que ve, acabarem les obres i el pol
industrial del Pla ja sabem on serà.

Quant a comerç, és un sector a protegir i a impulsar. Si
volem sobreviure com a societat, volem mantenir vius barris,
pobles centres de les ciutats necessitam un comerç viu, sinó els
barris passen a ser només a espais grisos per poder-hi anar a
dormir, però amb gens de vida. Per tant, impulsem, protegim el
petit comerç familiar que, a més a més, és el que fa xarxa també
amb els productors, també amb els clients, fa xarxa i genera un
espai econòmic de confiança, per dir -ho de qualque manera.
Això creim que la millor manera de fer-ho és en  col·laboració
amb els ajuntaments, les associacions i les patronals, és l'única
manera de mantenir -com dèiem- aquesta xarxa. Són els
ajuntaments que coneixen de primera mà les necessitats, els
espais, allà on hi ha, allà on es necessita el comerç familiar i és
amb ells que s'ha de treballar.

I quant a memòria democràtica l'enhorabona per la feina,
l'enhorabona per la feina, n'hem parlat altres vegades, l'obertura
de fosses, el calendari d'obertura de fosses s'ha fet així com
estava previst. Com que els que s'hi dediquen són molt bons
professionals, efectivament, hem pogut obrir per tancar, perquè
hem trobat allò que ens imaginàvem que hi havia, hem tornat
les restes a les famílies i hem tornat la dignitat a segons quins
pobles que han pogut recuperar els seus batlles assassinats.
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Aquest fet, just aquest fet, ja val la pena. Continuem fent feina
per obrir, per tancar, i anem un poquet més enllà. 

Vostè ha parlat d’espais de memòria i jo hi afegiria espais
d'estudi, és a dir, a Mallorca, a Balears, hi ha espais on es
podrien generar llocs per poder mantenir la memòria i poder-la
estudiar. És amb la base científica que hem de fer feina, és amb
els científics amb qui hem de treballar i són aquests que
permetran que la memòria es mantengui. 

Molt bé allò del banc d'ADN. La veritat és que les famílies
i els científics i tota la gent preocupada per aquestes qüestions
d'arrel profundament democràtica la veritat és que agraïm tota
aquesta feina.

En principi això seria tot en aquesta intervenció. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Mas. Es el turno ahora de la portaveu
del Grup Parlamentario VOX-Actua Baleares, la Sra. Idoia
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes ya al consejero
y a todo el equipo, al numeroso equipo que le acompaña.
Gracias por su comparecencia para explicar estos presupuestos. 

En primer lugar, quería comentarle que, bueno, como no sé
si lo sabrá, pero yo le comento que nosotros ya hemos
presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos
porque básicamente consideramos que los presupuestos están
hinchados en cuanto a ingresos y creemos que son irrealizables.
Por tanto, bueno, no lo decimos solo nosotros, también lo dice
el BBVA, la AIReF, casi todo el mundo menos el Gobierno
balear. Creemos que esto va en contra del principio de
prudencia que debe reinar cuando uno se dedica a la
contabilidad y hace un presupuesto, y más si es un presupuesto
público, que estamos hablando del dinero de todas las personas
que contribuyen con sus impuestos y con su esfuerzo a poder
tener estos recursos. 

Por tanto, por eso y también por otros motivos,
evidentemente, como, por ejemplo, pues no estar de acuerdo en
la inmensa mayoría de la filosofía de estos presupuestos y en
cómo se está gestionando el dinero de los ciudadanos. 

Pero dicho esto, y entrando más en sus presupuestos, a mí
me llama muchísimo la atención la existencia de la Secretaría
Autonómica de Sectores Productivos y Memoria Democrática
que, evidentemente, supone un gasto, es un coste más para la
consejería, y no acabo de entender por qué no dependen las
direcciones generales directamente del consejero, como ocurre
con otro tipo de direcciones generales. Esto no pasa solo en su
consejería, también pasa en la Consejería de Fondos Europeos.
Son dos secretarías autonómicas que no acabo de entender el
sentido, y más si tenemos en cuenta que esta secretaría
autonómica agrupa las siguientes direcciones generales: política
industrial, comercio, memoria democrática, y participación,

transparencia y voluntariado, es que no tienen nada que ver, es
que si dijeras, bueno, es que estamos agrupando unas
direcciones generales en función de un contenido similar, pero
es que luego ni siquiera a lo que está dentro de esta secretaría
autonómica le veo una conexión. Por tanto, claro, esto hace
pensar a cualquiera pues que puede ser una forma de colocar a
una persona, pues, no sé, para cumplir estas cuotas de partido
que tienen que cumplir ustedes para poder gobernar o que entra
dentro de sus pactos internos. No lo sé muy bien. En cualquier
caso, lo que sí que sé es que supone un gasto de unos 200.000
euros para el contribuyente. 

Después, hablando de memoria democrática, ustedes
vuelven a incluir el curso de especialista universitario en
políticas de memoria democrática, al que no se apunta a nadie,
y por supuesto las subvenciones para los chiringuitos afines a
todo esto. Más de un 1 millón de euros es el presupuesto de
esta dirección general. El problema es que cuando ustedes
mezclan todas estas actividades dentro de esta dirección
general no sabemos qué parte de este millón de euros, más de
un millón de euros, se destina a que se puedan recuperar los
restos de aquellos familiares que, por supuesto, yo estoy de
acuerdo en que cualquier persona si tiene un familiar en una
fosa y quiere recuperar sus restos se le tiene que ayudar, por
supuestísimo, pero luego hay otros gastos que son, pues eso,
propaganda ideológica y que no sabemos muy bien cuánto de
ese más de un millón de euros se dedica a este tipo de
propaganda. 

Después, en cuanto a transparencia, prevén implementar un
sistema de evaluación de políticas públicas. A mí me parece
muy buena idea esto y si funciona yo creo que ya podrían
enmendarse a ustedes mismos y dejar de gastar en actuaciones
que no sirven demasiado.

Innovación. Promover el papel de la mujer en las industrias
TIC para conseguir la igualdad, fomentando las vocaciones
científico-técnicas en las niñas. Yo me pregunto si también
ustedes van a fomentar que haya más hombres que estudien
enfermería, auxiliar de clínica, auxiliar de geriatría o educación
infantil, o van a promover que se contrate a hombres en vez de
a mujeres, en todos esos campos, no sé, camareras de pisos...,
es que hay, evidentemente, sí que hay campos en los que hay
más mujeres trabajando, otros en los que hay más hombres
trabajando, pero yo no veo que haya esa contraprestación. Es
que si no, la consejera de Salud tendría mucho trabajo para
intentar convencer a muchos hombres para que estudiaran este
tipo de carreras, ¿verdad?

Miren, yo creo que esto también es gasto ideológico y
propaganda. No hay ningún impedimento para que una mujer
estudie lo que le dé la gana, por tanto, destinar recursos
públicos a esto, para mí no tiene ningún sentido. Cualquier
mujer que quiera dedicarse a las nuevas tecnologías o a la
industria o a lo que quiera, puede hacerlo, no tiene ningún
impedimento más que el que tenga cualquier hombre.

Programa de seguimiento y control del cambio climático.
Vale. Controlar el cambio climático es muy pretencioso. El
clima lleva cambiando desde el origen del planeta, otra cosa es
controlar la contaminación y cuidar el medio ambiente, en eso
sí que podemos aplicarnos y debemos hacerlo. Entiendo que
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hemos adoptado, que han adoptado ustedes ya, ese lenguaje
progre de la agencia del cambio climático, de la Agenda 2030
de la Unión Europea y, en fin, lo hemos asumido, ya sabemos
que está ahí, está también en estos presupuestos, pero en fin...

En cualquier caso, sí que nos interesa controlar las
emisiones, cuidar el medio ambiente y controlar la
contaminación porque es nuestro entorno y debemos cuidarlo.
Me interesa especialmente la previsión que contiene la
memoria de este programa, referente a ese programa de
seguimiento y control de cambio climático, y ustedes dicen que
hay una previsión de modificación de los instrumentos fiscales
para incentivar, en el sector privado, actuaciones de mitigación
y adaptación al cambio climático y fomento de la generación
distribuida. Me gustaría si me pudiera explicar un poco más el
desarrollo de este programa, esa previsión.

Después, también, ustedes introducen la limitación de la
circulación de vehículos diesel, ¿en qué consistirá esta
limitación que prevén llevar a cabo en 2022, según su memoria,
cómo van a limitar los vehículos diesel?

También si me puede explicar en qué consiste el
seguimiento de la declaración de emergencia climática del
acuerdo del Consell de Govern de 8 de noviembre de 2019, y
si han conseguido ya parar en algo el cambio climático, desde
entonces. Supongo que si destinan dinero y recursos habrán
alcanzado ya algún objetivo, como que la tierra se caliente
menos o que el nivel del mar haya dejado de subir. No lo sé. Si
me puede informar de algún avance, se lo agradecería.

En cuanto a la factura de la luz, bueno, yo no iba a hablar
de los precios prohibitivos de la luz en esta comparecencia,
pero dado que lo ha introducido el representante de Podemos,
que ha hablado antes que yo, pues aprovecho para preguntar
también por esto, sobre todo teniendo en cuenta que esta
consejería la dirige un consejero militante en Unidas Podemos,
que es una formación que antes de gobernar se rasgaba las
vestiduras cuando la luz subía un 4,6% en 2019, y resulta que
ahora, que gobiernan ustedes, la factura de la luz de 2021 es un
33% mayor que en 2020. Antes, en 2019, había subido un 4,6,
ahora ha subido ¡un 33%!

Entonces, ¿contemplan estos presupuestos alguna partida
para actuaciones que vayan a revertir en los ciudadanos y las
empresas en una bajada real y efectiva del recibo de la luz?,
porque la memoria habla de continuar con la estrategia iniciada
en 2016, pero lo cierto es que, desde entonces, el precio de la
luz no ha parado de aumentar, por tanto, esa estrategia, no sé,
a lo mejor habría que revisarla o habría que hacer mirar algo a
ver cómo podemos intentar que esto funcione.

Después, está la ordenación y promoción comercial, bueno,
comenzamos con ayudas a patronales y sindicatos, qué le voy
a decir yo que no sepa ya usted, precisamente es uno de los
motivos de nuestra enmienda a la totalidad, ayudas a los
empresarios, a las PYME y a autónomos, a esos sí, a las
asociaciones de éstos, no. Ayudas a los trabajadores, sí, a los
sindicatos, no; no, porque no todos los trabajadores están
representados en una determinada asociación sindical y
tampoco no todas las empresas están representadas en una
asociación empresarial. Por tanto, el dinero se queda por el

camino, y yo creo que en los tiempos que corremos no estamos
para estas cosas.

Si me puede contestar a alguna de estas cosas, se lo
agradeceré.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sra. Ribas. És el torn ara de la portaveu
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra. Lina
Pons que substitueix, perquè consti en acta, el Sr. Melià en
aquesta comissió.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Així és, Sr.
Conseller, substituesc Josep Melià, així que la meva intervenció
serà molt breu, tot i que l'he escoltat amb molta d'atenció. 

Vostè ja sap quines són les coses que ens preocupen, però
si he de fer una anàlisi, així d'entrada, del que suposen aquests
pressuposts de la seva conselleria de cara a l'any que ve, és que
són escassos. Vostè té una gran responsabilitat i pocs doblers,
aquesta és la primera lectura que faríem i, per tant, em deman
com ho farà per tan ambiciosos objectius com ens presenta, que
a nosaltres ens semblen tots absolutament necessaris,
imprescindibles i lloables, el que passa és que crec que el que
podrà fer és posar una primeríssima pedra o una segona si ja
parlam de les que s'han pogut posar, de cara a futur perquè els
doblers no donen per tanta ambició i tanta responsabilitat -torn
a repetir- com vostè té.

Transició energètica, energies renovables, electrificació de
la mobilitat, eficiència energètica..., jo només amb això, ja
tendria el seu pressupost absolutament cobert, i ho sabem molt
bé, així que ja m'explicarà que, a pesar que tenim fons europeus
i que la seva política és transversal amb la resta de conselleries,
creim que és clarament insuficient. 

Vostè ha parlat i crec que la seva conselleria té -com deia-
elements fonamentals: transició energètica i de canvi climàtic,
innovació i indústria; vostè ha parlat d’uns 75 milions d'euros
que s'han donat a la indústria durant aquest any 2021, vull saber
quin és l'impuls, si em pot entrar més en el detall, que es farà de
cara a l'any 2022 i, de totes maneres, la nostra indústria és molt,
molt, molt petita. O sigui, més enllà de les ajudes que es donin
i que s'hagin donat, com impulsarem el sector industrial a la
nostra comunitat, absolutament abandonat,  perquè hem tengut
èpoques més bones en qüestió d'indústria però, ara mateix, el
monocultiu turístic s'ho ha menjat tot, com vostè sap
perfectament, i sembla que s’ho seguirà menjant, si la pandèmia
ens deixa.

Vostè, a més a més, s'ocupa del segon sector que té més
treballadors, que és el sector del comerç, uns comerços que han
vist, a pesar dels ERTO, a pesar de les ajudes i a pesar de tot el
que s'ha fet, s'han vist molt perjudicats per aquesta pandèmia,
però és que ja no estaven bé abans, i ja varen patir les
conseqüències, aquells que varen arribar, perquè molts varen
quedar pel camí de la crisi anterior de l’any 2008. Per tant,
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quina és la seva aposta? Vostè sap bé quina és la nostra, no la
repetiré a hores d'ara, tot i que a través de les esmenes ja
podrem plantejar i situar-nos en la política que El Pi vol i
demana de cara al petit i mitjà comerç.

Planta d'hidrogen. Quan començarà?, perquè sabem que té
previst, no sé si era a final d'enguany, però m'agradaria saber
també una mica com està el tema i quina injecció econòmica
pensa donar en aquest sentit.

I simplement una cosa més: endavant amb la política de
memòria democràtica, amb el banc d'ADN, pensam que tenim
dret a dir adéu i a saber on hem d'anar a plorar els nostres
morts, encara que faci molts d'anys que hi estiguin, perquè els
sentiments no permeten l'oblit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. És el moment de passar al torn
del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Antoni Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Bé, Sr. Conseller, després d'escoltar les
intervencions dels diversos grups abans de jo mateix, no puc
deixar d'esmentar que entenc que la seva conselleria considera
que és una conselleria que, és veritat, que Déu volgués que
tingués més fons, estem com estem, i també veig que hi ha
grups que no creuen en els fons que té, perquè com que no
creuen ni en la memòria democràtica, ni creuen en el canvi
climàtic, i la llum solar a la nit no funciona, idò llavors potser
no creguin en el funcionament d'aquesta conselleria.

Tot i així, des del Grup Mixt sí que considerem que ens
agradaria que hi hagués més però, consideram que les partides
que tenen són prou potents, que se li dóna molta importància a
la Direcció General de Transició Energètica i Canvi Climàtic,
òbviament, a més he treballat directament amb els dos directors
generals que hi ha, en la meva tasca com a conseller, i sé que
fan una molt bona feina amb tots els fons que ara mateix els
pertoquen perquè, un augment de quasi 20 milions d'euros -si
no m'equivoc-, que és l'augment que té, passa de 40 a 618,7
milions d'euros, és una quantia molt important, així com també
el funcionament de l’Institut Balear d'Energia, que també
quadruplica el seu pressupost fins a 40 milions d'euros per
poder ajudar aquesta transició energètica. perquè si no feim el
canvi potser no puguem parlar d'illes perquè aquestes illes
s'enfonsaran en el mapa. El canvi climàtic tindrà
conseqüències.

Hi va haver una jornada de la ciència en la qual érem quasi
tots els grups parlamentaris, on els científics, que no polítics,
els científics varen dir que, de tots els colors polítics, pensaven
que és una realitat i que hi estan tots d'acord, però bé, hi ha qui
considera encara que no hi ha canvi climàtic. 

L'encoratgem que el decret d’impuls d’autoconsum del qual
ha parlat tiri endavant perquè és molt important que
l'autoconsum sigui una de les eines per treballar, així com la

mobilitat elèctrica i després li parlaré de les qüestions a
Formentera.

En el tema de política industrial, crec que és molt important
que un terç del pressupost de política industrial estigui dedicat
a l'Institut d'Innovació Empresarial perquè òbviament la
innovació és una part important que necessitam a les nostres
illes també per canviar el model també productiu i si no ho feim
d'aquesta manera no ho podrem fer.

Content d’aquesta aportació a les cambres de comerç
d'Eivissa i Formentera, ja que el comerç -com ha dit el diputat
de MÉS per Mallorca, Mas- el comerç, el petit comerç
necessita..., perquè si no els barris deixaran de ser..., en el cas
de Formentera, si no, seria molt trist anar als pobles i que tot
fos completament turístic, que desapareguessin aquestes tendes
de tota la vida i llavors un impuls tan gran com 99.000 euros
per a les cambres de comerç d'Eivissa i Formentera, li donem
les gràcies. 

En el cas de la transparència, òbviament és molt important,
1,3 milions d'euros dedicats a transparència consideram que és
important. Ja li ho he dit al principi, potser..., com ha dit també
la diputada d’El Pi, potser que sigui una quantia no molt gran
la de la  conselleria, però bé, és una és una part important la
que té dedicada a la transparència també amb 1,3 milions
d’euros.

En el cas del cementeri de Formentera, en el cas de
memòria democràtica, de veritat,  em consta que tant el Consell
de Formentera com les famílies a les quals se’ls va... en aquest
dia del record... justament del record de... estaven molt
emocionades perquè al final es tanquen, o sigui, obrim per
tancar ferides. Hi ha gent que va tenir ferides que duren encara
i tardaran més en tancar, llavors fer aquesta tasca és important.

Passaré a fer-li... perquè seré breu per les hores que són,
crec que ja... al seu equip també l'enhorabona pel treball i les
hores que són és d’estar... i a la mesa per suposat perquè dotze
compareixences aquí amb tot açò... 

En el tema de subvencions estam molt d'acord amb les
subvencions, però sí que ja li ho he traslladat en privat i li ho
vull dir aquí, en el tema tant de MOVES com punts de
recàrrega, com autoconsum si es pogués territorialitzar. Per
què? Perquè a indrets petits com a Formentera si van pel
registre únic moltes vegades s'esgoten els fons abans que
puguin arribar per qüestions també de normativa pròpia. En
altres compareixences també ho he indicat ... els criteris
comuns de vegades perjudiquen, moltes vegades perjudiquen
els llocs petits. Per què? Perquè la realitat de cada illa és
diferent.

Per exemple, a Formentera instal·lacions d'aquestes no es
poden muntar a l'estiu perquè no està permès, ara s'està
agilitant, però no està permès fer algun tipus d'obres i llavors,
per molt que es demani, els criteris que es fan genèrics poden
anar en contra que es puguin fer aquestes inversions a
Formentera.

Respecte de la qualitat de l'aire, en vàrem parlar l'altre dia
al Parlament, però sí que hi ha 132.000 euros. Voldria saber si
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serà també per a aquesta instal·lació de què es va parlar al
Parlament en aquesta partida de 132.000 euros que hi ha en
qualitat de l'aire i també en les campanyes de mesurament, que
sabem que han estat molt ben coordinades a Formentera, si
continuaran fent les mateixes campanyes.

Respecte dels fons de què ha parlat de les illes sostenibles,
si hi haurà alguns fons específics per a l'illa de Formentera,
particularitats en aquesta partida de fons d’illes sostenibles.

Després, en darrer terme, en memòria democràtica també ha
parlat d'algun tipus de mausoleu com un lloc on... si en aquesta
partida pressupostària..., primer, on estarà ubicat, si és únic, si
n'hi haurà diversos perquè si es troben restes a una illa i després
se’ls enduen a una altra persona per saber també com es farà.

De nou l'enhorabona perquè crec que és molt important el
que fan a la seva conselleria en totes les branques de les quals
s'ha parlat i llavors... continuï amb la mateixa tasca perquè,
primer el canvi climàtic, segon el petit comerç i la política
industrial, així com també tota la qüestió de memòria
democràtica i transparència perquè des de governs
progressistes s'ha d'impulsar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. És el torn ara del portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, passem la paraula al Sr. Carles
Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

 Gràcies, presidenta. Vull agrair l'exposició del
vicepresident i la presència també de tot el seu equip. 

L’horitzó que fixa la pròpia Llei de canvi climàtic i
transició energètica de les Illes Balears és tenir unes illes lliures
de combustibles fòssils i cent per cent d’energies renovables al
2050, per al 2030 les previsions són de disposar d'un 35% de
renovables, 85% a Menorca en el marc del programa Menorca
2030. 

Són objectius ambiciosos, però també realistes i assolibles
especialment si van acompanyats per una aposta clara com la
que fan aquests pressuposts del Govern de les Illes Balears per
a aquest proper any 2022 per mitigar el canvi climàtic i
transitar cap un nou sistema en el qual les energies renovables
són la peça fonamental, aposta reflectida en l'augment de la
partida destinada a transició energètica que augmenta un 300%,
s'ha multiplicat per quatre el pressupost, com bé ha dit el Sr.
Vicepresident, i amb millora del model productiu i
sostenibilitat és la partida que més augmenta percentualment,
llevat del factor d'insularitat que no existia abans.

En aquest camí, el de la transició energètica, el sector
elèctric juga un paper clau pel seu potencial descarbonitzador.
Les Illes Balears caminen cap a la pràctica desaparició de la
generació elèctrica amb carbó, el que durant l’any 2019  havia
estat la tecnologia líder de l'arxipèlag amb una quota del 45%
i, segons dades de Red Eléctrica de España, el dimarts

d’aquesta mateixa setmana, aquests darrers 365 dies el carbó va
suposar només un 3,2% del total i durant el 2021 només ha
suposat un 1,1% del total. Manquen encara mesos freds i el
2020 va ser un pot atípic, però la tendència segueix clarament
a la baixa.

Això va acompanyat del fet que les aportacions dels nous
parcs solars de les Illes Balears ja s’estan notant. Des que s'ha
iniciat 2021, Balears està registrant successius rècords de
generació elèctrica d'origen renovable, principalment
fotovoltaica. Fa només uns anys l'aportació de les renovables
era d'un 3% i el passat dimarts ja la teníem al 6,9% anual. Han
crescut un 33% enguany, les renovables.  Aquest augment de
l'aportació de renovables suposa avançar clarament cap a la
transició energètica, contribueix a reduir les emissions i també
la seguretat del sistema, ja que les instal·lacions fotovoltaiques
solen tenir un comportament molt estable.

L'acció del Govern, per tant, acompanyada per aquest
pressuposts que en certa manera ja anunciaven des de feia
temps amb els fons europeus Next Generation que la transició
o serà verda o no serà, ha contagiat -creiem- a la ciutadania.
Veim aquests dies -com mencionava vostè- que Balears serà la
primera comunitat a demanar més recursos a l'Estat per fer
front a l'augment de sol·licituds per a subvencions destinades
a l'autoconsum energètic.

La gran demanda ha provocat que el pressupost inicial no
sigui suficient i l'Estat ja havia previst la possibilitat d'ampliar
el crèdit a les comunitats que ho necessitassin. Altres
comunitats crec que ni tan sols han publicat encara les ajudes
i alguns líders polítics encara estan pitjor perquè acaben de
descobrir que la terra rota i, és clar, això fa que es faci de
vespre, idò ja està, ho podem deixar fer això de l’energia solar.
No sé com el món realment no hi havia pensat abans, però,
bromes a part, per sort aquí a Balears sembla que hi ha un clar
consens entre ciutadans, empreses i administració pública
respecte de les energies renovables i la solar en particular. La
subvenció que aporta el Govern en temps d'amortització ronda
uns cinc anys i suposaria per tant un aprofitament durant
gairebé vint anys a cost pràcticament zero, a part de les
desgravacions fiscals de l'IBI que ofereixen alguns ajuntaments. 

En definitiva, amb la seva resposta a la ciutadania de les
Illes Balears demostra que és un exemple en la lluita contra el
canvi climàtic i el procés de descarbonització, i no sé si vostè,
Sr. Vicepresident, té alguna informació més sobre l'estat
d'aquestes subvencions de la Direcció General d'Energia, tot i
que ja les he esmentat breument, però per exemple si sap quin
increment de sol·licituds suposa aquesta resposta tan positiva
respecte de la d'anys anteriors que ja deia vostè que la meitat de
l'autoconsum s'havia instal·lat en els darrers dos anys.

Tot això és un procés que, per descomptat, no només es
produeix a escala de consum particular, sinó també a través de
grans projectes estratègics. Després d'uns anys de males
decisions preses en la correcció de les primes de les renovables,
segons Ernst & Young, Espanya ha aconseguit tornar-se a
situar entre les deu economies més atractives a nivell mundial
per a aquest tipus d'inversions.
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Podem convertir, per tant, aquesta transició en una
oportunitat per a la nostra comunitat. Es calcula que la transició
ecològica mobilitzarà entre 3.000 i 4.000 milions d'euros anuals
fins a l’any 2050 i la pregunta clau que ens hem de contestar és:
quina part d’aquests doblers acabarà generant llocs de feina a
la nostra comunitat.

Des del Grup Parlamentari Socialista consideram una
política encertada el programa de rehabilitació energètica
d'edificis. Entenem que són programes que vostès gestionen
conjuntament amb la Conselleria de Mobilitat i Habitatge i són
cabdals. La renovació del parc immobiliari és fonamental per
assolir l'objectiu de neutralitat climàtica d'aquí al 2050, així
com per impulsar a curt termini llocs de feina i activitat en el
sector de la construcció i rehabilitació. 

Consideram important també reforçar la inversió pública i
privada per reorientar el model productiu, impulsar la transició
verda, la descarbonització, l’eficiència energètica, el
desplegament d'energies renovables, l'electrificació de
l'economia, el desenvolupament de l'emmagatzemament
d'energia, economia circular, les solucions basades en la natura
i la millora de la resiliència a tots els sectors econòmics.

El desenvolupament d'un sector energètic descarbonitzat,
competitiu i eficient permet mobilitzar inversió privada
significativa aportant certeses i un marc normatiu previsible i
permet aprofitar l'enorme potencial renovable de la nostra
comunitat i les cadenes de valor existent per reforçar la nostra
competitivitat. Permet a més un posicionament estratègic en
sectors de ràpid creixement a nivell global com hem exposat
abans, que és el cas de la transició ecològica que podem passar
a liderar, en aquest sentit hi ha una sèrie de projectes industrials
que el Consell de la Indústria ha declarat recentment com a
estratègics per a la nostra comunitat, i no sé si vostè, Sr.
Vicepresident, ens pot donar més detalls, tot i que ha esmentat
ja la planta d'hidrogen.

Per acabar, des del Grup Parlamentari Socialista estam molt
contents amb aquest pressupost i especialment els de la seva
conselleria, perquè en economia no només és important créixer,
sinó establir la direcció del creixement, i si volem transicionar
d’una economia d'accionistes a una economia de parts
interessades, on tota la societat se'n vegi beneficiada, crec que
en el cas de la transició energètica no hi ha cap dubte que això
és així.

El mes passat el pannell de resiliència econòmica del G7
demanava una relació entre el sector públic i privat radicalment
diferent a la que s'havia imposat fins ara, per tal de crear una
economia sostenible, equitativa i resilient. La bateria de
mesures fiscals, de regulació, privatització i liberalització del
comerç que ha promocionat la dreta neoliberal i que ha
augmentat les desigualtats i perpetuat la subordinació dels
països del sud als països del nord, arriba a la seva fi a nivell
global, i la idea és que això perduri. En revitalitzar el paper
econòmic del sector públic podem perseguir objectius socials,
construir una solidaritat internacional i reformar la governança
global, en interès del bé comú.

Això vol dir que les ajudes i inversions per part dels
governs i organismes diversos han d’enfocar els destinataris

d'aquests fons cap a una ràpida descarbonització, en comptes
d'una ràpida liberalització del mercat. Això vol dir que els
governs han passat de reparar, intervenint només després que
el mal ja estigui fet, a preparar, avançant-se, prenent les passes
necessàries per protegir-nos de riscs i crisis futures. I creiem
fermament que aquests pressuposts van en aquesta direcció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bona. Ara, per tal de contestar totes les
observacions i preguntes que li han fet, passam la paraula al
vicepresident i conseller de Transició Energètica, el Sr.
Yllanes.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS  I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré resoldre
comentaris, preguntes, qüestions que s’han plantejat.

Començaré amb el Sr. Sanz, per això de la triple insularitat
i que s’ha d’anar cap a Formentera. És evident que totes les
inversions que estan previstes en el pressupost de la conselleria
tenen en compte que són quatre illes i que, lògicament, cada
una de les illes té les seves especialitats.

Jo crec que, no ho sé, el tema dels bons comercials o el
tema de les ajudes al petit comerç ha funcionat a totes les illes.
Una de les línies més interessants, que és tot el tema de
comerços emblemàtics, lògicament ha tingut la seva rèplica a
cada una de les illes, i seguirem fent això. Vull dir que és
evident que sempre hi haurà partides concretes i específiques
pensant en l’illa de Formentera, i que quan es llança qualsevol
línia d’ajudes o qualsevol línia de suport al petit comerç,
lògicament, l’illa de Formentera també té la seva especialitat i,
per tant, la seva atenció concreta per part de la conselleria.

I el mateix en el tema de la transició energètica, lògicament,
aquests 230 milions d’euros que arriben per a transició
energètica, que jo crec que és una quantitat important, Sra.
Pons, és una quantitat important, no sols el pressupost propi de
la conselleria, sinó que parlam del projecte Illes cent per cent
sostenibles, són 230 milions d’euros, independentment que
també puguin arribar a les nostres illes qualsevol de les línies
d’ajuda que es puguin posar en marxa en el ministeri. Parlam
d’un fons específic per a les Illes Canàries i per a les Illes
Balears i d’aquest fons específic 230 milions són per a Balears;
lògicament, aquests fons també arribaran a Formentera.

I el que sí tenim molt clar és que haurem de continuar
pactant les polítiques de millora de la qualitat de l’aire
d’instal·lació d’aquesta estació de mesura de la qualitat de
l’aire a Formentera, tot això al final és una feina que hem de
fer, conjuntament amb el Consell Insular de Formentera i,
lògicament, en aquest tema estam.

Jo l’altre dia vaig tenir l’oportunitat de contestar la seva
pregunta a la sessió de control i, evidentment, ens preocupa el
tema de la qualitat de l’aire a Formentera i la pretensió del
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Govern és que a l’any 2022, l’any precisament d’aquest
exercici pressupostari, sigui una realitat una estació de fems
fixa a l’illa de Formentera. 

Això que va sortir que vostè em volia treure el compromís
que era a La Savina, no record aquest compromís, és possible
que ho digués així, però, evidentment, haurem de fer feina
conjunta per veure quin és el millor emplaçament per a aquesta
estació de mesura.

Quant a la resta, ja dic que Formentera tendrà la mateixa
atenció proporcionada per part de la conselleria en totes les
qüestions. Igualment en el tema de memòria democràtica, el
tema de memòria democràtica al cementiri de Sant Francesc té
una qualitat molt especial i és que la majoria de les víctimes no
són formentereres, sinó que són extremenyes, i per això hi ha
hagut entre la Secretaria Autonòmica i el Govern
d’Extremadura perquè hi haurà col·laboració, precisament, pel
tema de l’origen que tenien la majoria dels presoners que varen
morir al camp de presoners de La Savina.

L’altre dia tenia l’oportunitat de veure un interessantíssim
documental que parlava del camp de presoners, lògicament, els
presoners formenterers tenien la possibilitat de l’ajuda familiar,
però els presoners extremenys varen quedar a la seva sort i
l’índex de moralitat va ser molt elevat, però, lògicament, quan
parlam d’espais de memòria, parlam d’espais de memòria que
poden tenir emplaçament a cada una de les illes, o en el cas
d’Eivissa i Formentera doncs podríem parlar de la possibilitat
de fer un espai de memòria de les Pitiüses al qual poguéssim
arribar a qualsevol acord per a la instal·lació en una illa o a
l’altra.

Per tant, cap preocupació per part de Formentera, perquè,
lògicament, totes aquestes inversions que estan previstes, una
part, i una part important, perquè vostè sap, Sr. Sanz, per la
responsabilitat que tenia en el Consell Insular de Formentera,
les vegades que hem tengut oportunitat de parlar, Formentera
ens preocupa especialment per les seves característiques i, per
tant, hi haurà, diguem, un esforç concentrat a l’illa de
Formentera en tot el tema de transició energètica, evidentment
en tot el desenvolupament de polítiques industrials i, com no
pot ser d’una altra manera, tendrem també moltíssima
sensibilitat en el tema de la insularitat en la qüestió de la
memòria històrica. Jo crec que això queda molt clar.

Protecció dels comerciants, que és un tema que ha sortit
pràcticament a totes les intervencions. Jo crec que el fet que
s’augmenti la campanya de bons comercials ja és una
demostració evident que hi ha un compromís per part de la
conselleria en el suport a les ajudes al petit comerç, al comerç
de proximitat. Crec que l’exemple més clar és tot el tema de
comerços emblemàtics; ara hem tingut, fa dos dies, la notícia de
com ha augmentat el catàleg de comerços emblemàtics, per
exemple, a la localitat de Manacor, la qual cosa és una
demostració evident que el sector comercial de cada un dels
municipis de Balears també mostra evident interès per aquesta
línia, que si no és una línia d’ajuda directa, d’ajuda econòmica,
sí és una línia de posar en valor un model de comerç, que és el
model que ens agrada precisament a la conselleria. No ens
agraden les grans superfícies, no ens agraden els grans centres
comercials, ens agrada el comerç de proximitat.

I ho comentava el portaveu de MÉS per Mallorca, si hi ha
una feina que es troba vinculada lògicament al treball conjunt
entre el Govern i els ajuntaments és el tema del suport al petit
comerç, parlam de salvar precisament el comerç arrelat, el
comerç petit, el que ha fet d’enllaç social a tots els municipis de
les Illes Balears i, lògicament, tots els programes es troben
pactats, parlats, plantejats conjuntament amb els ajuntaments,
perquè crec que és una tasca que ens obliga a tots.

I a més, tenim el programa de bons comercials del Govern
de les Illes Balears, però hi ha municipis que han tret la seva
pròpia línia d’ajudes o de bons comercials, Palma és un
exemple claríssim, però també Manacor i, per tant, lògicament,
sempre és un tema de col·laboració entre municipis i el Govern.

El mateix en el tema de centres comercials a cel obert, que
finalment el dibuix definitivament el fa cada municipi que està
interessat en aquesta línia i, per tant, tenir ja més de 122
comerços emblemàtics catalogats jo crec que és una molt bona
xifra tenint en compte que no hi són els que hi ha catalogats al
municipi de Palma, que lògicament augmentarien aquesta
quantitat. 

Sr. Sagreras, em demana vostè si pot haver-hi restriccions
i si pot afectar la campanya de Nadal. A veure, ara mateix no
estic en condicions d’afirmar si hi haurà o no hi haurà
restriccions. Jo crec que, i no sé si la resta de consellers i
conselleres que han comparegut ho han deixat ben clar, però la
intenció del Govern de les Illes Balears és que tot se sembli el
més possible a la normalitat i si hi ha un moment de l’any on
aquesta intenció és més evident és a la campanya de Nadal. Jo
confio que no tinguem restriccions a la campanya de Nadal
tenint en compte que sí que és veritat que el petit comerç ha
estat, diguem, dels sectors més..., amb més de cura per part del
Govern per no tancar mai pràcticament el petit comerç. Per
tant, crec que hi estarem. Ja dic, protecció dels comerciants?
Tots, totes les línies que surten de la Direcció General de
Comerç pensen en el petit comerç, en el comerç de proximitat,
com no pot ser d’una altra manera. 

El tema del joc és un tema interessant i ahir mateix vàrem
tenir una reunió important amb el ministre Alberto Garzón
precisament perquè volíem traslladar, primer, els resultats de
l’informe, del primer informe que ha fet l’Observatori del joc
Online, tenint en compte que nosaltres el joc online el podem
observar, però lamentablement no el podem regular perquè és
una competència estatal i per tant, lògicament, no podem
interferir en aquesta competència estatal i ja sabem com les
gasta l’Estat quan un interfereix en les seves competències. No
els agrada gens. Però vàrem tenir molt bona sintonia i vàrem
compartir la preocupació que també té el Ministeri de Consum
respecte del tema del joc online. Es fan bé les coses? Jo crec
que sí, que aquí es fan bé les coses. 

L’altra qüestió que li volíem presentar al ministre de
Consum era l’avantprojecte de reforma de la Llei del joc i en
aquest avantprojecte hi ha temes molt importants com el tema
de les distàncies entre les sales de joc i els llocs on hi ha
menors, també tenim el tema de la publicitat. El tema de la
publicitat del joc presencial nosaltres sí tenim competències per
limitar la publicitat del joc presencial, aquest és el compromís
de la conselleria a través de la Direcció General de Comerç.
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Lògicament no tenim la possibilitat de limitar el joc online, la
publicitat del joc online, perquè ja dic que és una competència
estatal. 

Vàrem parlar també de tot el tema de la publicitat del joc
vinculada als espectacles esportius, que és un tema que li
preocupa i molt al ministre Garzón, i, bé, aquesta reforma
també és important pel tema del control remot de les màquines
escurabutxaques, la possibilitat que qui tengui instal·lada una
d’aquestes màquines pugui fer un control efectiu remot per
evitar que qualsevol menor pugui accedir a aquest tipus de
màquines i, ja dic, el tema de la publicitat i altres temes que
s’inclouen a aquest avantprojecte de reforma de la Llei del joc. 

És un tema que ens preocupa, li vàrem traslladar al ministre
que tenim ja un nombre molt important d’autoprohibits aquí a
la comunitat i la pretensió de mantenir la línia pressupostada
per al servei de joc és precisament continuar amb aquesta tasca
que jo crec que és una tasca molt important, especialment en tot
el tema de l’accés dels menors al joc.

El tema de la indústria. Crec que el tema de la indústria és
un tema..., a veure, segurament el tema de la indústria és un
tema que no arriba, diguem, de forma molt clara al conjunt de
la ciutadania, però s’han fet coses en matèria d’indústria i no
sols s’han fet coses en matèria d’indústria sinó que precisament
reforçar el pressupost de l’IDI i reforçar el pressupost de la
Direcció General d’Indústria camina precisament per afavorir
el sector industrial de les Illes Balears. Sector industrial que
està integrat per aquestes indústries tradicionals que reben un
impuls molt important per part de les línies de coneixement que
promou l’IDI. Precisament vostè parlava d’una indústria molt
concreta, de rajoles del poble del Sr. Sagreras, que ha participat
a moltes fires, a moltes demostracions que s’han impulsat
precisament des de l’IDI. Per què? Perquè hi ha una intenció
evident de reforçar aquesta indústria tradicional, i no sols
parlam d’aquesta indústria de fabricació de rajoles sinó que
parlam també d’aprofitar el residu del vidre bufat, que és un
tema clàssic de Mallorca i a més es va declara Patrimoni de la
Humanitat, també la indústria del moble que és molt important,
les teles de llengües que és un clàssic, diguem, és una
demostració també de la indústria clàssica balear o la indústria
tradicional i lògicament des de l’IDI se segueix impulsant això.

El polígon industrial de Porreres. Crec que aquesta aposta
de crear sòl industrial a un preu que no sigui un preu
d’especulació afavorint la instal·lació d’indústries a aquest
espai, diguem que al centre de l’illa de Mallorca, és una
evidència molt clara de l’aposta que fa la direcció general per
l’impuls de la indústria tenint en compte, a més, que hi havia
partides que no estaven primerament..., no estaven inicialment
destinades a reforçar l’aposta pel polígon industrial de Porreres
que finalment s’han destinat a això perquè creiem que Porreres
és una aposta molt, molt important per part del Govern de les
Illes Balears en col·laboració, aquí sí, amb l’Ajuntament de
Porreres que demanava tenir aquest espai de sòl industrial
perquè era molt important també per a l’activació, reactivació
econòmica de la localitat de Porreres. Per tant, crec que és una
bona notícia. 

A més, vull dir, al final quan parlam d’indústria parlam que
quan..., em demanava el representat del Partit Socialista: “quins

projectes industrials estratègics tenim a Balears?”, vull dir,
quan parlam de transició energètica i quan parlam de
desenvolupament d’energies renovables lògicament parlam
d’una indústria. A més, ara mateix tenim dos parcs fotovoltaics
que són dos projectes industrials estratègics, un a Bunyola, a
l’illa de Mallorca, i un a Es Mercadal, a l’illa de Menorca. 

També tenim com a projecte essencial o primer projecte
industrial estratègic que es va declarar a les Illes Balears el
projecte de la factoria d’hidrogen verd de Lloseta, tenint en
compte que el suport que hem rebut per part de la presidenta de
la Comissió Europa quan específicament va fer menció del
projecte de Lloseta com un projecte absolutament
imprescindible per a la Unió Europea pel que suposa
d’instal·lar a una illa europea un projecte de producció
d’hidrogen ecològic, d’hidrogen verd, i a més per la possibilitat
de replicar aquest exemple que suposa la planta de Lloseta a
altres illes de la Unió. Per tant, crec que el polígon de Lloseta,
ai, perdó, la planta d’hidrogen verd de Lloseta és una evidència
que serà també. 

Tenim un projecte que volem presentar, o que ja està
presentat, als fons europeus que és un projecte molt important
que és el Projecte Ciclo. El Projecte Ciclo és un projecte que té
com objectiu aprofitar un residu industrial, que ara mateix es
llença a la mar, com és la salmorra que produeix la dessaladora
de la ciutat de Palma. El que es pretén és tenir una planta
pròpia de productes químics derivats d’aquesta salmorra i
també la possibilitat de producció d’hidrogen verd a partir
d’aquells residu industrial, la qual cosa significa reduir la
necessitat que tenim d’importar aquests productes químics que
ara mateix hem d’importar des del polígon industrial de
Tarragona. Per tant, reduirem les emissions, reduirem la
petjada de carboni i crearem també teixit industrial i també
parlam de la creació de llocs de treball. És important.

Sr. Méndez, crec que precisament el desenvolupament de
les energies renovables i la creació de llocs de feina és molt
important. Tenim pendent firmar un conveni amb ASINEM,
perquè precisament ASINEM, que és l’Associació
d’Instal·ladors Elèctrics de Mallorca però que això és
traslladable a qualssevol de les illes, estan demanant personal
especialitzat, perquè no en tenen, a la vista de la quantitat de
sol·licituds d’instal·lació d’energia fotovoltaica que tenim,
afortunadament, en sintonia amb les línies d’ajuda que s’estan
traient des de la conselleria en col·laboració amb el Govern de
l’Estat. 

Ja dic, ajudes al sector industrial, crec que les he relatat
però les puc controlar: primer, hem de..., som ara mateix la
comunitat que lidera la taxa de variació anual de l’indicador
industrial i encadenam sis mesos consecutius; en aquesta
pujada, al mes de setembre, pràcticament hem tengut nivells de
producció semblants als de l’any 2019, estem parlant d’una
línia de 4,18 milions per mobilitzar inversions d’11 milions
d’euros a través de la gestió de 414 expedients en la línia de
subvencions que ha tret la Direcció General de Política
Industrial. 

Estem parlant d’ajudes a la digitalització. Estem parlant
també de la feina conjunta amb l’Institut d’Innovació, no sols,
precisament, per afavorir la digitalització o la innovació dins

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 85 / 19 de novembre de 2021 2085

l’indústria de Balears sinó que també estem parlant del sector
específic de la innovació, per tant, vull dir, estem parlant
nínxols industrials que, habitualment, identificam amb altres
qüestions, com pot ser per exemple tot el tema de la
solarització de la nostra economia i la lògica i la corresponent
descarbonització que també és molt important. 

Respecte de les fonts de producció. És evident que seguim
produint energia elèctrica mitjançant..., o cremant combustibles
fòssils, però el que estem fent és reduint el funcionament dels
equips, precisament, que funcionen amb combustibles fòssils i
l’estratègia de l’hidrogen serà molt important a partir de
l’entrada en funcionament de la planta de Lloseta, que serà
imminent, i igualment -lògicament- tot el tema del
desenvolupament o de la implantació d’energies renovables a
les Illes Balears perquè, evidentment, això és molt important.

Tenint en compte el tema de si a l’IDI s’hi solapa la
Fundació BIT, jo crec que no, que l’IDI i la Fundació BIT ho
tenen molt clar; la Fundació BIT està molt més dirigida a la
innovació; l’IDI no abandona la innovació perquè lògicament
és l’Institut d’Innovació depenent del Govern balear però és el
que més centra la seva atenció en el tema de la innovació dins
la indústria, mentre que la Fundació BIT té, diguem, un camp
d’actuació molt més ampli. 

I, ho comentava vostè, i ho he comentat abans, el tema del
lloc i de la implicació de les administracions públiques. Ja he
dit que a l’avantprojecte de reglament del..., perdó,
l’avantprojecte de reforma de la llei del joc, precisament, una
de les qüestions que es tenen molt en compte és el tema de la
regulació de la publicitat, de la regulació del control remot i de
la regulació de la distància, la qual cosa és una demostració
evident que, en el camp de les seves competències, la
comunitat..., la conselleria està preocupada, el Govern està
preocupat, pel tema del joc. 

Respecte de l’IBE i de l’augment de pressupost a la
Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic. L’IBE és una
eina que ens hem atorgat entre tots en aprovar la Llei de canvi
climàtic i transició energètica, i l’hem de posar en valor perquè
jo crec que és enormement important. El simple fet que
comenci la comunitat d’autoconsum que s’ha instal·lat a
l’institut de Santa Eugènia i que permetrà que famílies, petites
i mitjanes empreses, i administracions públiques puguin
consumir electricitat produïda per l’Institut Balear de l’Energia
i a preu de cost, jo crec que és un avanç molt important i a més
és un avanç pioner a tot l’estat espanyol; l’altre dia el gerent de
l’Institut Balear de l’Energia va tenir l’oportunitat d’anar a
Navarra, que està elaborant la seva llei de canvi climàtic i
transició energètica, precisament, per traslladar l’èxit que
suposa tenir una empresa pública com és l’Institut Balear de
l’Energia.

Si, a més, augmentam el pressupost fins als 4 milions
d’euros, tenim clar que tenim cinc instal·lacions més
d’autoconsum compartit que tendrem en funcionament a finals
d’any, i que ja tenim 35 peticions per a l’any vinent, és evident
que l’IBE aconseguirà augmentar notablement la seva eficàcia
i el seu funcionament, tenint en compte que els doblers que
siguin resultat de la comercialització d’aquesta energia
produïda públicament, lògicament, també serviran per reinvertir

en augmentar aquesta xarxa de producció pública d’energia i,
per tant, de combatre de manera el més eficaç possible, tot el
tema de la pobresa energètica. 

Varis de vostès s’han referit, lògicament, al preu de
l’energia, és una preocupació que tenim. Lamentablement, no
podem intervenir o podem intervenir de la manera que podem
fer-ho dins l’àmbit de les nostres competències, i una d’elles és
reforçant el paper que ha de jugar l’Institut Balear de l’Energia
com a productor i com a comercialitzador públic d’energia, i
seguir desenvolupant, continuar en el desenvolupament de les
energies renovables, que són una demostració molt evident de
la possibilitat d’abaratir la factura de la llum, convertint-se en
productor de la pròpia electricitat.

Em comentava el portaveu del Partit Socialista, quines són,
bé, idò diguem que els números de les línies que hi ha hagut,
idò miri: ara mateix tenim, en autoconsum de particulars i
d’administracions públiques hi ha 1.631 peticions per més de
8,8 milions d’euros; el MOVES III té 651 sol·licituds per
import superior als 6,6 milions d’euros; d’autoconsum
d’empreses tenim 216 peticions per més de 3,5 milions d’euros;
i d’autoconsum tèrmic tenim 54 sol·licituds per import superior
a 300.000 euros, per tant, és evident que tot això serà una eina
molt eficaç precisament per reduir la nostra dependència dels
combustibles fòssils i per augmentar la implantació d’energies
renovables, abaratir la factura de la llum i facilitar la tasca que
tenim encomanada a l’Institut Balear de l’Energia que, ja dic,
no és una qüestió pròpia de la conselleria sinó que és una
qüestió que ens varen donar o és un institut que ens varen donar
tots els balears en aprovar la Llei de canvi climàtic i transició
energètica. 

El tema de les bonificacions comercials i de la possibilitat
d’augmentar la quantitat, bé, vull dir, hi ha hagut una resposta
molt interessant respecte d’aquest tema i lògicament -i això és
una resposta directa al portaveu de Podem- tot el que sigui
augmentar aquesta quantitat, nosaltres l’hem pogut augmentar
fins al milió i mig d’euros.

Vull dir, quedam a disposició del debat parlamentari i si
aquesta partida finalment s’augmenta, idò molt bona notícia per
als consumidors de les Illes Balears, molt bona notícia per al
petit comerç de les Illes Balears perquè això lògicament
estimularà la participació o que els ciutadans puguin anar a
aquest comerç de proximitat que és el que més ens interessa. 

Crec que aproximadament he donat resposta a les qüestions
que s’han plantejat... Un tema molt interessant, que és el tema
que s’ha plantejat per part del portaveu de MÉS per Mallorca,
del tema de com combinar el desenvolupament d’energies
renovables amb el sòl rústic i sobretot amb la indústria
agroalimentària o el sector primari. Estem en aquesta feina, vull
dir, un dels projectes industrials estratègics que tenim, que és
el parc d’Es Mercadal, és un parc agrovoltaic, és un parc que
permetrà desenvolupar la implantació d’energies renovables a
Menorca però també permetrà un aprofitament agrícola
d’aquest parc. I, lògicament, hi ha línies d’ajuda específiques
dins transició energètica que són especialment dirigides al
sector primari, per què, perquè creiem que és interessant també
que el sector primari pugui accedir a aquest tipus d’ajudes i
pugui també participar en aquesta transició energètica,
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I, lògicament, a partir d’ara, qualsevol proposta de
combinar la implantació fotovoltaica en sòl rústic, però
l’aprofitament agrícola també, serà prioritari per a aquesta
conselleria. Tenint en compte que hem d’arribar a aquesta
sobirania energètica que ens reclama també una llei que vàrem
aprovar entre tots, que és la de canvi climàtic i transició
energètica, i aquesta llei ens obliga a tenir un 70% de producció
pròpia d’energia i ens obliga que cada illa sigui capaç de ser,
no sols sostenible, sinó també no dependre de factors externs
per poder garantir el subministrament elèctric.

I, per tant, lògicament, aquesta participació o combinació
dels interessos de la Direcció General d’Energia i Canvi
Climàtic i de les direccions generals de la Conselleria
d’Agricultura és molt important.

Se n’ha anat la portaveu de VOX, sólo le iba a comentar
que yo, que soy mucho más mayor que ella, tengo una visión
más moderna del mundo, bastante más moderna del mundo, ha
dibujado una España del siglo XIX, absolutamente
maravillosa, o sea que ahora resulta que no hem d’afavorir la
participació de les nines en el sector de la innovació. Carai!,
quina sorpresa! Perquè precisament tots els estudis obliguen a
reforçar la feina de fer participar en el sector d’innovació les
dones. Però, bé, es veu que això deu ser producte, no ho sé, de
l’evolució natural i que l’evolució natural ens farà arribar.

Però, sincerament, vull dir que és una visió del món tan
diferent que resulta molt complicat contestar a la portaveu de
VOX i, a més, tendré la cortesia de no especificar perquè ja no
és present i, per tant, res.

I, bé, podríem parlar de més temes, un tema molt important
i que crec que resulta transcendent, el tema de la
internacionalització de les nostres empreses i de la indústria,
tenim programes específics per a aquesta internacionalització,
perquè creiem que és molt important, però que també tenim,
afortunadament, unes empreses que fan un esforç molt
important precisament per aprofundir en el tema de la
internacionalització, perquè això és el que garanteix el seu futur
i la seva viabilitat.

I finalment, i si em deix qualsevol cosa qued a la seva
disposició, el tema de memòria democràtica. El tema de
memòria democràtica és un tema absolutament nuclear per a
aquesta conselleria.

Crec que l’acte que vàrem celebrar l’altre dia, l’acte de
memòria, l’acte de record que vàrem celebrar l’altre dia és un
acte que té molt d’enrenou a tot l’Estat espanyol, perquè és la
primera vegada que s’organitza un acte d’aquestes
característiques, que estam disposats no sols a tenir altres actes
de record, sinó de replicar aquests actes de record a altres illes.
Tenim una petició expressa de poder fer això a l’illa de
Formentera i tendrem oportunitat de fer això a l’illa de
Formentera. Sabem que desplaçar-se des de Formentera a
Mallorca és complicat i, per tant, farem aquest tipus d’actes
perquè jo tenc ara posat, jo tenc una taula allà, al meu despatx,
on es troben les coses importants que succeeixen durant aquesta
legislatura i tenc una carta que em va dirigir la neta d’una de les
persones que va ser reconeguda en aquest acte de record i de
memòria, dirigida a la presidenta, dient que, per primera

vegada, havia sentit públicament anomenar el seu avi, el seu
padrí, i l’emoció, l’emocionada que s’havia sentit d’haver
escoltat el nom del seu padrí, que fa ser assassinat a l’any 36.

Per tant, vull dir, amb aquest retorn per part de la ciutadania
no escatimarem ni un sol esforç, no estalviarem ni un sol esforç
per part de la Direcció General de Memòria Democràtica, per
part de la Secretaria Autonòmica, per part de tota la conselleria.
Ja els puc dir, simplement, una dada, que el resultat que tenim
del segon Pla de fosses al cementiri de Son Coletes a Manacor
és espectacular, sincerament, espectacular; fins al punt que em
comentava el secretari autonòmic que podien ser fins i tot
optimistes i pràcticament arribar a localitzar totes les víctimes
que es troben sepultades, que es troben enterrades al cementiri
de Son Coletes.

Esperem que també el tema de Formentera vagi molt bé,
esperem que el tema també del cementiri de Figueretes a
Eivissa pugui tenir aquests resultats, però, ja dic, no
estalviarem ni un dobler ni un euro, ni un esforç continuant fent
aquest tema.

I el tema és molt important, salvant l’ADN de víctimes, un
tema molt important, continuar amb tota la tasca d’identificació
perquè és molt important donar un nom i un llinatge a aquestes
restes, perquè és el que definitivament permet a la família
poder identificar la seva persona estimada. I, a més, amb una
col·laboració absoluta, i vostè ho comentava, una col·laboració
absoluta amb els historiadors, la feina dels historiadors en
localitzar aquestes fosses que poden ser intervingudes, és
absolutament essencial.

Vàrem tenir oportunitat d’escoltar el tema de la fossa del
cementiri nou de Sant Francesc, que és molt interessant, va ser
precisament la feina d’un historiador local, d’un historiador
formenterer, la que proporcionarà possiblement l’èxit a l’hora
d’investigar aquesta fossa, que, ja dic, té un component
especial perquè parlam de persones que varen ser dutes des
d’Extremadura, parlam de Formentera a principis dels anys
quaranta, traslladar un extremeny d’Extremadura a Formentera
era pràcticament fer-lo desaparèixer, perquè era, vull dir, venir
d’Extremadura a Formentera és complicat ara, ja no dic en els
anys quaranta del segle passat, i és un tema que ens interessa
especialment.

No sé si he contestat tots els temes, perquè la veritat els
agraesc enormement l’interès que ha despertat la intervenció,
esper que sí, i a la seva disposició per a, com ha dit el Sr.
Sagreras al principi de la seva intervenció, fer un debat polític
aprofundit en el Plenari del debat de pressuposts que tenim a
finals..., abans, just abans d’aquesta campanya de Nadal, que
esperem que sigui una magnífica campanya.

Moltíssimes gràcies a totes i a tots.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Yllanes. Iniciam els torns de rèplica i
per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Sagreras, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, vicepresident. Sr. Yllanes, me conformo con el
desarrollo que ha hecho de las explicaciones que nos ha dado
de las partidas presupuestarias. Esto no significa que
coincidamos, pero como lo prometido es deuda, no voy a seguir
con el uso de mi palabra en este segundo turno de intervención.

Muchas gracias. Bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. López, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Simplemente agradecer la paciencia de
la Mesa, agradecer al vicepresidente del Govern haber dado
explicaciones. No haré más uso de mi intervención por no
alargar, porque creo que todos queremos ir a comer. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, una de las claves de la supervivencia en la jungla de la
vida pública es precisamente no interponerse entre los políticos
y sus comidas.

(Rialles i remor de veus)

Ténganla en cuenta y piensen en aplicarla.

Solo una pequeña cuestión sobre memoria democrática, que
yo no he hablado nada, muy respetuosamente, y porque soy
poco partidario y además la cuestión es escatológica, pero hay
una cosa que no entiendo y que aparece en toda su
documentación y que desearía que se me explicara. Dicen
ustedes en cada una de las veces “L’aplicació de la Llei
10/2016, per a la recuperació de persones desaparegudes
durant la Guerra Civil”. ¿Esto qué quiere decir? ¿La
recuperación de sus cadáveres, de sus legados, de sus
memorias, de la transcendencia de aquello que hubieran hecho?

Digo, tal y como está redactado esto, perdónenme, pero
tienen que revisárselo, no tiene sentido, no se encontrarán las
personas desaparecidas durante la Guerra Civil, porque hace 83
años. Así que pensemos en qué es, en cómo redactar
exactamente, lo digo por el bien de todos, porque persigamos

un objetivo real, útil, porque no nos escondamos ni juguemos
con las palabras.

Y les recuerdo, sin embargo, el primer consejo que les he
dado sobre la jungla de la vida pública, que es muy, muy útil.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, vicepresident, no en faré ús, només donar-los les
gràcies als membres de la Mesa d'aquesta comissió, perquè si
nosaltres ho trobam feixuc ells han patit totes les
compareixences. Per tant, gràcies i enhorabona.

Gràcies vicepresident. Gràcies al seu equip i bon profit.

EL SR. PRESIDENT:

Agraïts pel seu reconeixement, Sr. Mas. No hi ha cap
representant de VOX-Actua Baleares a la comissió ara mateix,
per tant té la paraula pel Grup P arlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, i aquí moltíssimes gràcies per la presentació d'aquest
compte, li he de dir que m'ha agradat molt, estic per demanar
un canvi de comissió i venir a la seva i que Josep Melià es
quedi amb una altra. I si no, vendré d’oient.

Gràcies i també el reconeixement a l'esforç que fa vostè per
parlar la nostra llengua que li he de dir que ha millorat molt els
darrers mesos.

Gràcies i fins aviat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt tampoc no
hi ha cap membre ara mateix a la comissió. Per tant, té la
paraula per part del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Bona,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONA I CASAS:

Si, jo he fet a la meva primera intervenció esment del bé
comú i tenia una rèplica preparada, però, precisament per al bé
comú, com que ens hem de tornar trobar, ja en parlarem cinc
minuts en el Ple.

Gràcies.

 



2088 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 85 / 19 de novembre de 2021 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Respon el vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Ja dic que donar les gràcies a tots. Acepto la crítica
constructiva del Sr. Méndez acerca de cómo está redactado,
aunque creo que no se le escapa que no se refiere únicamente
a recuperar sus restos, sino poder recuperar su identidad, poder
recuperar su memoria, poder recuperar su dignidad. Quiero
decir que es una tarea amplia de recuperación, pero, bueno,
todo lo que sea mejorar la redacción para mejorar la
comprensión, aceptado, Sr. Méndez.

Gracias. I moltíssimes gràcies per la paciència a la comissió
i enhorabona per haver acabat les compareixences de
pressuposts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies senyor Yllanes, fem extensiu l'agraïment al
personal de la casa i a tots els diputats que han participat en el
debat.

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