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EL SR. PRESIDENT:

familiars provinents de Sarajevo i el seu agrupament al nostre
país.

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats.
Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears relativa al 30è aniversari de l'acollida de famílies
bosnianes a les Illes Balears.
En primer lloc, la secretària primera llegirà una declaració
institucional relativa al 30è aniversari de l’acollida de famílies
bosnianes a les Illes Balears.
LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
“La regió dels Balcans ha estat identificada com un territori
complex on, històricament, s'han esdevingut una diversitat de
conflictes. Malauradament, aquesta és la realitat que es va
imposar a partir de l'estiu de 1991 quan es varen iniciar un
seguit d'enfrontaments que al llarg de quasi deu anys van
recórrer Eslovènia, Croàcia, Bòsnia i Herzegovina, i Kosovo,
i que en la pràctica suposaren la dissolució de l'antiga
Iugoslàvia.
Si més no, molt possiblement la guerra de Bòsnia i
Herzegovina fou el conflicte més difícil de gestionar i el que va
requerir més temps per avançar cap a la seva resolució, d'acord
amb els seus múltiples vessants; en conseqüència, també fou el
que es va prolongar durant un període de temps més ampli, des
de l'abril de 1992 i fins a les acaballes de 1995.
Al llarg d’aquest període es produïren els episodis més
sagnants i cruents que es recorden del conflicte amb la
constatació de fets que demostraven clarament l’exigu respecte
pels drets humans, l'aposta per la neteja ètnica i l’ús
indiscriminat de la força, especialment en el marc del setge de
la ciutat de Sarajevo o davant la massacre produïda a
Srebrenica.
De fet, tot aquest conjunt dels esdeveniments van posar en
entredit el paper de la comunitat internacional, tant de les
Nacions Unides com de la Unió Europea i la seva incapacitat
per intervenir davant de les hostilitats que estaven succeint. Si
bé és cert que, de qualque manera, aquesta situació es va veure
compensada per l'acció humanitària impulsada per les
organitzacions no governamentals -les ONG- i l'aposta solidària
d'una ciutadania que observava, perplexa, les imatges d'aquell
enfrontament.
D’aquesta manera, a més de les actuacions de caire
humanitari que es van portar a terme sobre el propi territori,
fruit del mandat exercit pels Cascs Blaus o per les pròpies
ONG, també es va produir una aposta decidida per l’acollida de
refugiats procedents de Bòsnia i Herzegovina i així, entre els
anys 1992 i 1994, Espanya va rebre prop de 2.500 persones
desplaçades.
Per altra banda, l'Alt Comissionat de les Nacions Unides
per als Refugiats -ACNUR- va gestionar un contingent proper
al milenar de refugiats mentre que un ample ventall d’ONG
varen organitzar els seus programes de trasllat que,
fonamentalment, van permetre l'arribada de diferents nuclis

Certament, es va originar un ampli moviment solidari per
part de la ciutadania entorn a l’acollida dels refugiats bosnians;
un moviment que s'ha reproduït de la mateixa manera davant la
invasió de Rússia sobre Ucraïna, i que ha derivat en un nou
conflicte armat que ens ha tornat a derivar imatges dramàtiques
molt semblants a les viscudes als Balcans.
En aquest sentit, les Illes Balears ni ara, ni en aquell
moment no es varen mostrar indiferents i, com és sabut, el 3 de
desembre de 1992 va arribar a Mallorca un vol procedent de
Budapest amb més de 200 persones procedents de Bòsnia i
Herzegovina de les quals 32 foren rebudes al municipi de
Sóller, 21 es traslladaren a Maó i la resta continuà el seu viatge
a altres indrets de la península.
Inicialment, la majoria de bosnians que van arribar a la
nostra comunitat autònoma foren dones i nins, però gràcies a la
tasca desenvolupada per la Creu Roja per afavorir els
agrupaments familiars la comunitat de refugiats ubicats a Sóller
es va ampliar fins a prop de 60. D'aquesta manera, gràcies a la
resposta, al compromís i a la implicació de la ciutadania de les
Illes Balears totes aquestes famílies varen disposar d'una nova
oportunitat per reconduir les seves vides lluny dels horrors
produïts per la guerra. De fet, una vegada finalitzat el conflicte
a Bòsnia i Herzegovina pràcticament totes elles varen decidir
quedar al municipi i només set varen optar per tornar al seu
país d'origen.
Així doncs, al llarg de 2022 es commemorarà tant el 30
aniversari de l'inici de les hostilitats en aquest país balcànic
com l'arribada dels primers refugiats al nostre territori, que ara
també és el seu, gràcies a la resposta solidària que va recórrer
els carrers de Sóller i de Maó.
Per aquest motiu, el Ple del Parlament de les Illes Balears
aprova la següent declaració institucional:
1r. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
als fets succeïts a la regió dels Balcans entre 1991 i 1999; així
com pel que fa a tots els episodis del conflicte on va quedar
palesa la manca de respecte cap als drets humans i el genocidi
contra la població d'aquests territoris.
2n. El Parlament de les Illes Balears constata totes aquelles
actuacions de caire solidari que es van portar a terme durant el
conflicte i que, entre d'altres, varen permetre acollir prop de
2.500 refugiats bosnians al conjunt de l'Estat i a una seixantena
a la nostra comunitat autònoma, gràcies al compromís de la
ciutadania i a la col·laboració, implicació i participació de
diferents ONG.
3r. El Parlament de les Illes Balears aposta, mitjançant
l'aprovació d'aquesta declaració institucional, per la difusió dels
esdeveniments succeïts a les guerres dels Balcans amb
l'objectiu que el seu record permeti que no es tornin a repetir
els fets que varen succeir mai més i, en qualsevol cas, rebutja
la situació esdevinguda com a conseqüència de la inversió de
Rússia sobre Ucraïna.
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4t. El Parlament de les Illes Balears manifesta, trenta anys
després de l'inici de les guerres dels Balcans, el seu compromís
amb la pau i amb l’aposta pel diàleg i la mediació davant
qualsevol tipus de conflicte per evitar que pugui esdevenir en
un enfrontament bèl·lic.”
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. En funció de l'article 204, deman a veure si
es pot aprovar per assentiment, hi estan tots els portaveus
d'acord?
Idò queda aprovada aquesta declaració institucional,
relativa al 30è aniversari de l’acollida de les famílies bosnianes
a les Illes Balears.
Abans de començar la sessió, els he d'informar que el
Govern ha sol·licitat, mitjançant l'escrit RGE núm. 3731/22,
l'ajornament de les preguntes incloses a l'ordre del dia amb
motiu de l'absència de la presidenta del Govern, Sra. Francina
Armengol i Socias.
De la mateixa manera, el Govern, amb l'escrit RGE núm.
3737/22 demana l'ajornament de dues preguntes més a causa de
l'absència de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
I.6) Pregunta RGE núm. 3555/22, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a dimissió de la ministra
Montero per l’ajornament del nou sistema de finançament.
I.9) Pregunta RGE núm. 3546/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a paralització de la
reforma del sistema de finançament autonòmic.
I.15) Pregunta RGE núm. 3553/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a oposició del Govern a la posada en marxa
del Col·legi de Docents.
I.16) Pregunta RGE núm. 3549/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a aturada de la
reforma del sistema de finançament de les comunitats
autònomes.
I.17) Pregunta RGE núm. 3556/22, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a activitat de caça.
I.18) Pregunta RGE núm. 3547/22, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a no realització de
l’auditoria sobre la vacunació de la COVID promesa pel
Govern el març del 2021.
I.19) Pregunta RGE núm. 3565/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
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Popular, relativa a baixada d’imposts als ciutadans de les
Illes Balears.
En conseqüència, les preguntes ajornades són les següents
RGE núm. 3547/22, relativa a no realització de l’auditoria
sobre la vacunació de la COVID promesa pel Govern el març
del 2021, presentada per la diputada Sra. Guasp, del Grup
Parlamentari Ciudadanos; la RGE núm. 3549/22, relativa a
aturada de la reforma del sistema de finançament de les
comunitats autònomes, presentada pel diputat Sr. Josep Melià
i Ques, del Grup Parlamentari El Pi; la RGE núm. 3553/22,
relativa a oposició del Govern a la posada en marxa del
Col·legi de Docents, presentada pel diputat Josep Castells i
Baró, del Grup Parlamentari Mixt; la RGE núm. 3556/22,
relativa a activitat de caça, presentada pel diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares;
la RGE núm. 3565/22, relativa a baixada d'imposts als
ciutadans de les Illes Balears, presentada pel diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular; la RGE núm.
3555/22, relativa a dimissió de la ministra Montero per
l'ajornament del nou sistema de finançament, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, i la RGE núm. 3546/22, relativa a
paralització de la reforma del sistema de finançament
autonòmic, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos.
II. Interpel·lació RGE núm. 2490/22, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria tributària i, concretament, pel que fa al
seu posicionament en relació amb l’informe del comitè
d’experts per a la reforma tributària.
En segon lloc, per una banda, a causa de l'absència de la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, mitjançant l'escrit
RGE núm. 3737/22, el Govern ha demanat l'ajornament de la
Interpel·lació RGE núm. 2490/22, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política general del Govern en matèria
tributària i concretament pel que fa al seu posicionament en
relació amb l’informe del Comitè d'Experts per a la Reforma
Tributària.
V. Elecció del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears.
Per una altra banda els Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, mitjançant l'escrit RGE
núm. 3735/22, sol·liciten l'ajornament del punt cinquè de
l'ordre del dia, que consisteix en l'elecció del director de
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears.
Per tant propòs a la cambra l'alteració de l'ordre del dia,
conformement amb l'establert a l'article 78 del Reglament, en
el sentit d'ajornar la interpel·lació esmentada i l'elecció del
director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears.
Puc entendre aprovada per assentiment aquesta modificació
proposada? idò si tots els portaveus hi estan d'acord, modificam
l'ordre del dia en aquest sentit.
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I ara sí, començam amb el primer punt de l'ordre del dia que
correspon al debat de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple.
I.1) Pregunta RGE núm. 3368/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nomenament de l’equip d’IB3.
La primera pregunta és la RGE núm. 3368/22, ajornada a la
sessió anterior, relativa a nomenament de l'equip d’IB3, que
formula el diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Fuster.

del Govern fa dues legislatures. A més, al que no estan avesats
vostès a l’hora de fer els nomenaments és al diàleg, que és el
que sí hi ha hagut en el si d’aquest govern a l’hora de nomenar
el Sr. Manresa com a director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I li dic una cosa, el que farà aquest govern en aquest
moment és el mateix que va fer a la passada legislatura, i han
fet la resta de governs progressistes d'aquestes illes, que és el
que no han fet els governs del Partit Popular d'aquestes illes, i
és garantir la independència de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a tots, bon dia
també al Sr. Manresa que avui es troba aquí, i ja per avançar
li don l’enhorabona per la seva reelecció com a director
general d’IB3.
Sra. Garrido, en un par de horas se elegirá al Sr. Manresa,
como director general de IB3, un nombramiento que, por
supuesto, será legal, pero también será anómalo, pues es un
nombramiento que va a hacer este parlamento sin ningún tipo
de negociación previa. Ustedes no han tenido la deferencia ni
la cortesía parlamentaria de hablar con ningún partido de la
oposición, y mucho menos con el principal partido de la
oposición, pero tampoco ha habido ninguna negociación entre
ustedes, a estas alturas no nos van a hacer creer que la mare de
Déu nom Joana, todos sabemos que la Sra. Armengol ha
impuesto al director general...
(Remor de veus)
... como todos los temas, y los otros han callado y han
obedecido.
Señores de MÉS y de Podemos, mucho ruido y pocas
nueces, así se puede resumir su posición en este tema.
Pero ahora lo que nos preocupa es el día después de la
reelección del Sr. Manresa, es decir, mañana. Por eso le
pregunto, Sra. Consellera: ¿tendrá libertad el Sr. Manresa para
elegir a su equipo con criterios periodísticos o serán impuestos
por ustedes, bajo criterios políticos? Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Fuster, per
la seva pregunta. El primer que li he de dir és que d’anòmal no
té absolutament res aquest nomenament, el que passa és que el
que era anòmal era el moment en què feien vostès els
nomenaments quan varen nomenar el conseller de Presidència

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Fuster.
EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
Moltes gràcies, Sr. President. La verdad es que usted no
nos quiere hacer creer que la mare de Déu nom Joana, con lo
que me ha dicho que ha habido diálogo, usted nos quiere hacer
creer que la mare de Déu nom Francina o Mercedes...
(Algunes rialles i alguns aplaudiments)
... porque no se la cree nadie, Sra. Garrido, no se la cree nadie.
Mire, nosotros no vamos a apoyar la designación del Sr.
Manresa como director general, entre otros motivos, porque
ustedes no han querido negociar nada. Pero sí le digo que
nosotros vamos a defender que el Sr. Manresa pueda elegir a su
equipo bajo criterios periodísticos y técnicos. Y se lo digo
porque desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos el temor
y la convicción de que ustedes, los del pacto, van a repartirse
los cargos de dirección bajo criterios políticos, con el fin de
controlar e intervenir IB3 y sus informativos.
¿Yo me he tragado al Sr. Manresa? Pues ahora quitamos a
éste y a éste y ponemos al otro y al otro. Llama la atención que
haya personas que estén recibiendo llamadas para ocupar
cargos de dirección en IB3 y que esas llamadas no las haga el
Sr. Manresa, sino que las hagan ciertos políticos en esta
comunidad autónoma.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Y todo esto a un año de las elecciones. Sra. Garrido, qué
fácil hubiese sido hacer las cosas bien, con planificación y con
tiempo; que lo había, Sra. Garrido, pero a ustedes no les ha
interesado, o simplemente el problema está en que ustedes no
saben hacer las cosas bien. Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Fuster, la direcció d’IB3
en aquest moment la conforma personal professional
independent. La direcció d’IB3, no tenc cap dubte que d'aquí
en endavant la conformaran professionals independents, i
sobretot periodistes; la direcció d’IB3 no la conformarà un
conseller, com va fer el Partit Popular; la cap de gabinet del Sr.
Matas, com va fer el Partit Popular; un exsenador, que després
va deixar de ser director general de l’ens per anar-se’n a fer de
candidat a Calvià, com va fer el Partit Popular.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, Sr. President, bon dia, diputats, diputades, bon dia
al públic també que ens acompanya. Gràcies, Sra. Diputada, per
la seva pregunta, una vegada més em permetrà explicar les
fortaleses de l'Atenció Primària i sobretot l'aposta d'aquest
govern per l'Atenció Primària des de l'any 2015.

(Remor de veus)
En aquest moment, el que cercam i el que cerca IB3 i el que
cerca aquest parlament és que la direcció d’IB3 sigui
professional, que la direcció d’IB3 es dugui endavant amb
independència, sense cap tipus d’influències polítiques, com va
fer el Partit Popular en posar tota la seva cúpula a dirigir la
televisió i la ràdio pública. El que cercam és que els
professionals d'aquestes illes facin la televisió que és d'aquestes
illes i que la facin forta i sobretot que pilotin un procés que ens
du per davant la internalització de tots els treballadors, però
que sobretot el que vol fer és transformar aquesta televisió en
una televisió al servei dels ciutadans de les Illes Balears, no
d'un partit Popular com a vostès els agradaria.
I a mi el que em fa por és veure com actuen vostès a la resta
de comunitats autònomes, perquè la setmana passada, la Sra.
Ayuso ens va donar una prova més que evident del que pensa
el Partit Popular quant a les televisions públiques, dirigir-les,
influir i fer que facin les seves notícies, tele Ayuso. Vostè què
vol...

Des del 2015 la inversió a Atenció Primària s'ha
incrementat un 36%. Fa pocs dies hem anunciat una inversió en
el Pla Mallorca de 48 milions d'euros per contractar nous
professionals per estabilitzar les plantilles i també per fer noves
infraestructures. De la mateixa manera tenim un Pla Menorca
i un Pla Eivissa i Formentera, que supòs que vostè haurà pogut
veure. Això suposa que només per a Atenció Primària hi haurà
170 professionals més aquest any, només aquest any.
Li he de recordar també que des de l'any 2015, any en què
governam, hi ha més de mil professionals més -més de mil
professionals més-, a Atenció Primària. Sé que mai no és
suficient, molt més després de passar una pandèmia i molt més
després d'estar a unes illes o a un territori on la població
augmenta dia rere dia.
Ara, també li dic una cosa, Sra. Diputada, amb el cor a la
mà, no em vull imaginar què seria de la salut d'aquesta
ciutadania...
(Remor de veus)

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:

... a l'Atenció Primària si governàs el Partit Popular amb VOX
al Govern.

Gràcies, Sra. Consellera.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 3557/22, presentada per la
diputada Sra. María Tània Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a saturació dels metges
d’Atenció Primària.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Marí.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Segona pregunta, RGE núm. 3557/22... -per favor, silenci-,
pregunta RGE núm. 3557/22, relativa a saturació dels metges
d'Atenció Primària, que formula la diputada Maria Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Marí.

Sra. Consellera, sempre s’ha demostrat i s'ha mostrat
defensora del servei d'Atenció Primària, fa uns anys que
defensa prioritzar-lo, però ho fa només de paraula, els fets
demostren una realitat molt allunyada de les seves promeses.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputades. Sra. Consellera, quina mesura té previst el Govern
per acabar amb la saturació dels metges d'Atenció Primària?
Gràcies.

Fortaleses? És una fortalesa tenir gairebé un 75% de
professionals amb 1.500 i 2.000 pacients assignats? És una
fortalesa? Això és una situació insostenible i escandalosa!
El pressupost de Salut de Balears ha augmentat any rere any
i l'Atenció Primària segueix a la cua, això només vol dir una
cosa, i és gestió deficient.
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Sra. Consellera, la realitat és que vostè suspèn i suspèn la
seva gestió d'Atenció Primària amb una ràtio de 1.769 usuaris
per facultatiu, 424 més que la mitjana nacional. Tenim els
metges de família més saturats d'Espanya, tenim ciutadans
esperant, 15 i 20 dies per visitar el seu metge de capçalera.
Ballen les xifres, ballen les mentides i balla el seu govern, Sra.
Consellera.
El seu mantra, el seu mantra ha estat: aquest govern
contracta, no acomiada. Idò, expliqui’ns, expliqui’ns l’Informe
de l'evolució d'efectius que publica el Ministeri de Política
Territorial del Govern de Sánchez, expliqui’ns per què
confirma que del 2016 al 2021 s'ha acomiadat personal a les
institucions sanitàries de Balears. Menteix el Govern de
Sánchez, menteix vostè o menteixen tots, Sra. Consellera?
(Remor de veus)
El 2016 hi havia 13.116 professionals a aquestes illes, el
2021, 11.690. Ens pot explicar per què ha acomiadat 1.426
efectius sanitaris?

Li he explicat abans el nombre de professionals que s'han
contractat de més, més de 3.000 durant la pandèmia.
(Remor de veus)
Per tant, no sé, o sigui.... -no, no, no em digui que mentesc,
si mentesc vagi vostè als tribunals i posi’m una denúncia-...
(Remor de veus)
... ara li diré el que no farà aquest Govern: el que no farà aquest
Govern és acomiadar els 1.400 professionals que varen
acomiadar vostès; el que no farà aquest Govern...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci per favor!
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Ens pot explicar com ha estat capaç el pitjor any de
pandèmia, del 2020 al 2021, d’acomiadar 388 professionals?
(Se sent una veu de fons que diu: “Uro!”)
Vostè és conscient que el ministeri diu que el 2014, la
darrera legislatura del Partit Popular, hi havia 733 més efectius
sanitaris que a dia d'avui? No és conscient d'això, veritat?

... el que no farà aquest Govern és tancar i barrar la Gerència
d’Atenció Primària de Mallorca, una gran mostra de la
importància de l’Atenció Primària; el que no farà aquest
Govern és llevar 25.000 targetes a persones vulnerables; el que
no farà aquest Govern és rebaixar els sous als seus
professionals, que han patit molt durant la crisi.
(Remor de veus)
Sap que li dic Sra. Diputada?...

Ara comencin, ara tornin, ara parlin de pactes, tornin a
parlar d'Andalusia, de Castella, de Madrid o de Galícia, però
aquest és el seu llegat sanitària a Balears. No ens donin més
lliçons, amb aquestes dades no en pot donar ni una més, no les
doni perquè fa set anys que gestiona la nostra sanitat i seguim
a la cua del país en recursos humans...

EL SR. PRESIDENT:
Silenci per favor!
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:

Demagògia pura, demagògia pura quan són a l’oposició i
nul·litat absoluta quan governen.

Gràcies, Sra. Marí.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la consellera de Salut i Consum.

EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, Sra. President. Sra. Diputada, no don lliçons mai,
don informació verídica, verídica...

Gràcies, Sra. Consellera.
I.3) Pregunta RGE núm. 3562/22, presentada per la
diputada Sra. Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aturada informàtica a
Atenció Primària el passat dia 11 d’abril.

(Remor de veus)
La realitat és que en aquesta comunitat autònoma, el 25%
del pressupost, gairebé el 25% del pressupost del Servei de
Salut està destinat a l'Atenció Primària, i això són xifres i són
realitats i li puc assegurar que jo no m'invent res.

Tercera pregunta RGE núm. 3562/22, relativa a aturada
informàtica a Atenció Primària el passat dia 11 d'abril, que
formula la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Borrás.
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LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:
Gràcies, president, bon dia diputats, diputades i convidats,
bon dia a tothom. Consellera, ens podria dir la causa de les
contínues fallides dels sistemes informàtics del Servei de Salut
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Borrás. Té la paraula la Sra. Consellera de
Salut.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies president, bon dia Sra. Diputada. Continues
aturades no, hi ha evidentment un Servei de Salut amb els
sistemes d’informació que té arreu, és normal que pateixi
avaries. Supòs que fa referència a l'avaria que es va patir dia 11
d'abril, va ser una avaria prou greu, deman disculpes
públicament, com ja he fet tant als professionals que es varen
veure afectats, com als ciutadans, que no es va poder accedir
als sistemes d'informació durant un temps.
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Miri, consellera, des del 2015 han tengut 28.900.000 euros
per mantenir i millorar aquesta xarxa informàtica, molts de
milions d'euros per ni mantenir-la ni millorar-la. Tenim un cau,
que és el centre on cridam tots els professionals, quan tenim
qualque problema, que qualque dia a les vuit del matí ja està
saturat. Tenen 17 persones amb contractes precaris, per atendre
15.000 professionals, més de 103 Unitats Bàsiques de Salut i
7 hospitals. Tenen tot un seguit de persones, a la conselleria hi
ha 6 persones d’informàtica amb 3 empreses contractades,
funcionaris, empreses externes.
I si amb tot això no en té prou, la convit que miri una
pàgina que hi ha de l’informe de l’administració electrònica,
nosaltres som l’única comunitat autònoma que no ha elaborat
cap informe de seguretat, que no tenim pla de transformació
digital i que quan ens demanen responsable del seguiment del
pla: no sabe, contesta.
Consellera, crec que aquests aspectes també ajuden a
fidelitzar i a captar professionals, han tengut el doble de
pressupost, però han fet la meitat del que havien de fer, el doble
de pressupost i la gent i els professionals estan la meitat de
satisfets. Hem de fer feina consellera!
(Alguns aplaudiments)

A les primeres hores del matí el sistema es va alentir i fins
que era pràcticament impossible accedir-hi. Al cap d’un parell
hores, el sistema anava molt lent i va ser un dia realment
complicat i molt difícil de gestionar. Durant el dia es va anar
solucionant l'avaria i l'avaria d'aquell dia va quedar solucionada
a les vuit de l'horabaixa, fent feina intensa per millorar. Va ser
un problema d'un diagnòstic, un tema tècnic, el sistema
d'informació va entrar en bucle, de tal manera que s’alentia
molt.
Ja dic, deman disculpes, sé que va ser un dia difícil i que es
va fer tot el possible per restaurar els sistemes d'informació i
restablir aquesta avaria el més aviat possible.
Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Borrás.
LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:
Consellera, disculpes acceptades. Però, miri, i a més ens
alegram molt que no fos una epidèmia d'hipertensió, com va dir
el director general del Servei de Salut, que va dir que el dilluns
de matí molts de metges de família havien posat el diagnòstic
d'hipertensió, i ens alegra saber que no.
Però, miri, el novembre va ploure molt i varen caure els
servidors. El desembre tenim un ciberatac, que encara no el
tenim resolt. El gener, els zeladors varen rebre les nòmines dels
metges i els metges les dels zeladores. Ara, aquesta epidèmia
d'hipertensió.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Borrás. Té la paraula la Sra. Consellera de
Salut.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, Sr. President. Jo els convidaria, de vegades, quan
no tenen informació per a les preguntes, a consultar i els donaré
tota la informació que vostès necessitin per poder contestar
d'una manera objectiva.
Miri, Sra. Diputada, per exemple, liderarem -liderarem-, el
Servei de Salut de les Illes Balears liderarà el projecte nacional
de ciberseguretat, per exemple, per què? Perquè és la comunitat
autònoma que més ha treballat en ciberseguretat. La
transformació digital és una de les prioritats d'aquest Govern i
és una de les prioritats també del Servei de Salut i la inversió
destinada està més que demostrada.
Tenim projectes, perquè es faci una idea, només d'Atenció
Primària, que vostè em començava a parlar d'Atenció Primària,
només a Atenció Primària: millores de l’accessibilitat,
interoperabilitat, projectes de telemedicina, projectes de control
de crònics a domicili. S’inicien tots aquests projectes enguany
per una inversió de 9 milions d'euros, només a Atenció
Primària. No sé si són conscients de l'aposta que fa el Govern
de l'Estat en transformació digital i els doblers que rebrà
aquesta comunitat autònoma per posar en marxa tots aquests
projectes. Aquesta és la realitat, la millora contínua, el que mai
vostès no podran dir que han fet quan governen.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.4) Pregunta RGE núm. 3560/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pressions del Govern en
relació amb la iniciativa legislativa de Reserva de la
Biosfera de Menorca.
Quarta pregunta RGE núm. 3560/22, relativa a pressions
del Govern en relació amb la iniciativa legislativa de Reserva
de la Biosfera de Menorca, que formula el diputat Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados, buenos días a todos. Bien, según afirman sus socios
de gobierno en el Consejo Insular de Menorca, MÉS per
Menorca, el pasado día 6 de abril, la consellera de Presidencia,
Sra. Garrido, y el conseller de Medio Ambiente, Sr. Mir, se
reunieron en el consejo insular, como representantes del
Govern, y solicitaron que el consejo insular desconvocara un
pleno previsto para aprobar la iniciativa legislativa del
Proyecto de ley de Reserva de la Biosfera.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Lafuente, no, no
és cert, dia 6 d'abril, el Sr. Mir i jo vàrem anar al Consell de
Menorca, ens vàrem reunir amb l'equip de govern i els vàrem
manifestar una sèrie de discrepàncies que manteníem amb la
proposició de llei que es volia dur a plenari dia 11, i els vàrem
demanar que retirassin aquesta proposició dia 11; que es
pogués adaptar tant al que demanava el Govern central, amb un
informe jurídic que va entrar pel registre, com també amb una
nota jurídica que havíem elaborat d'urgència des del Govern, i
els vàrem donar aquesta nota jurídica.
Si haguéssim volgut fer xantatge a qualcú, creu vostè que li
haguéssim donat la nota o l'haguéssim entrada per registre? No
li haguéssim donada.
Per tant, això directament fa caure el seu argument.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Según lo anterior, entregaron en mano una nota jurídica
elaborada por la Abogacía de la comunidad autónoma, de 17
páginas, de esa misma fecha, y, según sus socios, les
chantajearon, les chantajearon diciendo que o desconvocaban
el pleno del consejo insular, los miembros del Govern te
dijeron a los miembros del consejo que desconvocaran el pleno
del consejo insular, o, si no, entrarían dicha nota jurídica por el
registro, lo cual haría desacreditar de forma evidente toda la
iniciativa legislativa.
Eso provocó que el día 11 de abril, 3 consellers y 7
directores generales de MÉS per Menorca, 7 directores
insulares -perdón-, presentarán su dimisión por escrito.
Después de Semana Santa, el martes 19, que podríamos
llamarle “martes de resurrección del pacto”...

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gracias, Sra. Consellera, por su información. Quiere decir
que usted dice que sus socios en el Consell Insular de Menorca
-MÉS per Menorca- mienten descaradamente, porque yo les he
leído textualmente...
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
... lo que ellos habían afirmado públicamente, está llamando
mentirosos a los señores de MÉS per Menorca, que son sus
socios, entiendo que eso es lo que quiere contestarnos.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)
..., los miembros de MÉS anunciaron que, después de unos
mínimos retoques estéticos y de tiempos verbales, se daba por
cerrada la crisis y retiraban la dimisión que habían presentado
por escrito.
Ayer, día 25, el pleno del consejo aprobó la iniciativa
legislativa.
Por tanto, es obligación de la oposición en este caso pedirle
explicaciones al Govern. ¿Es cierto, tal como afirman sus
socios, que chantajearon al equipo de gobierno del consejo
insular para que desconvocaran un pleno o entraban por
registro una nota jurídica?
Muchas gracias.

De todas formas, es una extraña forma de entender su
concepto de federalismo interior y de lealtad institucional,
llegar unos días antes a la celebración de un pleno para entregar
una nota jurídica de un tema que lleva dos años en debate, es
una forma extraña, pero, bueno, debe ser el método nuevo del
sistema Armengol del federalismo interior.
Y de todas formas, ustedes tienen una ocasión muy buena
para fijar su posición, que es cuando entre esta iniciativa
legislativa en este Parlamento, y el Govern tenga que fijar
posición, tráiganlo con una nota jurídica de la Abogacía de la
comunidad autónoma...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
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LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, a tot el
públic, benvinguts, especialment a la plataforma UNISEP de
treballadors públics d'aquesta comunitat autònoma, que
treballen tant per a l'administració central com per al Govern
autonòmic.

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, aquest
govern creu en la capacitat legislativa dels consells insulars i
crec que n’hem donat mostres més que evidents, de fet, jo
mateixa, des del Consell de Mallorca, amb el Sr. Ensenyat,
vàrem fer iniciativa legislativa a la passada legislatura amb la
Llei de camins. Per tant, crec que no hi ha cap dubte quant al
que pensam d'aquesta iniciativa legislativa.

Precisament, perquè vostès governen a Madrid i també
governen aquí, aquesta és la nostra pregunta: quan pensa el
Govern de les Illes actualitzar el complement d'indemnització
de residència per als treballadors públics, bloquejat des de l'any
2007?

Ara serà aquest parlament, després de la seva aprovació
ahir, serà aquest parlament qui haurà d'agafar aquesta llei i fer
la feina que li pertany fer, i és aprovar-la, i és aprovar-la
adaptada a l'Estatut d'Autonomia i és aprovar-la adaptada a la
Constitució i a la resta de lleis d'aquesta comunitat autònoma.
I aquesta serà la feina d'aquest consell..., d’aquest govern...,
d’aquest parlament! -perdoni, disculpi.

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

(Remor de veus)
El Govern de les Illes Balears, en aquest moment, una
vegada que el Parlament rebi la iniciativa legislativa del
Consell de Menorca, li donarà un temps al Govern per fer un
informe, com fa amb totes les proposicions de llei que es reben,
tant dels grups com de la resta d’institucions que tenen
iniciativa legislativa. I en aquest moment, a la nova redacció
d'aquesta llei serà quan ens pronunciarem quant a la seva
redacció, no sé si serà una nota jurídica, si serà un informe
jurídic o no sé si no serà res. Ara, el que sí li puc afirmar és que
aquest parlament comença a tenir molta feina.
I li deman una cosa, el suport del Partit Popular a la
iniciativa legislativa de la Llei de Reserva de la Biosfera de
Menorca, cosa que fins ara no li han donat.

EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Sí, moltes gràcies, Sr. President. Com vostè sap
perfectament, Sra. Pons, aquest complement el fixa el Govern
central, no el fixa la comunitat autònoma de les Illes Balears,
i aquest complement s'ha actualitzat cada any quan hi ha hagut
actualitzacions, perquè hi ha hagut una sèrie d'anys en què no
hi ha hagut cap actualització ni una; s'ha actualitzat d'acord
amb, no amb l’IPC, sinó amb la quantia que ha fixat el Govern
central; enguany, per a l'any 2022, s'actualitzarà en un 2%,
igual que la resta de retribucions del personal d'aquesta
comunitat autònoma, i nosaltres podem parlar del personal
d'aquesta comunitat autònoma i de les seves retribucions.
I, com vostè sap molt bé, també, als pressuposts de la
comunitat autònoma vàrem agafar el 2% que fixava l'Estat i el
vàrem traslladar directament a les retribucions de tot el
personal públic d'aquesta comunitat autònoma; i, com vostè sap
molt bé, també, aquest és el màxim d'increment de la massa
salarial que ens permet l'Estat, no ens permet incrementar ni un
cèntim més per sobre de la massa salarial d’quest 2%.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.5) Pregunta RGE núm. 3550/22, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a actualització del complement d’indemnització de
residència per als treballadors públics.
Cinquena pregunta, RGE núm. 3550/22, relativa a
actualització del complement d'indemnització de residència per
als treballadors públics, que formula la diputada Catalina Pons
i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

Què hem fet al mateix temps? Treballam amb la plataforma
d'empleats públics de l'Estat, que està configurada, ja tenim un
acord amb ells per demanar al Govern central que modifiqui
aquestes indemnitzacions per residència, perquè facin molt més
atractiu que els treballadors de l'Estat o els treballadors que han
de prestar serveis per a l'Estat puguin venir a les Illes Balears
i al mateix temps, també, perquè puguem tenir unes plantilles
totalment cobertes, que és el que no tenim en aquest moment.
I també perquè lluitem contra l'envelliment d’aquestes
plantilles, perquè el que veiem és que en qüestió de quatre o
cinc anys ens podem quedar amb les plantilles molt més
descobertes, per la jubilació de tot aquest personal.
És el Govern central el que ha d’incrementar aquestes
indemnitzacions per residència. Nosaltres li demanam al
Govern central que incrementi aquestes indemnitzacions per
residència, i després la tasca vendrà més endavant per part de
la comunitat autònoma, però sí que fem aquesta demanda.
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Quan ho farà el Govern central? Ens encantaria que ho fes
d'una manera ràpida. Veurem quan ho aconseguim.

millorin aquestes condicions laborals d'aquests treballadors,
que avui tenim aquí als seus representants, sobretot perquè la
ciutadania té dret amb els seus imposts a tenir...

(Alguns aplaudiments)
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons.
Gràcies, Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
(Algun aplaudiment)
Gràcies, Sr. President. Sra. Garrido, ha esgotat pràcticament
el seu temps i no ens ha contestat a res, esper que no sigui una
tàctica perquè, sinó, de totes maneres, aquí té els treballadors
públics que supòs que voldran parlar amb vostè en persona,
quan pertoqui.
Vostè em parla del 2, de l'increment d'una banda que el
varen traslladar a l'altra, em parla d'actualització, quan hi ha
actualitzacions, és a dir res, des del 2007 pràcticament res. I,
per altra banda, hi ha treballadors d'aquesta comunitat
autònoma que duen massa temps en unes condicions laborals
que no són les que toca i, sobretot, no són el que diu i no són
els compromisos que s'havien signat.
Per tant, de qualque manera s'haurà de donar resposta a tot
això. Perquè, a més, li diré, no és que ens preocupi la seva
situació laboral -que ens preocupa-, és que ens preocupa que
llavors hi ha mancança de personal públic a sanitat, a Hisenda,
a Policia Nacional, a Policia Local, ens preocupa tot això, és
que al final tot això fa que aquest servei que rep la ciutadania
no sigui l’adequat
A les Illes es calcula que hi ha 46.000 funcionaris, és pitjor
encara la situació, a Espanya són 2,7 milions de funcionaris
arreu de l'Estat espanyol que es queden una mica amb les
condicions enlaire, diguem-ho així.
Per altra banda, la situació empitjora quan parlam de
Menorca, Eivissa i Formentera, on els preus es disparen més:
parlam d'habitatge, parlam del dia a dia, parlam de la despesa,
parlam dels transports; és que al final ningú no vol venir aquí,
i vostè ho sap perfectament, els que han de venir de fora i els
que són treballadors d'aquesta comunitat, metges, infermeres,
tècnics sanitaris, docents, policies -com he dit-, conjunt de
funcionariat públic, que es troben en clar desavantatge, i, per
tant, també els serveis que nosaltres rebem com a ciutadans.
Cos Nacional de Policia, en manquen 200, això ens manca
la nostra seguretat, a una comunitat autònoma que té 1.200.000
habitants, però que a l'estiu arriba als 10 milions -per ser
pessimistes- a la baixa.

Donam la paraula a la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Pons, no és que jo no
li hagi contestat, és que vostè crec que no m'ha escoltat. Li he
dit que fem feina en aquest tema, li he dit que tenim un acord
amb la plataforma de treballadors de l'Estat, allà on hi ha els
sindicats de policia, allà on hi ha els sindicats de presó, de
Correus, allà on hi ha sindicats de l'Administració General de
l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears, que tenim
ja acordat amb ells una proposta per trametre a Madrid que
parla de fidelització dels treballadors que fan feina aquí i,
sobretot, parla de cobertura de les...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
(Alguns aplaudiments)
La sisena pregunta, RGE núm. 3555/22, com ha quedat
manifestat abans, queda ajornada a petició del Govern.
I.7) Pregunta RGE núm. 3559/22, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil per a l’Agència Balear d’Aigua i la
Qualitat Ambiental, ABAQUA, 2022-2023.
La setena pregunta, RGE núm. 3559/22, relativa a pòlissa
d'assegurança de responsabilitat civil per a l'Agència Balear
d'Aigua i la Qualitat Ambiental, ABAQUA, 2022-2023, que
formula la diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I FULLANA:

Per altra banda, pel que fa al col·lectiu de metges, es calcula
que, com a mínim, es necessitarien 820 professionals més: 350
a Atenció Primària i 470 a Atenció Hospitalària; Tresoreria
General de l'Estat; Agència Tributària; jutjats; Marina Mercant;
Trànsit; és que la llista és tan gran que és que no acabaríem
mai.

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors diputats.
La Plataforma de contractació del sector públic acaba de
publicar l'expedient per subscriure una pòlissa de
responsabilitat civil per a l'ABAQUA amb un pressupost
màxim de 100.000 euros.

I anunciam, de totes maneres, perquè a mi també se m'acaba
el temps, una proposició no de llei allà on demanam que es

Conseller, acompleix el Govern de la Sra. Armengol els
requisits del sector públic per a aquest contracte? Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

EL SR. CONSELLER DE
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

I
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MEDI AMBIENT

I

Moltes gràcies, Sr. President. Ara he entès la seva pregunta
i entenc el motiu pel qual vostè la formulava, però li he de dir
que vostè possiblement no s'hagi informat del tot bé...
(Remor de veus)

Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom. Sra.
Pons, no acab d'entendre l’objectiu de la seva pregunta, el que
sí li puc dir, de fet, l'únic que li puc dir, és que, com sempre, i
com no pot ser d'altra manera, aquest contracte s’ha tret
únicament i exclusivament sota criteris tècnics.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I FULLANA:
Idò miri, conseller, li ho explicaré: em referesc a l'apartat
1.3, sobre durada, pagament dels preus i mediació, on diu
textualment que “ABAQUA nomenarà el corredor responsable
de la gestió del contracte”. Com sap, els corredors i mediadors
d'assegurances fan feina amb títol onerós, perquè la mediació
és una activitat retribuïda i amb aquest contracte el Govern
incompleix els requisits de concurrència sobre les comissions
per contractar la pòlissa.

... d'acord amb l'exposició de motius que vostè feia.
Aquest govern treballa des de la transparència i, de fet, si
vostè ha pogut consultar els plecs és perquè vostè ha pogut
accedir, d'una manera totalment lliure, a la plataforma de
contractació. Això, per començar.
La pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de
l'Agència Balear de l'Aigua acabava aquest més, i em sorprèn
la seva afirmació que aquest govern incompleix la
concurrència, quan el que ha fet aquest govern és treure a
licitació un contracte obert.
Per tant, és un oxímoron el que vostè m'acaba de plantejar,
com pot incomplir la concurrència aquest govern quan el que
planteja és un contracte obert? Per tant, jo crec que a vostè aquí
li ha mancat o bé informació o bé ha volgut jugar amb la
informació que vostè ha llegit o contemplava.
El que ha fet aquest govern, precisament...,
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És a dir, conseller, ABAQUA no pot, sense que hi hagi un
concurs, decidir directament i adjudicar a dit qui serà el
mediador.
Sr. Mir, els plecs de prescripcions que ha publicat la seva
conselleria emparen la designació, de manera discrecional i
amb una elevada retribució, a qui vostè arbitràriament vulgui
nomenar i no a qui, per mèrits i puntuació, guanyi un
procediment públic i de lliure concurrència. Aquesta
remuneració ha de complir un procés reglat.
Per tant, no permetrem que ABAQUA o qualsevol empresa
pública d’aquest govern vulneri les lleis amb procediments
irregulars, ho ha d’incloure a la licitació, i ara no hi apareix.
Per tant, li demanam que retiri aquest plec, el corregeixi i el
torni a publicar per complir la llei i també la transparència que
vostès tan pregonen quan són a l'oposició, però que després no
practiquen quan governen.

... -s'ha de posar tranquil·la i ha de deixar respondre quan han
respectat també el seu torn d'intervenció-, el que li deia és que,
precisament, perquè aquest servei...
(Remor de veus)
... no quedi descobert el que s'ha fet és donar un contracte
menor a l'empresa que actualment gestiona aquest contracte, a
l'espera de la resolució del contracte obert que va per
concurrència competitiva.
Per tant, Sra. Pons, vull pensar i vull entendre que el
plantejament que avui vostè ha fet aquí és un plantejament que
neix de la manca d’informació i no vull entendre que vostè ha
vengut aquí a sembrar dubtes sobre un procediment de
contractació a partir d'un procediment obert. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

I.8) Pregunta RGE núm. 3545/22, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a criteris estètics i tècnics en la
implantació de renovables.
Vuitena pregunta, RGE núm. 3545/22, relativa a criteris
estètics i tècnics en la implantació de renovables, que formula
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el diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez.

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señores diputados,
buenos días, Sr. Yllanes. Nos preguntamos si estamos
encajando adecuadamente nuestras prioridades en cuanto a
transición energética. Esperamos que usted, que en esta misma
sesión y durante su comparecencia nos presentará y explicará
su programación para el PITEIB, y espero comprenderemos sus
fases, sus principales hitos y el desarrollo que llevan a cabo.
Pero hay un punto que se nos evidencia en la modificación
del artículo 52.3 de la Ley 10/2019, en el Decreto 4/2022, que
nos preocupa de forma concreta y diferenciada, porque
manifiesta una actitud, digamos mental y política, que puede
lastrar su gestión, como se hace, por cierto, en muchos otros
temas siempre relacionados con el medio, el entorno o el
territorio.
Le he escuchado a usted, cuando presentaba citando el
tercer informe del IPCC, el grupo intergubernamental, nada
menos, de expertos en cambio climático, le he escuchado decir
que este informe corrobora que hemos de actuar con total
contundencia y que lo que tenemos que hacer lo tenemos que
hacer ya, porque se nos advierte que los costos económicos de
no hacerlo ahora, de no hacerlo a tiempo serán mucho mayores.
A nuestra propia y hoy ausente presidenta le hemos
escuchado hablar de apuesta firme, de oportunidad para
transformar nuestra realidad, e incluso en Menorca escuchamos
a la vicepresidenta tercera de nuestro gobierno, y ministra para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, decir que
debemos acelerar el proceso tanto por motivos climáticos como
geopolíticos.
Evidentemente nos plegamos, evidentemente, ante tales
advertencias de tanta autoridad, pero no dejamos de
preguntarnos: ¿podrán acometerse semejantes misiones tan
perentorias, tan urgentes, tan necesarias, tan claves si
continuamos deteniéndonos en los pequeños criterios
territoriales y territorialistas que socavan nuestra comunidad?
¿Piensan continuar alentando, incluso frente a problemas de
tal magnitud y gravedad climáticos y geopolílticos, un
federalismo interior, en realidad un irredentismo dentro de
nuestra propia autonomía?
¿Acabará este por ser el auténtico sentido de su concepto de
la soberanía energética?

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon día, Sr.
Méndez, y muchas gracias por su pregunta. Sobre todo muchas
gracias por su reflexión, porque creo que es importante que
reflexionemos acerca de la transición energética, luego tendré
oportunidad de exponer más ampliamente cuáles son las
obligaciones y los retos que tenemos en esta comunidad
autónoma, pero no se nos puede escapar que somos una
administración... digamos que un tanto compleja, en donde se
mezclan competencias tanto del Govern de la comunidad
autónoma como de los consells insulares y también de los
ayuntamientos.
Y precisamente lo que se pretende con esta reforma es que
entre todas las administraciones, esencialmente entre la
administración autonómica y las distintas administraciones
insulares, seamos capaces de dibujar una ruta de transición
energética que combine todos los factores que están en juego.
Desde luego la máxima preocupación..., al final estamos en
lo de siempre: ¿qué es la realidad social? Pues la realidad
social no es ni más ni menos que el constructo que de la
realidad hace una sociedad en un momento determinado,
teniendo en cuenta que si tenemos una sociedad ahora mismo
que podamos definir o conceptuar, es una sociedad
enormemente preocupada por el futuro; las nuevas
generaciones tienen claro que la transición energética es
absolutamente imprescindible para garantizar ese futuro en esta
comunidad autónoma.
Por tanto, los criterios técnicos son absolutamente
esenciales para lograr la mayor eficiencia, para lograr el mejor
desarrollo de las energías renovables, para ser enormemente
eficaces en su implementación, pero también tenemos que tener
en cuenta que estamos hablando de una comunidad autónoma
con unas características muy, muy singulares, somos una
comunidad insular y, por lo tanto, territorios frágiles y con unos
altísimos índice de protección.
Y, lógicamente, tanto la protección natural como la
patrimonial se han de tener también en cuenta a la hora de
hacer ese desarrollo de las energías renovables, a la hora de
acometer esa transición energética, a la que, evidentemente, no
renunciamos de ninguna de las maneras. E insisto que
probablemente serán las generaciones que vienen detrás de
nosotros las que establecerán claramente cuáles son los
criterios que hemos de tener en cuenta para efectivamente
blindar energéticamente a nuestra comunidad autónoma.

Gracias.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Méndez, vol fer ús de la paraula?
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Un segundo. Sí, sólo que tendremos en cuenta..., tengamos
en cuenta que consideramos más práctico, más unitario y más
igualitario establecer estos criterios directamente sobre el
consell y no separarlos territorialmente.
Gracias, Sr. Vicepresidente.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula el conseller de Transició
Energètica.
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
Hagamos una cosa, Sr. Méndez, ahora tenemos una
oportunidad durante la comparecencia para que expliquen cuál
es su proyecto de transición energética.
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Moltes gràcies, president, molt bon dia, diputades i diputats.
“El 19 de setembre de 2016 ja us vàrem remetre l'informe sobre
les necessitats d'infraestructures educatives al municipi de
Palma, on quedava palès la necessitat urgent de poder disposar
de sòl per a la creació de noves infraestructures docents, tant
CEIP com IES, al municipi de Palma, i que hem comprovat que
no s'ha tengut en compte a l'hora de la revisió del pla general
que ens heu tramès. Conseqüentment, per la mancança de
places escolars a determinades zones de Palma i la necessitat
urgent de les noves infraestructures, us reiteram, -vos reiteram-,
la sol·licitud de reserva dels solars per a ús docent que
s'indiquen en aquest darrer informe que adjuntam; que ara
esperam que ara la prengueu en consideració, atesa la
importància de poder disposar-ne de cara a la planificació
d'escolarització dels propers anys”. Ho signa, crec que el
coneix, Antonio Morante, director general de Planificació,
Ordenació i Centres. Ja sabem el que ell pensa.
Ara li deman a vostè, com valora la manca de reserva de sòl
per a centres educatius al nou Pla General de Palma?
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)

(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Creo que es muy interesante conocer el proyecto de
transición energética de los partidos que ahora mismo están en
la oposición, porque ustedes también gobiernan en esta
comunidad autónoma a través del Parlament. Pero le puedo
garantizar, le puedo garantizar, insisto, le puedo garantizar...

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller d'Educació
i Formació Professional.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

(Remor de veus)
... -es imposible-, lo siento, Sr. Méndez, luego continuaré
porque es imposible.
Gracias.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Bon dia. Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra.
Durán, moltes gràcies per la seva pregunta. Conec perfectament
l'informe del Sr. Morante, com pot suposar, el conec
perfectament, i conec perfectament quines són les
preocupacions que té aquesta conselleria en temes de solar, en
temes de construcció; una preocupació que mai no he vist
massa quan vostès governen a determinats municipis de les
Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies pel seu silenci, senyors diputats i diputades.
La novena pregunta, RGE núm. 3546/22, ha quedat
ajornada a petició del Govern.
I.10) Pregunta RGE núm. 3561/22, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manca de reserva de sòl
per a centres escolars en el Pla General d’Ordenació
Urbana de Palma.
Desena pregunta, RGE núm. 3561/22, relativa a manca de
reserva de sòl per a centres escolars en el Pla General
d'Ordenació Urbana de Palma, que formula la diputada Sra.
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Durán.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Però, miri, li diré un parell de coses, nosaltres, evidentment,
tenim la responsabilitat perquè tenim pla d'infraestructures, de
posar a l'abast de demanar als ajuntaments que tenguin solars
adequats per dur a terme les construccions escolars. I nosaltres
hem presentat al·legacions perquè som responsables. No som
responsables del Pla General d'Ordenació, però sí que som
responsables de fer aquestes al·legacions.
I ens reunirem amb l'Ajuntament de Palma a fi i efecte
d'arribar a un acord en aquest aspecte. I estic convençut que
arribarem a un acord en aquest sentit. El pla està en procés
d’al·legació, de col·laboració, i nosaltres som responsables en
aquest sentit.
Però li diré un parell de coses més, nosaltres no només
demanam temes de solars, nosaltres, des que governam, hem
invertit a Palma més de 15 milions d'euros en més de 400
actuacions. L'Ajuntament de Palma, enguany, ha fet una
inversió d’1.800.000 euros. Què vull dir amb això? Que
realment la preocupació és real.
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I, a més, en aquestes properes setmanes sortirà a licitació un
nou CEIP de La Femu de Palma, a la part de l'institut Joan
Maria Thomàs, per Son Ferragut, un centre de tres línies de
més de 650 places que suposarà una inversió de 9 milions
d'euros. Vull dir en aquest aspecte que estam oberts a aquesta
col·laboració.

Sap quina és la realitat? Sap quina és la realitat? Que en
vuit anys, amb 1.500 milions d'euros més cada any, vostès no
han fet cap centre a Palma, vuit anys, cap centre a Palma...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:

I jo li agraesc la seva preocupació, que m'agradaria que
també tenguessin quan vostès governen.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Durán.
(Alguns aplaudiments)
Té la paraula el conseller d'Educació i Formació
Professional.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Durán.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
Sr. Conseller, jo li diré la realitat, la realitat és que el Sr.
Hila, del PSOE, i la Sra. Neus Truyols, de MÉS, no els han fet
ni cas, ni al primer informe del 2016 ni al darrer informe del
2022.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
Gràcies, president. Sra. Durán, es posin tranquils, perquè
vostès...
(Remor de veus)
... -escolti, jo escolt quan vostès parlen, una mica de respecte,
que això és un parlament, no és una cantina, eh! Per favor!

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)
(Alguns aplaudiments)
Als informes vostès demanaven una reserva de sòl de 57
solars. Quants n'han posats? Zero.
(Algun aplaudiment)
Per cert, Sr. Conseller, aquest informe, que vostè diu que el
coneix, és demolidor, és demolidor, l’únic que no fan és
demanar la retirada del pla general, que ho haurien d'haver fet,
és l’únic que no fan. Però, sap què fan? Els recorden
l’obligació que marca la Llei d'urbanisme de les Illes Balears,
en concret a l'article 3, als seus punts 2 i 4, l’obligació que té
l’ajuntament de reservar aquestes zones, aquests solars, per fer
centres educatius.
No tenim cap dubte que si en lloc de ser un govern del
PSOE i de MÉS hagués estat del Partit Popular, ja haguessin fet
una roda de premsa la presidenta del Govern, vostè com a
conseller denunciant que l'Ajuntament de Palma posava en
perill l'educació futura dels nins i nines de Palma. Hagués estat
gros, hagués estat gros!

Per tant, Sra. Durán, li diré dues coses, vostès són tan
coherents que són un perill per a l'educació i per a l'educació
pública; són un perill, miri, li diré una cosa, a la Llei d'educació
de les Illes Balears, l'article 105 diu que els ajuntaments han de
posar a disposició o cedir solars per construir CEIP o instituts.
Vostès què varen fer? Varen esmenar aquest article, i varen dir
simplement que havien de col·laborar els ajuntaments amb
l'administració per posar solars, per posar solars...
(Remor de veus i petita cridòria)
I més li diré, i fins i tot per posar solars a centres concertats,
tipus Ayuso.
Per tant, Sra. Durán, una mica de coherència entre el que
diuen quan són a l'oposició amb el que fan, perquè vostès són
un autèntic perill per a l'educació, per a l'educació i per a
l'educació pública. Moltes gràcies.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)

(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
No n’han feta cap de roda de premsa, ben alerta!
Gràcies, Sr. Conseller.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Bé. En canvi li diré una cosa, sap que és el més greu? A
vostè li agrada molt parlar del passat i del futur i del present,
ara ens acaba de parlar d'un centre d'aquestes línies, que vostè
diu que n’està molt orgullós, un centre que ja era a la
planificació 2016-2023, i ara, sap què han fet? Com totes les
altres, ho posen a la planificació 2022-2026.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 3558/22, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ocupació durant la
Setmana Santa.
Onzena pregunta, RGE núm. 3558/22, relativa a ocupació
durant la Setmana Santa, que formula la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Cabrera.
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sr. Presidente. Buenos días. Sr. Conseller. Esta
Semana Santa hemos visto buenas cifras, en general,
recuperación del empleo y de la ocupación en alojamientos, en
función, lógicamente, de los establecimientos abiertos en cada
una de las islas. Vemos que los cruceros van llegando y que se
rondarán las cifras de 2019, de la misma manera que la
capacidad aérea será mayor que el año pasado, que el 2019,
perdón.
Y le digo, en el Partido Popular nos alegramos
sinceramente de la recuperación que se está experimentando, y
esperamos y deseamos que las previsiones cristalicen y
tengamos una buena temporada. De lo que no estamos tan
seguros es de si su govern estará contento o no con esta
recuperación, teniendo en cuenta que Podemos pide un crucero
al día, que MÉS todo el día está hablando de decrecimiento y
que usted no sabemos lo que quiere, porque un día dice una
cosa y al día siguiente la contraria.
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(Remor de veus)
... con ustedes había peores salarios, con ustedes no había
habido protección social, y nos alegramos, porque no han
colaborado ni un segundo para que eso fuese posible.
El año pasado usted decía en esta cámara parlamentaria que
este gobierno traería las peores cifras de desempleo de nuestra
historia y la mayor destrucción de empresas, y no ha sido así,
y ha sido lo contrario; y no solo ha sido lo contrario sino que
hemos puesto las mayores medidas de apoyo a las empresas
que jamás ha habido, las empresas nunca han tenido tanto
apoyo como con este gobierno de izquierdas, y ustedes se
abstuvieron en Madrid de los 855 millones; ustedes no apoyan
los ERTE; ustedes no inventaron la prestación de
fijos-discontinuos; ustedes no hicieron nada.
El Sr. Costa, que es profesor, debería pedir perdón por su
gestión económica durante la anterior crisis.
(Remor de veus)

Por tanto, ante este escenario, ¿qué valoración hace, por
favor, de los datos de la ocupación de Semana Santa?
Muchas gracias, Sr. Presidente.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

Lamentable, cuatro años de destrucción de empleo, cuatro
años de bajos salarios, cuatro años de ERE, una forma distinta
de salir de la crisis, ¡una forma tremendamente orgullosa de
este gobierno de tener las cifras de empleo de esta Semana
Santa!
(Alguns aplaudiments i petita cridòria)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que la valoración que hace
este govern de los datos de esta Semana Santa son
extremadamente positivos, son extremadamente positivos por
muchas razones, usted habla del 2019 como si en 2019
gobernasen ustedes, ustedes llevaban cuatro años en la
oposición en 2019, y gracias a eso tuvimos...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, no me haga política
de patio de colegio, le ha faltado decir: ¡PP, malo, PP, malo!...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
..., Sr. Conseller, un poquito de coherencia, un poquito de
seriedad cuando dice las cosas.

(Alguns aplaudiments)
... las cifras de 2019, gracias a que ustedes no estaban en 2019
tuvimos los mayores datos de afiliación de la historia de
Baleares en 2019.

Mire, ni usted ni nadie se alegra más que el Partido Popular
de que la Semana Santa haya sido buena y que la temporada se
traduzca en empleo y bienestar para los ciudadanos.
(Remor de veus)

¿Saben por qué? Porque ustedes no gobernaban, por eso
tuvimos el mejor empleo en 2019 de nuestra historia, cuatro
años sin su gobierno.
Por eso este año -ya que no gobiernan ustedes- vamos a
tener esta legislatura, en estos meses, los mejores datos de
empleo de nuestra historia, y eso nos hace estar
extremadamente orgullosos y extremadamente contentos por la
gente trabajadora de estas islas que se va a incorporar.

Sin embargo, se tienen que solucionar una serie de cosas
para que esta temporada sea óptima, como, por ejemplo, una
inflación desbocada que genera incremento en los costes,
ustedes no quieren bajar impuestos pero mantienen 14 millones
de euros en asesores; o como el retraso en los servicios de
playa; o el problema por la apertura del albergue de 300
personas en Foners, un modelo muy discutible...
(Remor de veus)

Y ¿sabe por qué serán las mejores cifras de afiliación de
nuestra historia y tendremos el menor paro de nuestra historia?
Porque ustedes no gobiernan, porque con ustedes había ERE,...
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EL SR. PRESIDENT:

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

Silenci, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. Conseller.

...; o la falta de personal para la temporada, un problema muy
grave del que no ha hablado. Pero es que usted pretende
solucionar -según dice: primero, debatiendo el modelo turístico,
¡es una broma, ¿no?, Sr. Conseller!, a estas alturas es una
broma de muy mal gusto. ¿Lo va a solucionar para esta
temporada? Porque el problema está ya, ya llega tarde otra vez.
Y, segundo, dice usted: si hay dificultades para encontrar
trabajadores, pues no se pueden incrementar las plazas
turísticas. Ridículo y absurdo, su razonamiento.
Pero es que, además, ni siquiera se preocupa de poner en
marcha los cuatro centros de formación prometidos hace cuatro
años; no se preocupa de dar una solución a los problemas de
vivienda de los trabajadores que, por eso, no pueden venir; o
¿quizás utiliza todo eso para utilizarlo como excusa para seguir
asfixiando al turismo?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
A veure, un poc de silenci, per favor.
I.12) Pregunta RGE núm. 3563/22, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a control dels abusos en les tarifes que
apliquen algunes navilieres i aerolínies.
Dotzena pregunta, RGE núm. 3563/22, relativa a control
dels abusos en les tarifes que apliquen algunes navilieres i
aerolínies, que formula el diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.
(Remor de veus)
EL SR. CAMPS I PONS:

Mire, Sr. Conseller, usted, ¿con quién está, está con los del
decrecimiento y la turismofobia o está con los que apostamos
por el crecimiento sostenible y un turismo de calidad, como el
Partido Popular? Defínase, Sr. Conseller, ¿con quién está
usted?

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Marí. 23 de febrer...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.

Muchas gracias, Sr. presidente.
EL SR. CAMPS I PONS:
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Creo que el dedo final le señala más a usted que a mí.
Nosotros -se lo digo de forma clara-, gracias a que no están
ustedes, las mejores cifras de empleo de nuestra historia, es una
realidad, Sra. Cabrera, es una realidad que no les gusta ver.

... de l’any passat, li vaig demanar sobre el mateix tema davant
l'escàndol i abús de les tarifes en el transport marítim, i les
seves paraules van ser: “Tenim un control sobre això, tenim un
control sobre tots els preus que es fan i seguirem intentant que
no es produeixin augments desmesurats d'aquests preus.”
Vista la poca efectivitat de les seves gestions, el 19
d'octubre li vaig preguntar també sobre l’abús que feien
companyies en els bitllets d'avió. Sorpresa de molts, quines
varen ser algunes de les seves paraules: “Nosaltres el que fem
és vigilar que s'apliqui correctament el descompte de resident
i la direcció general contacta amb la Direcció General
d'Aviació Civil per fer un monitoratge permanent i un control
sobre l'aplicació d'aquest descompte”.

(Alguns aplaudiments)
Las cifras más bajas de desempleo. ¿Sabe con quién está
este gobierno? Con los trabajadores y trabajadoras, que sube el
convenio de hostelería este mes un 3,5%, con la oposición
¿sabe de quién?, del PP. En la legislatura pasada, en el mejor
momento de crecimiento, el Sr. Company dijo que no era
momento de subir salarios de esa forma, con el 17% del
convenio.
Ustedes votan que no a subir el salario mínimo, votan en
contra de las pensiones y tenemos las mejores cifras en esta
comunidad de nuestra historia gracias a que ustedes no
gobiernan desde hace más de siete años, y seguirán sin
gobernar...

¿Realment considera que fa tot el possible, Sr. Conseller?
Ara, seriosament, avui no torni a faltar al respecte dels
ciutadans de Balears, ens pot explicar què ha canviat des de la
seva arribada a la conselleria per evitar el frau sistemàtic en els
descomptes de residents a Balears que perjudiquen greument
els drets dels ciutadans i el mateix Estat?
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
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Per tant, vostès sí que ha de pujar el nivell per dos.
(Alguns aplaudiments i petita cridòria)

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, diputades i diputats.
Sr. Camps, pensava apujaríem un poc el nivell de les preguntes
parlamentàries, però, efectivament, no podrà ser així aquest
tema.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

(Petita cridòria i alguns aplaudiments)
Efectivament, vostè em va preguntar, arran d'algunes
informacions periodístiques, i jo li vaig contestar el que feia el
Govern, i avui faré el mateix: el Govern treballa contínuament
en la vigilància i en el control de les tarifes aèries i marítimes
per detectar les alteracions.
I, a més a més, li donaré alguna dada: des de l'any 2015 fins
a l'any 2020 es varen imposar 42 expedients acabats, amb un
import de 928.560 euros contra determinades pràctiques de les
companyies aèries. Per tant, no em podrà dir que aquest govern
no faci la seva feina.
I, a més, a l'any 2021 ja tenim 10 expedients més i, per tant,
en aquests moments tramitam 16 expedients més contra
diverses companyies.
Aquesta és una feina efectiva que fem en funció de
determinades aplicacions que fan les companyies aèries i
marítimes, no totes, algunes sí, i quan hi ha denúncies i quan hi
ha determinades qüestions que no estan bé aquest govern actua
en funció de les seves competències. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:
Gràcies, Sr. President. El que fa el Partit Popular -a part de
controlar i fiscalitzar la gestió del Govern- és aportar esmenes,
com farà demà en ponència, al Decret llei 9/2021, per poder
millorar d'una forma efectiva i llevar la feina que vostès són
incapaços de fer.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Gràcies, president. Sr. Camps, com vostè sap molt bé el
transport aeri és matèria de l'Estat i la comunitat autònoma fa
el seguiment d'aquelles qüestions que són territorials.
En el tema de les tarifes aèries es donen dos supòsits, i
vostè sap molt bé que, en funció de l'aplicació de normatives
europees, hi ha una llibertat tarifària, ho dic perquè de vegades
també ha passat això. Com es pot controlar això? Idò vigilant
aquests possibles increments desmesurats en contacte amb la
Direcció General d'Aviació Civil i fent possible que hi hagi una
competència real en aquestes línies, perquè això supòs que els
anirà bé als del Partit Popular, que no són els lliberals que
volen competència, lliure mercat i tot això, o volen que ho
facem d'una altra manera, perquè jo pensava que era això?
O hi ha un altre sistema, que és el de les obligacions de
servei públic que, efectivament, en funció d'unes condicions hi
ha un control sobre les freqüències i sobre els preus. I aquestes,
almanco amb les notícies que tenim nosaltres, hem tengut
distintes sessions on participa la comunitat autònoma dins el
marc de la Comissió mixta estat-comunitats autònomes, hem
tengut distintes reunions i, efectivament, les tarifes, li diré una
cosa: les tarifes Mallorca-Maó i Menorca-Madrid es varen
mantenir igual, però les de Mallorca-Maó dins l'any 2020 varen
ser més estables que a l'any 2021 i per sota de l'any 2019.
Per tant, això són les informacions que nosaltres tenim i que
nosaltres exhibim. Per tant, insistim, compliment de la
normativa, demanam als residents, es demana al resident al
final de...
(Se sent en timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:

Perquè vostès, ja no és només el Partit Popular que els
exigeix i reclama el compliment de les seves obligacions,
també són editorials de diferents mitjans de comunicació, com
és el Diari Menorca, del passat 17 d'abril: “Un fraude en el
descuento que perjudica a los residentes y al Estado”; també
són les organitzacions de consumidors, com Consubal, que
també denunciava el seu nivell que té, Sr. Conseller, després
d'un any de tenir l’obligació de controlar aquests descomptes
de residents; també són els mateixos residents de les Illes
Balears, que sofreixen la seva estèril i ineficaç responsabilitat.
Per tant, Sr. Conseller, de voler criticar, de voler fer
oposició al mateix temps que està en el Govern, no li surt bé,
perquè ja duu un any vostè, que tenen implantat obligar a las
aerolíneas a preguntar al final al cliente si es residente i són
incapaços de fer una cosa tan senzilla com açò.

Gràcies, Sr. Conseller.
(Alguns aplaudiments)
I.13) Pregunta RGE núm. 3564/22, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a abandonament dels solars
desclassificats pel Govern.
Tretzena pregunta, RGE núm. 3564/22, relativa a
abandonament dels solars desclassificats pel Govern, que
formula la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.
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(Remor de veus)

LA SRA. RIERA I MARTOS:
Gràcies, president. Un dels mantres del Govern és la
protecció del medi ambient, però es queda en això, en un
mantra, ho hem vist amb les platges tancades, quan plou, per
vessaments de depuradores, ho hem vist amb els torrents plens
d’herba a fora vila, i ho veiem també amb els solars
abandonats. El govern d'esquerres desclassifica solars i
urbanitzacions que estan mig acabades i les declara protegides
perquè se suposa que tenen un valor mediambiental, però, què
passa? Després els propietaris no poden mantenir-los i el
Govern se’n despreocupa i es produeix l'efecte contrari que es
pretenia, aquests terrenys acaben abandonats i convertits en un
femer.
No considera, Sr. Mir, que aquest menfotisme seu després
de protegir terrenys és un cas de negligència pública?

EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
..., per protegir-los, i molts han acabat en terrenys abandonats
i degradats, abans hi havia urbanitzacions i projectes
d’habitatges, ara hi ha munts d’enderrocs,...
(Remor de veus)
... obres a mig fer, restes de canonades, herbes i fems. Perquè
vostès...
EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.
Silenci, per favor.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. RIERA I MARTOS:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Sra. Riera. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

I

... protegeixen, però després no tenen cura de vigilar perquè
estiguin bé, que és el que haurien de fer.
I és clar que coneixem la normativa, Sr. Conseller, els que
no coneixen la normativa són vostès...
(Remor de veus)

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Riera, des del
respecte li ho dic, el que consider una negligència és que una
persona com vostè, que ha estat no sé quants d'anys en política,
que ha ocupat no sé quants càrrecs públics, que ha estat
membre destacat d'un govern, no sàpiga la legislació vigent o,
si més no, no s’informi.
Miri, jo li llegiré literalment el que diu l'article 31.2 de la
LUIB, que diu que “les persones propietàries de sòl classificat
com a rústic tenen el deures següents: conservar, mantenir i, si
escau, reposar el sòl i la vegetació en les condicions necessàries
per evitar el risc d'erosió, d'incendi o de pertorbació de la
seguretat i de la salut pública o del medi ambient i de l'equilibri
ecològic i paisatgístic”.
I ja que veig que vostè no ha vengut aquí informada, li he
de dir que les desclassificacions del sòl no alteren la seva
propietat.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Montport, Cala Blanca, Muleta, Cala Marçal, Son Real,
Alcanada, Cala Carbó, Punta Pedrera són solars i terrenys que
vostès han desclassificat...

... que no saben que aquests solars, com que són particulars i
tenen un valor, després els propietaris van als jutjats i els
reclamen indemnitzacions, 300 milions d'euros, Sr. Conseller,
fins a 300 milions d'euros de condemna té els seus governs,
Antich i Armengol, per protegir terrenys que acaben descuidats,
perquè els propietaris perden els drets urbanístics, acaben als
jutjats reclamant indemnitzacions i després les hem de pagar
entre tots; doblers que, a més, van després a indemnitzar els
constructors, els empresaris, per exemple, Punta Pedrera, 85
milions d'euros que ha emprat el constructor a fer obra a altres
comunitats, per exemple, a l'aeroport de Ciudad Real, un
aeroport que dóna feina a altra gent, que ha servit de transport
sanitari, que reforma avions per mantenir-los més sostenibles.
Què tenim mentre a Balears? Això. Sr. Conseller, això,
particular, però que vostè no vigila, i té una obligació per la
normativa de règim jurídic i de disciplina urbanística:
l’autoritat pública ha de vigilar els solars particulars i la
neteja...
(Remor de veus)
Sap, Sr. Conseller, el que podríem fer amb 300 milions
d'euros? Centres de salut, col·legis, residències, obres que sí
haurien d'haver fet vostès en dues legislatures de govern i no
han fet. Així que, si en lloc de criticar l'oposició, se centràs a
fer la seva feina no tendríem urbanitzacions abandonades,
platges tancades o depuradores que vessen porqueria.
Deixi l’ecopostureo i l’ecoprohibició...
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(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera.

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

(Remor de veus)

Té la paraula el conseller de Medi Ambient i Territori.

Per favor...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

I

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Riera, una vegada més
s'han llevat la mascareta sense cap tipus d'escrúpol.
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(Continua la remor de veus)
Per favor, Sra. Diputada... Per favor, silenci! Sí..., tothom
tranquil, eh?, tothom.
(Algunes rialles)

Primer de tot, no són solars, no digui mentides, no són
solars, ara mateix són terrenys públics que es varen protegir
pels seus valors ambientals. No són solars, vostè aquí una
vegada més diu mentida.

I.14) Pregunta RGE núm. 3570/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
parlamentari Mixt, relativa a servei del 061 a l’illa de
Formentera per al 2022.

(Remor de veus)
Vostès van de defensors de la propietat privada, de fet,
sempre és el principal argument que utilitzen per posicionar-se
en contra de qualsevol mesura de protecció i de conservació,...
(Alguns aplaudiments)
... i ara vostè ve aquí i em diu i demana al Govern que facem
una intervenció a la propietat privada sense tenir-ne cap
competència.
És demencial, és surrealista la seva demagògia, una vegada,
més quant a la protecció del territori d'aquestes illes!
(Remor de veus)
Efectivament, vostès només tenen una manera de generar
que al territori no hi hagi residus i no hi hagi biodiversitat, que
és construint, que és fent ciment.
(Alguns aplaudiments)
Efectivament, vostès són aquell partit que més mal ha fet al
territori...
(Remor de veus)
... d'aquestes illes. Sou el partit que més ha alterat la
conservació i la protecció d'aquestes illes.
(Remor de veus)
I és demencial i insultant que vostès venguin a donar
lliçons, i sobretot doctrina, de com s'han d'aplicar les polítiques
de conservació en aquestes illes.
Per tant, feu-us-ho mirar i, sobretot, siguin coherents i
sobretot siguin responsables.
Moltes gràcies.

Idò continuam, catorzena pregunta, RGE núm. 3570/22,
relativa a servei del 061 a l'illa de Formentera per al 2022, que
formula el diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Bon dia, diputades i diputats, gràcies, Sr. President. El
passat dimecres a la nit, va sortir una informació, Sra.
Consellera, pel que sembla també, per tot el que ha aparegut a
la premsa després, que era errònia, en la qual s'indicava que el
061 a Formentera només hi seria novament aquest any quatre
mesos, del mes de juny al mes de setembre.
Al dia següent va ser vostè mateixa qui va sortir també als
mateixos mitjans locals de Formentera per aclarir quina era la
programació i llavors es va donar la notícia, per la qual també
m'agradaria en seu parlamentària donar-li les gràcies, que el
061 començarà i ja no s’aturarà a l'illa de Formentera.
El que sí és cert és que va donar també la data que
començaria el mes de juny, i també que no quedava clar
exactament si es podia avançar abans justament per l'increment
d'activitat que ja es comença a notar a l'illa de Formentera.
D'altra banda, ahir, dia 25, va finalitzar el termini de
presentació d'ofertes per a la construcció de la base del 061.
I llavors sí que voldríem saber, també, quins són els
terminis o les properes passes que queden per a la construcció
d'aquesta base. És per això, Sra. Consellera, que li pregunto,
quins són els terminis per al servei 061 tant per a la
construcció, com per al personal per a l’illa de Formentera?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Aquesta mascareta és molt espessa,
moltes gràcies. Gràcies, diputat per la seva pregunta.
Efectivament, hem pogut entre tots aconseguir aquesta fita
històrica que es comenci la nova unitat del 061, del suport vital
avançat, el dia 1 de juny i ja es mantengui durant tot l'any.
Sap que ha estat un projecte que hem dut entre el consell,
entre vostè mateix i el Govern d'una manera seriosa, hem
analitzat molt bé quines eren les necessitats, hem fet feina de
manera interinstitucional, amb un projecte que pensam que és
necessari per donar resposta a la salut de la població en
general. La base té una inversió prevista de 2,7 milions d'euros.
Va acabar el termini ahir, i la bona notícia és que es varen
presentar dues empreses, una de les quals és eivissenca, ara
començaran les meses de contractació i es determinarà quina de
les dues empreses serà l'adjudicatària finalment.
I a partir d'aquí, doncs ja, si no hi ha recursos, començaria
la construcció uns mesos després. Per tant, esperen que
enguany puguin començar les obres.
Per una altra banda, la inversió del suport vital avançat
durant tot l'any serà aproximadament d’1 milió d'euros. Jo deia
al voltant de 5 professionals, m'han confirmat que són 6
metges, 6 infermers i 4 tècniques els necessaris per mantenir
l’ambulància durant tot l'any, i, per tant, preveu una inversió
d’1 milió d'euros. I com li deia, és una fita històrica, de la qual
hem d'estar orgullosos i estic segura que donarà una millor
resposta, si hi cap, a la població de l'illa de Formentera. Moltes
gràcies.

que és una demanda que quan jo treballava a l’hospital, com
aquí al Parlament, com a l’etapa al Consell de Formentera, s’ha
demandat sempre, no només el servei del 061, el qual, veient
que ja serà una realitat, esperem que així sigui i que el dia 15
de maig, com li deman, o el 14 de maig, si es pot posar en
marxa, sinó que també la resta de serveis també estiguin en
marxa.
Així que gràcies i esperem que pugui donar resposta
positiva al que li dic. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula la consellera de Salut.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, sap que treballam des
del 2015 en qüestions d'equitat a l'illa de Formentera. Una
mostra més també és el servei d'hemodiàlisi, que les obres ja
han començat i que suposa també una inversió considerable,
perquè evitar aquests desplaçaments és una prioritat real a totes
les illes.
Es dimensionen els serveis i, com vostè deia, es reforçaran
en 10 professionals més els servei d'urgències, això permetrà un
equip més que l'any passat, metge i infermera, de tal manera
que sempre hi hagi 5 equips a l'hospital, a urgències. Es
mantendrà la UVAC també i, com vostè deia, també
augmentaran els tècnics de raigs.
Malgrat la pandèmia, crec que acomplim...

(Alguns aplaudiments)

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Sanz.

Gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. SANZ I IGUAL:

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera, per aquestes xifres. El que és cert
és que també vostè va avançar que si fes falta, per l’increment
d’activitat a l’illa de Formentera, si es pogués avançar i
òbviament en seu parlamentària la meva obligació, i crec que
l’entendrà també, és que s’avanci, perquè aquest any a
Formentera sí que veiem, hem vist una Setmana Santa que
podria recordar perfectament els períodes prepandèmia, així
com també veiem que el mes de maig, tot i que no hi haurà
encara el servei 061, formal com s’ha expressat fins al dia 1 de
juny, sí que tenim una Formentera Gastronòmica, tenim una
mitja marató, la qual comptarà amb gairebé 3.000 persones,
només corredors, si parlem ja d’acompanyants, pot ser que
l’illa pateixi una pressió molt més elevada. I és per això que
almenys, si no és a principis de maig, perquè estem molt prop,
l’1 de maig és el proper diumenge, si pogués ser a mitjans de
maig, sí que seria interessant.

Les preguntes RGE núm. 3547, 3549, 3553, 3556 i 3565/22
queden ajornades, segons la petició manifestada pel Govern
mitjançant l’escrit RGE núm. 3731/22.

També hem vist a la comunicació que van treure, que també
es reforçarà el servei d’urgències, així com també els tècnics de
laboratori, de raigs i els auxiliars d’infermeria. Sí que és cert

I, en primer lloc, debatrem la Moció RGE núm. 3419/22,
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a política del Govern, en relació amb la mediació

Tal com hem quedat al principi de la sessió, també s’ha
ajornat la Interpel·lació RGE núm. 2490/22, del Partit Popular,
relativa a política general del Govern en matèria tributària, atès
l’escrit RGE núm. 3735/22 presentat pel Govern.
Així que passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon a les mocions.
III.1) Moció RGE núm. 3419/22, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a política del Govern en relació amb la mediació familiar,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2675/22.
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familiar, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
2675/22.
Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, gràcies
als serveis de la cambra també i a tots vostès. Així és, avui
tenim aquí, damunt la taula i a l'ordre del dia, aquesta moció
derivada de la interpel·lació que va tenir lloc, i presentada pel
Grup Parlamentari El Pi, ara fa 15 dies, i també va en la
mateixa línia d’una proposició no de llei que vàrem presentar
en el seu moment i que va ser aprovada en aquesta cambra.
Així és que esper que avui els diputats i diputades d'aquesta
cambra, donin també el vist i plau a aquesta moció, que
condensa aquell esperit amb una sola intenció: millorar els
serveis de mediació familiar en aquesta comunitat autònoma.
La família constitueix, com saben, el nucli fonamental de
desenvolupament de les persones, però a la vegada és centre de
problemàtiques i de conflictes. La mediació familiar sorgeix
així com el procediment no jurisdiccional, de caràcter voluntari
i confidencial, que s'adreça a facilitar la comunicació entre els
membres d'una mateixa família, per tal que gestionin per ells
mateixos, una solució dels conflictes que els afecten en
l'assistència d'una persona mediadora, que actua d'una manera
imparcial i neutral. Un mediador pot ser un advocat, pot ser un
psicòleg, pot ser un pedagog, hi ha diferents serveis i diferents
maneres de dur aquesta mediació. Al cap i a la fi, el que és vol
és arreglar de la millor de les maneres, pacífica si és possible
i sense arribar a la via judicial d'aquelles persones que hi ha
hagut un xoc de trens i que té un cost de vegades, si s’arriba als
jutjats, molt alt econòmicament, però també, i cosa que ens
preocupa, emocionalment. Així que amb la mediació nosaltres
hi estam absolutament d'acord i per això el sentit d'aquesta
moció.
El Servei de mediació familiar de les Illes Balears és qui ha
de promoure, administrar i facilitar l'accés dels ciutadans a la
mediació familiar. La realitat és que aquest servei de mediació
pensam que no acaba d'oferir un servei de qualitat a la
ciutadania, a causa de la manca de recursos econòmics i també
a causa del número de sessions i també a causa del
desconeixement de la ciutadania sobre aquest servei de
mediació. Els posaré un exemple dels sous, o dels honoraris
que cobren aquests mediadors familiars: el 2015 hi va haver
una pujada dels 30 als 35 euros, però és que en mediació
privada s'arriben a cobrar per una hora 120 euros de mitjana, o
fins i tot 96 a la Comunitat de Madrid quan és el servei públic.
Creim que la mediació s'ha de fomentar, per això ja pas a
contar-los, perquè el temps avança, quin és el contingut
d'aquesta moció, per a la qual torn demanar el vist-i-plau
d'aquesta cambra.
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administracions, Govern, consells i ajuntaments per tal
d'implantar la mediació com a mètode habitual, quotidià, vist
i interioritzat de resolució de conflictes; incrementar el
pressupost destinat a la mediació familiar pel seu impuls com
a eina ràpida i eficaç en la resolució d'aquests conflictes
familiars; realitzar campanyes informatives perquè la ciutadania
de les Illes coneguin més, com dèiem, aquesta mediació
familiar; impulsar la coordinació entre els diferents col·legis
professionals de les Illes que es dediquen a aquesta mediació.
També, en el punt sisè, instam el Govern, com a compromís
d'una paraula donada per la consellera Fina Santiago en aquest
mateix faristol el dia de la interpel·lació, augmentar de 35 a 50
euros, en el termini de dos mesos, aquests honoraris dels
mediadors i mediadores familiars de la nostra comunitat, com
a primera passa, això sí, diuen que no és suficient, però de
moment ja és un avanç, com a primera passa, deia, per
aconseguir l'objectiu final que seria l'equiparació dels seus
honoraris amb els de la resta de mediadors estatals.
També abonar els honoraris corresponents per les hores de
feina que el mediador de servei familiar de les Illes dedica a la
redacció del document després que hi ha hagut aquesta
mediació, has d'acabar amb un document que digui exactament
què s’ha acordat i amb quines condicions. Per tant, això diuen
que no ho cobren, els mediadors ens diuen que això també
hauria d'estar finançat a aquest servei de mediació familiar.
Vuitè punt, augmentar, si escau, el nombre de sessions
cobertes pel Servei de Mediació Familiar, sabem que aquí hi ha
criteris diferents: des del Govern ens comentaren que vuit
sessions són suficients, que qui no s'ha posat d'acord amb vuit
sessions ja no s'hi posa, però els mediadors i mediadores
pensen tot el contrari, i que, per tant, si a partir de la sessió nou
han de començar a pagar les famílies, ja no és un servei
absolutament gratuït.
El Parlament, com a novè punt, instam el Govern de les
Illes a escurçar el temps d'espera de les famílies per accedir al
servei familiar. Ens han parlat de temps enrera que era fins a sis
mesos l'espera, ara ens parlen de vuit setmanes, de nou
setmanes, de deu setmanes. Nosaltres pensam que d'escurçar el
més aviat possible per poder resoldre aquests conflictes que
toquen el cor i també la butxaca.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Començam amb la intervenció dels
grups parlamentaris que han presentat esmenes. Començam
amb la intervenció del Grup Parlamentari Popular, que ha
presentat l'esmena RGE núm. 3732/22. Té la paraula la Sra.
Durán.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Són 9 punts, volem que el Parlament de les Illes reconegui
la important tasca que fan els mediadors i mediadores familiars,
a l'hora d'afavorir la resolució de conflictes, sense arribar a la
via judicial, establir sinèrgies entre les diferents

Gràcies, president. La família constitueix l’element natural
i fonamental de la societat i com que cada família és distinta,
ho hem dit moltes vegades, té circumstàncies distintes i
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necessitats distintes, a totes elles des de l'administració, en
aquest cas des del Govern, se'ls ha de donar solucions distintes.
En el cas dels conflictes familiars el nostre partit creu que el
Govern de les Illes Balears ha de posar a l'abast de les famílies
aquesta eina de la mediació familiar d'una manera eficaç i
efectiva.
L'objectiu de la mediació familiar és prevenir, minimitzar
o resoldre els conflictes familiars com els problemes de relació
entre els membres de la família, especialment entre pares i fills
adolescents, entre padrins i nets; les desavinences derivades de
la ruptura, de la separació o divorci de la parella; les dificultats
originades per la cura de familiars majors o amb discapacitat;
els desacords per herència o empresa familiar, o d’altres
conflictes familiars.
La resolució de conflictes a través de la mediació familiar
es basa a apoderar els participants perquè prenguin decisions,
sempre implementant el consens entre ells. Cal remarcar que
l'eficàcia de la mediació té molt a veure amb la seva
promptitud.
La mediació, com a mètode de gestió de conflictes, pretén
evitar l'obertura de processos judicials de caràcter contenciós,
posar fi als que ja hagin pogut començar o reduir-ne l'abast, ja
que solen ser procediments llargs i costosos, tant
emocionalment, part fonamental, com econòmicament, part
important.
El Servei de Mediació Familiar que ofereix el Govern de les
Illes Balears el poden sol·licitar en vuit supòsits, en diferents
casos de tipologies de famílies.
Hem de dir que és un servei que, segons el nostre parer, té
molt de marge de millora; començant pel seu coneixement, ja
que podríem dir, i també ho va dir així la consellera, la Sra.
Fina Santiago, que és desconegut per la gran majoria de la
societat que no coneix que té aquesta opció per resoldre
conflictes.
Ha faltat promoció, campanyes i col·laboracions amb
col·legis professionals i també col·laboracions amb altres àrees
del Govern; així com, per exemple, sanitat o educació. Han
faltat recursos, han faltat mediadors, i té molt a veure amb els
honoraris, com s’exposa a l'exposició de motius i com molt bé
ens ha remarcat diverses vegades, tant ara en aquest moment a
la seva intervenció, com a altres intervencions, la diputada que
ha presentat aquesta proposta. Ha faltat creure de veritat en la
importància d'aquesta figura com a via per solucionar els
desacords familiars, molt abans que aquests arribin ha
enquistar-se i que les postures de les dues parts siguin
insalvables.
Ha faltat immediatesa, són massa les vegades que les
famílies quan tenen coneixement d'aquesta opció de mediació
familiar és tard, és massa tard, fins i tot de vegades s'han adonat
que hi ha aquesta possibilitat quan ja han cridat qualque vegada
a la policia. Però també és important no sols arribar amb
prestesa sinó també d'una manera intensa quan les sessions de
mediació són necessàries.

Per tot el que hem dit abans, hem de dir que nosaltres, el
nostre partit polític, donarem suport a aquesta proposició no de
llei. Donarem suport a tots els punts, ja s'acceptin les esmenes
presentades com si no s'acceptin.
Sí que li demanaria, Sra. Pons, que ens accepti l'esmena que
ha presentat el nostre partit polític, el Partit Popular, perquè al
novè punt, on posa: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a escurçar el temps d'espera de les
famílies per accedir al Servei de Mediació Familiar”, nosaltres
proposam: “... així com escurçar el període de temps entre les
sessions un cop iniciat l'expedient”. I m'explic, deia la Sra.
Consellera que el nombre de sessions, a la seva interpel·lació,
el nombre de sessions es marquen normalment en vuit sessions.
Bé, es pot qüestionar si vuit són suficients o no són suficients,
i deia que estava basat en informes tècnics.
A nosaltres ens preocupa, i ens ho han traslladat persones
que han fet ús de la mediació familiar a les seves famílies, que
no sols és difícil arribar a la mediació familiar sinó que quan
tenen un problema greu, però molt greu, amb un infant, per
exemple, o en altres casos, tal vegada en un any d'aquestes set,
vuit sessions que els havien planificades n’han tengudes dues
o n’han tengudes tres. Per tant, si tenim un problema greu, on
de vegades hem pogut cridar la policia i de vegades poden tenir
altres mesures judicials o mesures cautelars derivades d'aquests
conflictes, i quan es vol arribar a una solució via la mediació
familiar, aquesta ha d'arribar prest. I si hem determinat que han
de ser vuit, set, sis sessions, no poden ser cada sis mesos, cada
cinc mesos; s'han de escurçar en el temps. Per això hem posat
això. Vull dir, no només hem d'arribar amb facilitat, sinó que
quan ja estam enmig d’aquest procés, doncs, s'ha de fer aviat.
Quant a les esmenes presentades per la resta de grups, pels
grups que donen suport al Govern, nosaltres no tendríem cap
problema a acceptar-les.
Creiem que és important que si el Govern implanta una
mesura, aquesta sigui efectiva, eficaç i duradora en el temps.
Creiem que si les dades que em va donar la consellera és que a
l'any 2021 havien fet ús d'aquesta figura, d'aquesta eina de
mediació familiar, 84 famílies, crec que poca cosa més hem de
dir, quan tenim multitud d'informes que ens diuen la quantitat
de conflictes familiars, fins i tot quan llegim els informes del
director de l'OBIA, quan veiem la quantitat de conflictes
familiars que tenim aquí, a les Illes Balears, que,
malauradament, som de les primeres comunitats autònomes en
nombre de conflictes familiars.
Per tant, crec que entre tots, i crec que vull esperar, tenc la
confiança que el Govern també ho vol així, es vol anar per
aquesta via i s'acceptarà aquesta proposició no de llei.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Durán. Ara correspon la intervenció del Grup
Parlamentari Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
que han presentat conjuntament les esmenes RGE núm.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 117 / 26 d'abril de 2022

3733/22 i 3734/22. Començam amb la intervenció del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Fernández.
EL SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:
Gràcies, Sr. President, senyors diputats i diputades. Quan el
3 de març vàrem debatre a la Comissió d'Assumptes Socials la
PNL sobre mediació familiar, que va presentar també la Sra.
Pons, ja va quedar clar que la majoria de grups estam a favor
del plantejament d'aquesta moció que veiem avui. Estam
d'acord que la mediació és sempre el millor camí per resoldre
els conflictes dins l'àmbit familiar. Evitar anar a judici és
positiu en la majoria d'ocasions: escurça el temps de la
resolució de la desavinença, resulta menys dolorós i
aconsegueix resultats que són percebuts com més justs per totes
les parts. Que no hi hagi guanyadors ni perdedors és important
per a famílies que seguiran unides a través de fills en comú, per
exemple, durant molts d'anys, sobretot per a aquests boixos i
boixes.
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com deia, si ho estableix així, el decret, no un any com deia la
Sra. Durán, i ens consta que es fa així. Parlam idò d'una sessió
més o menys cada setmana o cada quinze dies, un temps que
sembla bastant raonable. De fet, creim que és el mateix
professional el que ha de decidir -segons vagi la negociació,
segons vagi la mediació- si és necessari que les sessions siguin
cada setmana, si és millor donar una miqueta d’alè i espaiar-les
més perquè s'arribi a una solució millor i perquè les parts
tinguin temps de pensar, i després també es pot fer a l'inrevés,
donar més espai al principi.
Com he començat dient, sap vostè que estam plenament
d'acord amb l'esperit de la seva proposta i és per això que li
demanam que accepti les nostres esmenes, i que donem una
mica d’exemple, també, de la mediació per arribar a objectius
comuns.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)

Per això és cabdal fer pedagogia i informar les famílies dels
avantatges que té, que els pot suposar optar per aquesta eina. Ja
va quedar clar el dia 3 -com deia- que obligar-les aniria en
contra del que es vol aconseguir, si no hi ha predisposició, no
hi haurà acord, aquí ho sabem també molt bé això. Però sí que
estam convençudes que, coneixent el funcionament i les
històries d'èxit, molta més gent hi optaria

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Fernández. Ara correspon la intervenció del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra.
Mayor.
LA SRA. MAYOR I ABAD:

I, com d'altres coses, es tracta d'escurçar els temps de
resolució, no podem estar d'acord amb el vuitè punt que
proposa estendre el nombre de sessions, som de l'opinió que
tenir un horitzó proper és beneficiós per a les negociacions
d’aquest tipus i que allargar-ho no milloraria els resultats, més
aviat el contrari. Sap vostè, per la nostra experiència aquí, que
tenir més temps per debatre un tema, no vol dir que s'arribi a un
resultat millor.
Quant a la resta de punts, votarem que sí de l’1 al 5è; com
ja li he dit, consideram que la mediació és una eina molt potent
que s'ha de potenciar i donar a conèixer encara més, una eina
que funciona amb famílies, però que també tenim experiències
d'èxit al sistema educatiu o laboral.
Al punt 6è, demanam canviar els dos mesos per augmentar
els honoraris dels mediadors que participen en els serveis de
mediació familiar de les Illes Balears, per tres mesos. No es
tracta d'un canvi que suposi un endarreriment important, però
sí que és més realista amb el temps que hem de complir a
l'administració pública.
Al punt 7è, estam d'acord amb l'esperit de la seva proposta,
que és pagar per la redacció de l'informe, però proposam que
el pagament no es faci per hora sinó per l’entrega de l'informe,
quedaria així: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a abonar una quantia determinada i
establerta per la redacció del document d'acord al resultat de la
mediació.”
Quant a l'esmena que ha presentat el Grup Popular, on
demanen escurçar el temps entre sessions, no podem estar
d'acord, ja que el mateix decret estableix que les sessions s'han
de dur a terme en un període màxim de tres mesos, no un any,

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Està
demostrat que els mètodes de resolució alternatius de conflicte
-els ADR, els anomenats ADR- com són la mediació, la
conciliació, la negociació i l'arbitratge, són mètodes eficaços
que permeten a les dues parts que tenen un conflicte de
participar de manera activa i conjunta en la presa de decisions,
per donar una solució consensuada al conflicte.
Aquests instruments, articulats d'una manera àgil i eficaç,
ajuden de manera eficient a dinamitzar i agilitar la justícia, en
reduir la durada dels llargs processos judicials i dels seus costs
associats, tant econòmics com personals.
La moció que avui presenta el partit El Pi Proposta per les
Illes és relativa a la mediació familiar, se centra en aquest
aspecte. Parlar de conflictes a l'àmbit familiar significa molt
més que una discrepància, un desacord o un problema; la
peculiaritat i la singularitat dels conflictes sorgits en el si
familiar venen amb una evident càrrega emocional; està
demostrat que un dels mètodes adequats, eficaç i durador per
a la solució de conflictes és la mediació familiar, perquè a la
mediació no es jutja, sinó que aproxima, ajuda a treure els
punts de trobada i obliga a ser corresponsables de la solució, a
través de la participació efectiva dels propis familiars en el
conflicte.
A la mediació familiar es precisa de la intervenció d'una
tercera persona, neutral i qualificada, que treballarà amb i per
a la consecució d'un acord just i acceptable per a cadascun dels
membres de la família, i especialment per als més necessitats de
protecció, que són les persones menors d'edat: els nins, les
nines i els adolescents.
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Des d'Unides Podem posam en valor la tasca fonamental
que fan les professionals i les professionals del sector de
mediació i famílies, aquí a les Illes Balears, i la importància de
la mediació, tant per a les famílies com per als pares, les mares,
els padrins, les padrines, però sobretot per als infants que, en
definitiva, en tot aquest procés de mediació, els ajuda en el
procés complex com és el conflicte familiar.
L'article 28 de la Llei Orgànica 8/2021, del 4 de juny, de
protecció integral de la infància i adolescència enfront a la
violència, en el seu punt b), diu que s'han d'impulsar els
gabinets psicosocials als jutjats, així com els serveis de
mediació i conciliació amb ple respecte d'autonomia per als
progenitors i dels nens, nenes i adolescents implicats.
L’administració pública ha de garantir una solució àgil i
menys costosa per a les parts, i que asseguri a les parts -en tot
moment- tota la informació necessària per a la presa de
decisions.
És per aquest motiu que estam d'acord amb la finalitat
d'aquesta proposició no de llei presentada per El Pi, com ja
vàrem dir en comissió, quan vàrem fer un debat similar amb
una proposició no de llei el passat mes. En aquest sentit,
votarem a favor del punt 1, 2, 3, 4 i 5, perquè estam d'acord en
el reconeixement de la importància de la tasca que fan els
mediadors: s'han d'establir les sinergies necessàries entre les
diferents administracions, incrementar els pressuposts, així com
la realització de les campanyes informatives per donar a
conèixer aquest servei de mediació.
Als punts 6 i 7 votarem a favor si accepten les esmenes que
ja ha explicat la Sra. Fernández, i en els punts 8 i 9 hi votarem
en contra.
Moltes gràcies.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Mayor. Ara correspon la intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Gràcies. Molt bon dia, senyors diputats i diputades. Content
de retrobar-los, després d'aquesta setmana de tradicions, de
crespells, de panades i de descansar un poc, també, supòs que
a tots ens ha vengut bé, i tornam ser aquí, i, a més, també amb
la bona notícia de poder mirar la gent a la cara i saber si riu o
si plora, que jo crec que... -o jo almanco- en frisava ja d'una
vegada que ens llevassin la mascareta i que ens poguéssim
comunicar, i crec que a l'hora de comunicar-nos és important
veure’ns la cara, no és així? Per tant, un motiu més d’alegria.
Sra. Pons, evidentment, estam totalment d'acord amb el fons
de la proposta que vostè du avui, que és fruit d’una
interpel·lació que va tenir amb la consellera, on varen poder fer
èmfasi i especialment aprofundir en totes aquelles qüestions
que afectarien un diagnòstic. I precisament es va parlar que
vivim dins un temps excepcional, és a dir, d'una complexitat

que és enorme i que, a més, ja ve d'enrera, acabàvem de sortir
d'una crisi econòmica quan va venir la pandèmia, amb tot el
que això va comportar: amb situacions d'aïllament, de
confinament, amb manca d'estabilitat emocional, econòmica,
etc., que fan que evidentment avui en dia visquem uns moments
d’una enorme complexitat, com deia abans, que evidentment,
fan necessari que figures com la del mediador o mediadora
familiar, evidentment, esdevenguin d'una cabdal importància,
precisament, pel que suposen i per poder prevenir possibles
conflictes que es puguin produir, com és ara, evidentment, que
ja duim recorregut a bastament com per valorar i posar en valor
encara més aquesta figura i aquest servei. I precisament, ara
més que mai, en aquests moments d'aquesta enorme
complexitat que vivim.
Respecte d’això, crec que les companyes que ja m'han
precedit en la paraula han fet una exposició amb tot allò que hi
estam totalment d'acord, amb tot allò que hem volgut matisar a
través d’esmenes, que entenem que tal volta s'adapten més a la
realitat i s'adapten més al decret, tal i com l’estableix.
I respecte de l'esmena del Partit Popular, també coincidim
amb el que dèiem abans, que hi ha un decret que ho regula i tal
volta per ventura les sessions sempre han de ser a criteri d’un
professional, és a dir, sigui una cada setmana o tes cada
setmana, en funció de la situació i, evidentment, sobretot del
criteri dels professionals. Al cap i a la fi es tracta de generar
espais de comunicació, espais sòlids i estables de comunicació
per prevenir possibles conflictes i d'això es tracta i crec que
amb això tots hi estam
I, per tant, això també és un motiu més de celebració
perquè quan parlàvem d'aquest context, d'aquesta complexitat,
evidentment, n'hi ha un fons que no deixa de ser aquest binomi
entre l’individu i la col·lectivitat, és a dir, l’individual i el
col·lectiu, que ni més ni manco això ha accelerat tota aquesta
situació, una de les coses que el neoliberalisme n'ha fet
bandera, que és fomentar l’individu, evidentment, per sobre de
la col·lectivitat, i la qual cosa també són qüestions que, com a
societat, ens han de conduir a un procés profund de reflexió i
anàlisi.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara, començam el torn de
fixació de posicions, començam amb el Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president. Sra. Pons, jo no m'estendré molt, vostè
sap el nostre posicionament perquè vàrem debatre en el mes de
març aquesta proposició no de llei que vostès varen presentar
precisament amb el títol Impuls de la mediació familiar, i
vàrem tenir un important debat perquè hi va haver esmenes que
es varen fer a una qüestió molt bàsica, vostè ha estat molt
agosarada en aquesta moció perquè ha anat a filar prim en
situacions que encara no només no s'han millorat des del mes
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de març, sinó que no es veuen visos de dotar
pressupostàriament, que és una reivindicació que vostès fan,
escurçar els períodes de, per tant, millorar la qualitat de
l'atenció d'un servei públic en reduir la demora i afavorir
aquesta demanda, de la qual presumeix aquest decret i
pressumeix la legislació, però hi ha mancances importants que
no permeten la dinamització i l'agilitat d'aquest procediment.

nombre, que, más allá de celebrar que hemos comido panades
y crespells en la Semana Santa lo que celebramos es la pasión,
la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo digo
porque a veces algunos -algunos- se olvidan y se inventan
fiestas de primavera, fiestas de invierno y cosas así...

Per tant, ja li anunciï que, com li vàrem dir a la proposició
no de llei, nosaltres li donarem suport perquè entenem,
compartim, com a partit liberal i en la línia progressista que
duim en tema de la participació de la família, de les famílies en
la resolució de conflictes i la participació directa precisament
dels protagonistes que, a més a més, donen un recurs privat i
públic a una situació també de poca eficàcia, que és,
lamentablement, el sistema judicial i, per tant, nosaltres en
aquest sentit li donarem suport, no tan sols a una qüestió de la
reflexió que vostè planteja, sinó també a cadascun dels epígrafs
que hi ha aquí.

... para que según quien no se haga el ofendidito.

Demana pressupost, demana la implicació, evidentment, per
afavorir aquesta millora de la qualitat del servei, demana
sobretot, i a nosaltres ens ha agradat molt, quan vostè diu:
“projectar i...., vull dir, promocionar aquest servei perquè sigui
conegut” perquè l'administració té una pluralitat de serveis,
vostè sap, per exemple, aquell famós servei que nosaltres hem
reivindicat i que vostès han compartit del tema d’acollir-se al
dret del decret de demora per l'atenció mèdica en el servei
públic de salut, que quan et diuen que es posi en marxa diu:
tanmateix no el demanen. És que, com que vostès no ho
promocionen, està amagat a una web, evidentment aquests
serveis que afavoreixen el treball de les administracions i
sobretot que descongestionen molt també l'atenció pública, és
important promocionar-los. Per tant, ja li dic que li donarem
servei.

Por eso también nosotros clamamos constantemente por una
ley de violencia intrafamiliar que supere la Ley de violencia de
género y que tenga en cuenta todos los aspectos, todos los
intervinientes de esa violencia que, desgraciadamente, se
produce en el seno de la familia.

En el tema de les esmenes, vostè dirà:, si vostè les accepta,
no m’ho pareix, l'únic que fa és que sigui molt... hi ha més
flexibilitat, hi ha més..., doni’ns vostè un poquet més de marge
de confiança, es podrà fer, bé, les acceptarem, també li ho
vàrem dir en el debat de la comissió de la proposició no de llei,
i si no, donarem suport a aquests terminis necessaris per
escurçar-los, en aquesta demanda de pressuposts que fa el seu
partit i que nosaltres entenem -i ja li vàrem dir en el seu
moment, que també hi donaríem suport-, i també sobretot a fer
acompanyament a quan es projectarà, quan es millorarà aquesta
promoció del servei, que crec que és un tema transversal a tot
el que vostès plantegen a la moció.
Per tant, li reiter que el nostre grup parlamentari li donarà
suport. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. Permítanme que me sume a la
felicidad del reencuentro que nos ha destacado el Sr. Ensenyat,
solo recordar, porque me gusta llamar a las cosas por su

(Remor de veus)

Coincidimos plenamente en que la familia es el núcleo
fundamental de la sociedad, la familia es el núcleo fundamental
de la sociedad, es así y es así para VOX, a pesar de los intentos
constantes por parte de los gobiernos de izquierda por
desestructurar, destruir y atacar a la familia, como tuvimos
ocasión de comprobar en la última sesión, donde impidieron
ustedes que los presupuestos de la comunidad llevaran un
preceptivo informe de impacto familiar, como sí llevan todas
las leyes y como llevan los Presupuestos Generales del Estado.

Por eso vamos a apoyar la propuesta de El Pi, porque
nosotros consideramos que, como bien dicen los abogados, más
vale un mal acuerdo que un buen pleito, y es fundamental la
actividad de estos mediadores que intentan que se llegue a un
acuerdo, más allá de lo que establece el derecho positivo, sin
necesidad de llegar a los tribunales de justicia, un acuerdo que
contente a todas las partes y que, por supuesto, en aquellos
casos donde así proceda se tenga en cuenta el superior interés
del menor, que es fundamental, que muchas veces es la parte
más débil, la parte que más sufre dentro de estos conflictos
familiares y que ha de estar en el centro de estas mediaciones.
Evitar los procedimientos judiciales en estos casos es muy
importante, es muy importante porque muchas veces las leyes
no tienen en cuenta las circunstancias particulares que hay en
el seno de muchas familias y, además, es muy importante este
tipo de mediación porque en más de una ocasión se llega
incluso a una reconciliación o a la disolución de esa unidad
familiar.
Consideramos completamente adecuado lo que propone El
Pi, en su propuesta, que es no limitar el número de sesiones que
sean necesarias para poder llegar a esa resolución, a esos
acuerdos de mediación familiar. Y no entendemos que se vaya
a votar en contra por parte del equipo de gobierno en agilizar
los tiempos de espera de esta mediación. No hemos acabado de
entender el proceso por el cual ustedes han determinado que las
listas de espera, el tiempo de espera para poder acceder a esta
mediación no son importantes; es fundamental, cuando existe
un problema en el núcleo familiar, y si además lo que se intenta
es evitar llegar a la vía judicial, es fundamental que esta
mediación sea lo más rápida posible porque, además, por
desgracia, también todos sabemos que estos problemas
enquistados dentro de la familia normalmente con el paso del
tiempo tienen más que nada a agravarse, sería fundamental el
evitar estos largos tiempos de espera.
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Independientemente de que el grupo que propone esta
moción tenga o atienda o no a las enmiendas presentadas,
nosotros, en cualquier caso, la vamos a apoyar; la vamos a
apoyar decididamente porque -como ya digo- para nosotros,
para VOX, la familia es fundamental y la defensa de los
intereses de la familia, la defensa de la familia como núcleo
fundamental de la sociedad es absolutamente necesaria, sobre
todo en estos tiempos donde, por desgracia, está siendo tan
atacada y vilipendiada.
Gracias, Sr. Presidente.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Per començar,
hem de dir que compartim els objectius d'aquesta moció, i és
d'agrair que es dugui a debat en aquesta cambra aquesta manera
de resoldre conflictes basada en la comunicació de les parts a
través de la figura imparcial del mediador. Pensam que és molt
important facilitar vies de resolució de conflictes que evitin
arribar a l'àmbit de la justícia, perquè precisament la mediació,
com hem dit prèviament, es basa en la comunicació de les
parts, amb la voluntat d'arribar a acords; sempre que sigui
possible, més quan parlam de mediació familiar.
Els conflictes existeixen a totes les famílies i relacions
personals, però cal afrontar-los d'una altra forma, d'una altra
manera més constructiva. El benestar dels fills dependrà de
com es resolguin aquests conflictes familiars, per açò cal
negociar i parlar fins arribar a un acord. I quan açò es torni
impossible, la figura del mediador resulta cabdal. A més a més,
recórrer a la mediació és una manera més constructiva de
resolució de conflictes i, en cas de no resolució, sempre queda
la porta de la justícia.
Per tant, dins el funcionament de la justícia i índole
d’aquests conflictes, consideram que sempre que es pugui
resoldre a través de la mediació, la família sortirà guanyant. És
evident que aquí no contemplam aquests conflictes sorgits de
la violència masclista, ja que parlaríem de delictes.
Entrant de ple en la moció, tenim poc a afegir als punts
presentats, els quals consideram adequats per millorar el
sistema de mediació familiar que ofereix el Govern. Perquè,
sota el nostre punt de vista, aquesta moció està plantejada de
manera constructiva i amb una clara voluntat de millora.
L’únic punt que ens ha generat qualque dubte és el 8è, en el
que demanen augmentar les sessions, però certament l'afegitó,
si escau, ens dóna a entendre que ho demanen per aquells casos
que ho necessitin. Entenem, per tant, que vostès es refereixen
a aquells casos de major complexitat que potser necessiten
arribar a 10 sessions, per exemple; de la mateixa manera hi
haurà casos que amb manco sessions es podran resoldre. Per
tant, entenc que la flexibilitat en aquests casos és necessària.

Davant açò, el nostre grup donarà suport a tota la seva
moció. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font. Ara donam la paraula al grup proposant,
té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades. Sra.
Font, exactament, era així, era això, era aquest si s'escau, és que
si un professional considera que en lloc de 8 sessions han de ser
9, han de ser 9, així com si considera que en lloc de 8 han de
ser 6, han de ser 6. Ho ha comprès perfectament, no importa
que ho acabi d'argumentar, perquè vostè ho ha fet absolutament
d'una manera extraordinària, i aquest és el sentit d'aquest punt
8è, és a dir, allargar el nombre de sessions de mediació
familiar, si s'escau, i si el mediador professional considera que
no són suficients les 8 sessions. Encara que poden, crec,
reflexionar aquells grups parlamentaris que han dit que no
votaríem a favor d’aquest punt, perquè posa, si s'escau, ho diu
clarament, si no és necessari, no, però si és necessari creiem
que sí, perquè aquest, com dèiem, és un servei gratuït.
Vull dir que acceptarem votació separada. Vull donar les
gràcies a tots els grups parlamentaris, a la Sra. Durán, a la Sra.
Mayor, al Sr. Ensenyat, al Sr. Gómez, al Sr. Rodríguez i a la
Sra. Font pel seu tarannà i les bones intencions, i al Sr. Benalal,
encara que no ha parlat, que diu que es queixa, però els vull
donar les gràcies, perquè crec que aquesta és l'essència del que
hauria de ser la política parlamentària, intentar fer coses bones
per a aquesta societat i no oblidar-ho mai. Crec que aquí s'ha
demostrat avui que quan es vol es pot arribar a acords.
Per tant, dir-los que acceptarem totes les esmenes que ens
han presentat, crec que, a més a més, enriqueixen el text, el
milloren, per tant, nosaltres ho hem de reconèixer.
Al Partit Popular he de dir-li que sí, que té raó, no és només
escurçar el temps d'espera per a la primera sessió de mediació,
sinó també el període entre sessions, jo no sé si arriben als sis
mesos, aquí no hi entraré, però sí que és ver que una vegada
comença el procés s’ha de fer via i s’ha de tenir una certa
periodicitat i rutina en aquestes trobades de mediació familiar.
Per altra banda, a la senyora companya del PSOE,
Fernández, anava a dir el nom de pila i he trobat que no
quedava bé, dir-li que acceptam també aquesta esmena; creiem
que també l'esmena sisena, que, bé, que en lloc de dos mesos
siguin tres l’increment d’aquests honoraris, a l'administració li
hem de donar temps, que siguin tres, no siguin més, crec que
han esperat tant que poden esperar un mes més. Així que
l'acceptam i ens sembla bé. I gràcies també pel tarannà.
I també acceptarem l’esmena del PSIB-PSOE, Unides
Podem i MÉS per Mallorca al punt 7è, on diu que, a més a més,
creiem que millora el text, per tant, chapeau!: “el Parlament
insta el Govern a abonar una quantia determinada i establerta
per a la redacció del document d’acord del resultat de la
mediació”. És ver, perquè així podem ser més equilibrats i no
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posar les hores que, bé, que es podrien arribar a posar; tot i que
clar està que creiem en l’honestedat de tots els professionals.

I per tant, en funció de l'article 101, decau aquesta
iniciativa, aquest punt.

Torn a repetir, a la vuitena, s’ho pensin; augmentar, si
escau, el nombre de sessions cobertes pel Servei de Mediació
Familiar, si escau; si no escau, no escau, i no importa. Així que
si...

III.2) Moció RGE núm. 3500/22, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa a contractació d’obres públiques
mitjançant grans lots, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 901/22.

(Remor de veus)
La lletrada em crida a l'ordre. Augmentar, si s'escau, és el
punt 8è.
I la novena és escurçar el temps d'espera de les famílies per
accedir al servei de mediació familiar, que nosaltres
acceptaríem l'esmena del Partit Popular i que PSIB-PSOE,
Unides Podem i MÉS han dit que hi votarien en contra. S'ho
replantegin, crec que avui podria ser un gran dia per a la
mediació i per a les famílies.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Un cop finalitzat el debat, procedim a
la votació, que, com que s’han acceptat votacions separades,
farem la següent votació.
En primer lloc, votam del punt 1 al punt 5, els cinc punts
conjuntament. Votam.

Ara passam al debat de la moció RGE núm. 3500/22, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa a la contractació d’obres públiques
mitjançant grans lots, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 901/22.
I començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Gràcies, president, bon dia a tothom una altra vegada.
Nosaltres vàrem presentar des del Grup Parlamentari Popular
aquesta moció, derivada de la interpel·lació que vàrem fer a la
consellera d'Hisenda i a resultes, evidentment, d’aquella
resolució que va dictar el Tribunal de Recursos Contractuals en
procediments administratius, en donar la raó a la federació que
representa les petites i mitjanes empreses locals de les Illes
Balears, a un recurs que varen interposar contra l’intent del
Govern d’ajuntar en un únic procediment el que eren realment
9 contractacions diferents, de concessions d'obra a centres de
salut.

52 sí, cap no, cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 6, amb l'esmena 3733
incorporada. Votam.
52 sí, cap no, cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 7, amb l’esmena 3734
incorporada. Votam.
52 sí, cap no, cap abstenció.
Ara votam el punt número 8. Votam.
25 sí, 26 no, cap abstenció.
I ara votam el punt número 9, que és l’esmena 3732.
Votam.
26 sí, 26 no, cap abstenció.
Per tant, procedim ara a una nova votació. Votam.
26 sí, 26 no, cap abstenció.
Procedirem a la tercera votació d’aquesta esmena 3732.
Votam.
26 sí, 26 no, cap abstenció.

I dic un intent, perquè, tot i que el Govern va intentar
ajuntar 9 procediments, el Tribunal de Recursos Contractuals
va tombar aquest intent en aquest procediment i va declarar que
eren nuls tant el plec de prescripcions administratives, com el
de prescripcions tècniques, com el plec de clàusules
administratives, la qual cosa obliga l'administració a retrotreure
el procediment, i, com va dir el president de la PIMEM, de la
Federació de Petita i Mitjana Empresa de Balears, això
suposava una victòria no només de les petites empreses, sinó
una victòria de tots aquells autònoms, de totes aquelles
famílies, de tots aquells empresaris de les Illes Balears que
lluiten dia a dia per poder sortir endavant, per poder
presentar-se en aquests procediments, que realment donarien
feina de valent a tot un sector que ha estat tan colpejat per la
pandèmia.
Com deia, a resultes d'aquesta interpel·lació, nosaltres
vàrem presentar aquesta moció, perquè es veu clar que s'han
vulnerat els principis de lliure competència, els principis
d'igualtat de tracte, de no discriminació de licitadors, que es
recullen a la normativa europea i l’article 99.3 de la Llei estatal
de contractes, que el que fa és seguir tots aquells principis que
han d’informar un bon procediment administratiu.
Dins aquesta moció, el que volem nosaltres és que aquest
Parlament doni suport a totes aquestes petites i mitjanes
empreses, ben igual que ha donat el Tribunal de Recursos
contractuals, per aquest intent injustificat d’ajuntar aquestes 9
concessions. Sabem que aquestes 9 concessions suposen un
muntant de devers 86 milions d'euros, que podrien donar feina
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a unes 800 persones, treballadors de les illes i durant un termini
de 10 anys, que és el termini que tenen aquestes concessions.
I que el fet que s'hagi fet a més aquesta tramitació irregular, el
que ha fet és paralitzar, retardar, torbar que arribi a un sistema
sanitari adequat, de qualitat i més modernitzat, com fa falta en
alguns municipis, a tots els usuaris en concret de Bons Aires a
Palma, de Pollença, d'Artà, de Son Ferriol, de Llucmajor, de
Consell, Santa Margalida, Sant Joan i Montuïri.
El Govern sortirà, o els representants que defensen els
Govern, sortiran dient que el Govern ja ha rectificat i que ara
farà els expedients per separat, però la realitat és que el Govern
ha rectificat a causa de la pressió de les petites i mitjanes
empreses, de la pressió dels grups de l'oposició, que des del
mes de novembre de l'any passat, demanam que s’acompleixi
aquesta possibilitat de fer els lots màxims possibles, per
facilitar l'accés a les petites empreses a la licitació, i del recurs
que tomba i declara nul aquests procediments del Tribunal
Contractual.
No és, per tant, una rectificació del Govern, és una pressió
que fa la societat balear i que fa el mateix Tribunal Contractual,
que ha posat en evidència els nyaps, les irregularitats que ha fet
el Govern. No sabem si ha estat intencionada, o ha estat per
desconeixement. No sabem si és pitjor que sigui per
desconeixement del procediment administratiu, la qual cosa no
ens explicam, amb la quantitat d’assessors i de càrrecs que té
aquest govern, que no hagin tengut ningú que no hagi estat
capaç d'informar-los amb seguretat jurídica com s'ha de
tramitar un procediment administratiu d’aquest tipus; o no
sabem si ha estat intencionadament, com ha passat a altres
contractacions del Govern, altres nyaps que han sortit durant la
pandèmia i que han demostrat una intenció deliberada per part
del Govern, d’excloure determinades empreses i per ventura
facilitar l'accés a altres empreses.
I, finalment, aprofitam aquesta moció per constatar, com
hem dit avui en el torn de control al Govern, que dins els
centres de salut, ben igual que fan falta obres, fa falta una
inversió adequada en el sistema informàtic. El mateix director
del Servei de Salut ha reconegut que hi ha hagut una manca
d'inversió necessària durant els darrers anys, i instam, per tant,
el Govern a resoldre urgentment aquests problemes, a fer la
inversió que correspon i que els centres tenguin aquesta mínima
inversió.
Vull recordar, a més, que una diputada companya meva, ha
fet constar que som els únics que no hem fet un pla de seguretat
de l'administració electrònica, esperem que també serveixi
aquesta reclamació, perquè el Govern ho faci, i que, en general,
a més, s'agiliti la gestió administrativa de totes aquelles
actuacions que hi ha pendents, no només a centres de salut, sinó
l'anunciat centre de Son Dureta, que ara tenen en obres, o que
ara tenen en licitació, però que també ha tengut retards per
aquelles irregularitats que també ha trobat el seu procediment
administratiu.
És una proposta positiva, és una proposta que des del
control del Govern, el que volem és que s'agiliti aquesta
construcció de centres de salut i per a la qual demanam el
suport de tots els grups d'aquesta cambra, perquè es pugui
posar fil a l'agulla a unes actuacions que pengen des de fa 5, 6,

7 anys, d'inversions que estan pendents i que ara més que mai,
necessiten després d'aquests anys de crisi sanitària i de
pandèmia, més que mai necessiten els ciutadans d'aquestes
illes.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Riera. Intervencions dels grups parlamentaris
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, que han
presentat conjuntament l'esmena RGE núm. 3730/22.
Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Martín.
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gràcies, president. Jo crec que si haguéssim de qualificar
aquesta iniciativa que ens presenta el Partit Popular, seria la del
“ja que hi som”, perquè “ja que hi som”, parlam dels centres de
salut i de la contractació, i “ja que hi som”, hi afegim Son
Dureta, i “ja que hi som”, hi afegim el sistema informàtic. I els
ha sortit una iniciativa Frankenstein, on hi ha un totum
revolutum de coses que, aprofitant que “ja que hi som” idò
vinga, registrem-ho.
A veure, Atenció Primària és el pilar fonamental i clau del
sistema sanitari públic, i d’això vostès no se'n recorden quan
governen i, és clar, això els resta credibilitat. Jo entenc que, per
ventura, estic segura Sra. Riera, que vostès ho han fet de bona
fe presentar aquesta iniciativa, però és que quan, ahir mateix,
varen anunciar que tancaven 41 centres de salut a Madrid, ahir
mateix, és que ahir mateix, la seva presidenta va anunciar això;
sentir-los parlar també de seguretat jurídica en la contractació
pública, jo és que qued astorada! Però, bé, vegem, valorem i
analitzem aquesta iniciativa del “ja que hi som” que ens han
presentat.
S’ha d’invertir més en Atenció Primària? És clar que sí; s'ha
d'afavorir que la contractació pública sigui en lots, per afavorir
la petita i mitjana empresa? A Unides Podem ens ho han sentit
dir a totes i cadascuna de les nostres intervencions, quan hem
parlat ja sigui de fons europeus, ja sigui d'inversió pròpia
d'aquesta comunitat autònoma, és clar que sí. Però vostès diuen
unes coses que realment la resolució del tribunal no diu.
I presenten una iniciativa quan ja s'ha arribat a un acord i ja
s’ha publicat, i l'altre dia ja es va fer roda de premsa fins i tot,
vull dir que vostès, que es guien pels mitjans de comunicació,
no sé si és que no ho han llegit, però ha sortit a la portada de
tots els mitjans de les nostres illes, que es faran lots individuals
de les unitats bàsiques i que es farà un lot dels 6 centres de
salut. I això s’ha publicat, i hi ha aquí la mateixa consellera que
ho va fer en roda de premsa.
Del 2015 al 2021 s'ha augmentat el pressupost d'Atenció
Primària un 35,8%. S’han arreglat tots els problemes?
Evidentment que no, queda molt per fer. Manco quedaria si
quan vostès varen governar, ho vull recordar, haguessin invertit
més.
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(Alguns aplaudiments)

Que parlin de Son Dureta, que s'han d'agilitar les obres?
Evidentment que sí, estam d'acord, per descomptat. Qui va ferir
de mort Son Dureta? Qui ens va deixar aquells edificis allà?
Qui va decidir que s'havia de fer un hospital enmig de dos
polígons industrials, d'un parc tecnològic i d’una universitat? El
Partit Popular, qui va decidir això? El Partit Popular.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

Nosaltres arreglam les desfetes que vostès fan amb la seva
gestió quan governen, i em sap greu.

Muchas gracias, Sra. Martín. Interviene ahora el Grupo
Parlamentario Socialista, la Sra. Carbonero.

En relació amb l'increment de plantilla, hi ha un increment
de plantilla estructural, metges de família, infermeres
generalistes, especialistes, tant d’Atenció Primària com de salut
mental; aquí n’han parlat, a la Comissió de Salut, de la
incorporació dels psicòlegs; hem parlat de les diferents
infraestructures, i ja que parlam del retard en la contractació i
la construcció de nous centres de salut i unitats bàsiques,
m'agradaria recordar que hi ha solars que es troben pendents de
ser cedits a alguns dels municipis on vostès governen, i els
pregaria que als seus batles i batlesses, per favor, els diguessin
que a Campos o a Llucmajor valdria la pena que fessin un
esforç, perquè no només és una qüestió de la contractació per
lots, sinó també de tots aquells emperons que es posen perquè
es puguin arribar a construir aquests centres els quals són
imprescindibles i necessaris per a la nostra comunitat
autònoma.
I voldria recordar el cas de Pollença, quant de temps ha
estat pendent l'Ajuntament de Pollença a donar, a cedir aquest
solar perquè es pogués fer aquest centre de salut, que tant de
temps, tants d'anys fa que fa falta?
Llavors, per una banda posen emperons, per una altra
conten la història, així com els va bé i després ens presenten
aquestes iniciatives del “ja que hi som”.
Miri, el projecte de Son Dureta costa 135 milions d'euros,
ja s'ha esbucat el maternoinfantil, hi ha altres actuacions que
són imprescindibles i necessàries. I nosaltres el que reclamam
des d'aquí, i pensam que és imprescindible i necessari -i no és
un “ja que hi som”- és l'esmena que els hem presentat, d'acord
també amb el Partit Socialista i MÉS per Mallorca, on instam
el Govern d'Espanya a avançar cap a un sistema tributari més
just i progressiu, en el marc de la conjuntura internacional, que
sigui capaç de garantir la suficiència de recursos per assegurar
un estat del benestar fort.
Com ho volem fer i com ho articularem des d’Unides
Podem? Hem presentat un nou sistema fiscal i hem presentat
també un impost especial a les grans empreses, a partir de 10
milions d'euros. Aquestes persones que tenen tants de doblers
poden ajudar una miqueta més que tots i totes tenguem una
millor atenció sanitària.
Vull dir-li que també li votarem a favor els punts tercer i
quart, perquè, evidentment, consideram que les obres de Son
Dureta s'han d'agilitar, i perquè també, en el punt 4, on es parla
que es doni acompliment a un acord d'aquest parlament, com
no pot ser d'altra manera nosaltres els donarem suport.
A la resta de punts, em sap molt de greu, però no ho podrem
fer. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:
Gràcies, vicepresidenta, bon dia, diputats i diputades. Sra.
Riera, jo no entraré en el que deia la companya que ha parlat
abans, que açò és una proposta d’un revolutum, tot un
“mesclòrum”, ja que hi som, no?, anam demanant.
Li diré que, primer de tot, la setmana passada PIMEM ja va
manifestar la seva satisfacció amb l’acord al qual s’havia
arribat envers la nova licitació dels 9 centres de salut, açò va
sortir pels diaris. Per açò farem un vot favorable, com ha dit la
Sra. Martín, dels 3 i 4, perquè consideram que aquesta cambra
ja s'ha manifestat en un dels punts que diuen, el passat
novembre, i a l'altra, perquè s’ha arribat a un acord i hi ha
satisfacció per part dels empresaris.
A la resta de punts farem un vot contrari, Sra. Riera. Perquè
pot semblar que el Partit Popular ve aquí a defensar les
empreses, sembla, així amb una lectura freda; però, miri, li diré
què és donar suport a les empreses: amb aquesta crisi que hem
viscut -de les més grosses- el paraigües més gros que s'ha obert
en la història, de protecció de les empreses, açò és donar suport
a les empreses, Sra. Riera; és donar suport a les empreses els
crèdits ICO, que van donar ajudes a més de 19.000 empreses;
els ISBA, a 3.400 empreses i autònoms; els ERTO, que van
donar suport també als fixos discontinus; ah!, i no em deixaré
els 855 milions d'euros que van venir de l'Estat als quals, per
cert, vostès van votar-hi en contra, vostès van votar-hi en
contra,...
(Alguns aplaudiments)
..., açò sí que és donar suport a les empreses quan venen mal
donades.
(Alguns aplaudiments)
I ara ens ve aquí a fer una proposta que sembla que dona
suport a les empreses. Doncs, li diré, miri, no només és donar
suport quan venen mal donades, sinó que aquest govern també
treu obra, perquè li diré que a la Conselleria de Salut no li ha
quedat deserta cap de les obres que ha tret, cap de les obres que
ha tret. Per tant, es treu obra, es treu obra, vull dir, hi ha
inversió en el carrer.
Per tant, li diré un parell de xifres: les inversions en Salut
s'han triplicat en els pressuposts del 2022 i s’hi destinen 85
milions d'euros, és la primera vegada que es disposa d'un
pressupost superior a 2.000 milions d'euros. S'ha incrementat
també en un 50%, des del 2015, el pressupost sanitari, que es
va trobar el 2015 totalment desmantellat per les retallades que
van fer vostès.
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Jo és que, realment, quan llegeixen aquestes propostes és
que crec que els hauria de caure la cara de vergonya, però, bé,
ho volen debatre, idò aquí som.
La setmana passada es va presentar el Pla especial
d'Atenció Primària de les Illes, més inversió damunt la taula,
més inversió en el carrer, que podran contractar les empreses
d'aquestes illes. I supòs que vostè també llegeix els titulars dels
diaris, perquè li diré que Balears lidera la caiguda de l’atur
interanual, amb un menys 40%, i jo no sé vostè quina imatge
vol donar d'aquestes illes. Però, també, per una altra banda,
qualcú, quan llegeixi aquesta proposta, pot pensar que aquesta
iniciativa intenta defensar la sanitat pública, cras error també,
perquè el pressupost, pressupost rere pressupost, és aquest
govern qui ha anat augmentant els pressuposts, cosa que no
feien vostès quan governaven...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... no, sí, no, no, no, no.
I no sé què volen venir a ensenyar-nos aquí, la veritat,
perquè l'altre dia...,
(Remor de veus)
... l'altre dia, sí, miri, li posaré una comparativa, que la Sra.
Martín també l’ha dita: la setmana passada, o fa un parell de
setmanes, s'augmentava, ib-salut augmentava en 18 milions per
a hores extres de personal per reduir les llistes d'espera, mentre
Madrid, on governen vostès, anunciava que a partir de l’l
d'abril es passa a prescindir de metges, infermeres, zeladors i
auxiliars. Açò és el seu model, i ara ens venen a demanar que
agilitem projectes que ja estan en marxa, com, per exemple, el
de Son Dureta.
Doncs els ho diré, mirin, senyors, els hem fet una esmena
per parlar precisament del sistema de finançament, vostès, que
pregonen tanta baixada d'imposts, els diré que les baixades
d'imposts signifiquen una mancança de l'estat de benestar,
signifiquen una retallada -que és el que fan vostès quan
governen-, una retallada dels serveis públics.
Per tant, esper que ens accepti aquesta esmena i que deixin
de fer demagògia.
Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes Gràcies, Sra. Carbonero. Intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra.
Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Gràcies. Sra. Riera, jo li he de dir que nosaltres,
evidentment, vostè ha dit que això era una proposta positiva, i
no és una proposta positiva, és una proposta electoral, que ho
veu tot negatiu, no és gens constructiva. Vostè pot dir el que

vulgui, però realment nosaltres no li podem votar a favor molts
dels seus punts, perquè, precisament, no la fa com a una
oposició constructiva, que no ho ha fet durant totes aquestes
dues legislatures, no ha fet en cap moment una oposició
constructiva.
Per tant, evidentment, només li votarem a favor dos punts,
perquè a un d'ells ja..., com he dit, des de MÉS per Mallorca,
ens reafirmam en l'acord parlamentari del dia 9 de novembre
del 2021, que instava les contractacions públiques que es facin
amb el màxim de lots possibles a la fi d’afavorir la lliure
concurrència, per tant, ens mantenim en aquest acord. I també
consideram legítim que les empreses puguin impugnar
qualsevol acord que considerin que els perjudica, evidentment,
des de MÉS per Mallorca total suport a aquesta qüestió.
I, a més, quan vàrem discutir -que em sembla que era una
proposta d'El Pi- aquesta qüestió, perquè ho vàrem debatre no
fa gaire, perquè era a finals del 2021, tampoc no fa tant de
temps, que nosaltres també vàrem instar, i esper que prest la
puguem tenir, que es fes una guia de bones pràctiques i que es
va aprovar aquí per al foment de l'accés, precisament, de les
PIME a la contractació del sector públic per tal, precisament,
de fomentar aquesta contractació de les PIME. Per tant,
nosaltres consideram que a les PIME els hem de donar total
suport, perquè són més d’un 90% del total de les empreses i,
per tant, són el segment més ampli que genera ocupació en
aquesta terra, i tenen una importància cabdal per a la nostra
estructura socioeconòmica i empresarial de les nostres illes.
I creiem que aquest suport a les petites i mitjanes empreses
l’hem demostrat, l’hem demostrat perquè en aquestes dues
crisis el suport que han tengut les petites i mitjanes empreses bé
sigui des d’ajuntaments, consells insulars o Govern ha estat
molt gros, i jo crec que ho han reconegut. I ara fins i tot en
aquesta situació que ens trobam de guerra, també es posen
mesures i recursos, precisament, perquè les empreses més
afectades puguin fer front amb aquest matalàs, un matalàs que
realment no varen fer vostès, Sra. Riera, quan vostès
governaven, quan hi va haver la crisi financera, perquè
realment MÉS per Mallorca insta a treballar per donar millor
servei als ciutadans i també a les empreses i sobretot a les
petites.
I, bé, la construcció, conservació i explotació de centres de
salut i unitats bàsiques, per a nosaltres també ha estat una
prioritat de les dues legislatures, el contrari del que feien vostès
que era tancar hospitals, vostès volien tancar hospitals, Sra.
Riera, i vostè era dins el govern que volia tancar hospitals, no
és que digui: ah, jo he vengut nova!, no, vostè hi era i volia
tancar els hospitals.
Per tant..., i quan ens parla de nyaps aquí, que fa..., jo li
record els nyaps del metro, els nyaps de les hipoteques que
encara pagam, recursos que encara ha de dedicar aquesta
comunitat autònoma a pagar els nyaps que varen fer vostès,
nyaps que no eren d’1milió d'euros, és que eren de molts
milions..., i sense comptar les autopistes d'Eivissa les quals
varen tenir un sobrecost que Déu n'hi do! I després aquí, de
vegades..., vull dir, ve amb un cinisme que sembla que vostè ve
de nou i realment vostè participava en aquell govern que va fer
tots aquests nyaps.
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Però nosaltres sí que volem fer una acció parlamentari
constructiva, per tant, sí que votarem a favor que es tramitin de
forma màxima urgent tots aquests centres sanitaris.
La meva companya ha parlat del tema de Pollença i jo li
vull dir que els recursos que han posat a Pollença, a
l'ajuntament, per evitar que es faci el centre de salut són
recursos que ha posat el Partit Popular, recursos que ha posat
el Partit Popular!,...
(Alguns aplaudiments)
... que els ha signat el Partit Popular, per impedir que
l'ajuntament cedís el seu solar al Govern. Sí, Sra. Riera! Sí, Sra.
Riera!
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Això és cert i vostè no ho pot negar, per tant, no ens vengui
a dir coses que realment no són la veritat.
I, per tant, jo li dic que el seu cinisme és escandalós, el que
ha fet aquest govern en aquestes legislatures és augmentar
precisament un 50% tot el pressupost en centres de salut, etc.
I, com he dit, hem demostrat que precisament el que valoram
són aquests serveis sanitaris.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Per tant, MÉS per Mallorca, diguem..., insisteix, volem uns
serveis públics justs, forts, consolidats per fer front a les
demandes dels ciutadans d'aquestes illes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sra. Campomar. Abrimos el turno de
fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario
Ciudadanos intervendrá el Sr. Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, vicepresidenta. Bé, debatem una moció que
presenta el Grup Parlamentari Popular, el títol de la qual és
política general del Govern pel que fa a la contractació
d'obres públiques mitjançant grans lots, ho dic perquè després
tractarem punts que no estan relacionats amb aquest títol, però
bé.

I, és clar, jo crec que vostès, quan aquí hem parlat de...,
vostès volen fer el que fa la Sra. Ayuso i el Sr. Moreno a
Andalusia, la Sra. Ayuso ha acomiadat 6.000 sanitaris i el Sr.
Moreno 8.000, vostès volen això, nosaltres no ho volem, ho
tenim clar, ho rebutjam totalment!

I de què va aquesta moció? És cert que, en part, va del que
ha dit la Sra. Carbonero, va de suport a empreses, evidentment,
un suport a empreses que han necessitat dos pilars: primer, un
suport a les necessitats urgents, i vostè ha comentat solucions
a les necessitats urgents de les empreses, però les empreses de
les Illes Balears també tenen necessitats importants, i això és el
que tractem en aquest aquesta moció.

Vostè amb la seva proposta, amb el seu mantra electoral,
amb la seva..., diguem el que volen fer quan diuen que volen
abaixar imposts, equival a dir: volem acomiadar sanitaris,
volem acomiadar sanitaris de la sanitat pública, volem
acomiadar docents de l'educació pública, etc. Perquè vostès
realment volen un model de salut per fer negoci -per fer negoci, i ho han demostrat amb les mascaretes, eh?, ho han demostrat,
el que ha passat amb les mascaretes de la Comunitat de Madrid
i de l'Ajuntament de Madrid, vostès fan negoci amb la sanitat
pública i són els seus,...

Les necessitats importants és poder competir amb igualtat
d'oportunitats, aquesta igualtat d'oportunitats que tant pregonem
els lliberals; igualtat d'oportunitats que ja des de la Unió
Europea s'han fet directives, ja a l'any 2014 se’n va fer una i
també en el Codi Europeu de Bones Pràctiques, les centra dient
que les petites i mitjanes empreses han de tenir accés a les
obres públiques, no només les grans empreses. Perquè això
sigui així es proposa i s’obliga, perquè després l'article 99.3 de
la Llei de contractes espanyola obliga que aquests contractes es
facin dividits en lots.

(Remor de veus)
... són els seus els que fan negoci amb la sanitat pública. Per
tant, és molt de cinisme.
Per tant des de MÉS per Mallorca, insistim: no volen
rebaixes de serveis públics com va fer el PP i volem un sistema
tributari just i progressiu. Veurem el que voten aquí, si volen un
sistema de finançament...
LA SRA. PRESIDENTA:

Però és que, a més a més, aquesta igualtat d'oportunitats de
les empreses, que ara sí que ja em centr en les empreses de les
Illes Balears, té un problema afegit i és una realitat que tots
hem debatut en moltes ocasions i és que la major part de les
empreses de les Illes Balears no és que siguin mitjanes, és que
són petites, i el Govern, en això que parlem de necessitats
importants, ha d'impulsar que aquestes petites empreses
esdevinguin mitjanes empreses a llarg o a mig termini. I com
fer-ho? Idò impulsar que puguin accedir a lots d’obres
públiques i, en aquest cas, lots molt importants, amb una gran
importància econòmica, que permetin que amb el temps passin
de petita empresa a mitjana empresa.

Sra. Campomar, tiene que acabar, por favor.
És clar, amb els requisits que vostès posaven, de xifra de
negoci de 50 milions anuals, una experiència de 5 anys i 14
milions d'euros en centres sanitaris, cap empresa de les nostres
illes no podia accedir a aquestes obres. Ara ho han modificat,
però en el seu moment vostès van presentar aquest plec de
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condicions, i vostès sabien que la major part de les nostres... o
la totalitat de les empreses de les Illes Balears no podien
accedir-hi, i ho van presentar així.
I s'han vist obligats, després que el Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals s'hagi posat de part de les
petites i mitjanes empreses de les nostres illes.
Bé, sobre els punts que presenta el Grup Parlamentari
Popular d'aquesta moció, evidentment, votarem a favor dels
quatre primers, que són els que fan referència al que diu el títol
de la moció.
És vera que hi ha dos punts més afegits, el tema del sistema
informàtic sanitari, que avui la consellera ha manifestat i ha
demanat disculpes als usuaris, per una avaria que hi va haver
l’11 d'abril, i que esperam que s'arregli amb tecnologia de les
empreses i petites empreses de les nostres illes.
El tema de Son Dureta, evidentment, s'ha d'impulsar.
I volia acabar amb l'esmena que han presentat els grups que
donen suport al Govern, que és una esmena que no han defensat
a les seves intervencions, curiosament. L’esmena parlava que:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a
avançar cap a un sistema tributari més just i progressiu”, bé,
“en el marc de la conjuntura internacional que sigui capaç de
garantir la suficiència dels recursos per assegurar un estat de
benestar fort”. És clar, jo, quan he llegit aquesta esmena, dic:
ostres, això em sona molt!, i justament l'article 31 de la
Constitució ja fa referència al que vostès diuen aquí, i el llegiré,
ara que em queden cinc segons, l'article 31 de la Constitució
diu: “Tothom contribuirà al sosteniment de les despeses
públiques d'acord amb la seva capacitat econòmica, mitjançant
un sistema tributari just inspirat en els principis d'igualtat i
progressivitat, que, en cap cas, no tendrà abast confiscatori”.

caja del dinero público se compone de la suma de los
impuestos que pagamos todos.
Y la normativa es muy clara en este sentido, se debe
favorecer la contratación por lotes, es decir que si algo se
puede contratar por separado, no hay que contratarlo junto. Y,
¿por qué? Pues, porque así se favorece que haya más empresas
que puedan trabajar con la administración pública y no que
sean siempre las mismas o sólo algunas las que puedan hacerlo.
Esto lo dice la normativa estatal, pero también lo dice la
Unión Europea. Y ¿qué hace el gobierno de Armengol? Pues,
todo lo contrario, agrupar los contratos, de forma que sólo las
grandes empresas tienen capacidad para poder llevarlos a cabo,
porque las empresas pequeñas no pueden asumirlos, no tienen
capacidad.
Y esto es muy sencillo, si a la Sra. Armengol y a sus socios
de gobierno no les gusta lo que dicen las normas, pues que las
cambien, tienen mayoría, que en el Congreso deroguen la
norma y aprueben otra; o que se vayan a Europa y que voten en
contra de estas normas. Pero lo que no es admisible, ni
legalmente ni moralmente, es decir una cosa y luego hacer la
contraria. La Sra. Armengol dice que es el gobierno de la gente,
pero, en realidad, es el gobierno de los grandes empresarios, y
a las pequeñas empresas y autónomos las ignoran y discriminan
constantemente.
El PSOE vota a favor de unas leyes sobre contratos
públicos en España y en Europa, pero luego se lo salta todo a
la torera, van de socialistas, pero en realidad son unos clasistas;
van de europeístas, pero en realidad sólo es una pose; ellos
quieren la normativa europea para los demás, que la sufran
otros, ellos se creen que están por encima del resto de los
mortales y actúan como los antiguos absolutistas que se creían
investidos de un poder divino, y hacen y deshacen como les
viene en gana, mientras arruinan al resto.

Ui!, i aquí els deu fer mal! Vinga!
Moltes gràcies.
(Remor de veus, algunes rialles i alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Por parte del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares interviene la Sra. Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Señoras y señores diputadas, buenos días. Esta moción es
consecuencia de una actuación arbitraria y contraria a derecho
por parte del Gobierno de Baleares, lo más triste de todo es
que, por desgracia, esto es el modus operandi de la Sra.
Armengol y su séquito.
En nuestro país, cuando una empresa realiza alguna
prestación para la administración pública a cambio de un
precio, ésta debe llevarse a cabo siguiendo una estricta
normativa, precisamente para evitar enchufismos y
favoritismos, porque el dinero público, que algunos dicen que
no es de nadie, en realidad sí que es de alguien, es de todos, la

Esto no lo digo yo, ni lo dicen sólo los grupos que están en
la oposición, lo han dicho hasta los tribunales, que están
diciendo que contratar nueve centros de salud de forma
conjunta, nueve obras diferentes para un único empresario,
impidiendo un posible reparto entre varias empresas, es
contrario a la ley: se vulneran los principios de libre
competencia, de igualdad de trato y de no discriminación, y se
obstaculiza la participación de las pequeñas y medianas
empresas.
Y encima tiene la desfachatez, la consejera de Salud de
Armengol, que es otra lista socialista, de decir que el retraso en
la construcción de los centros de salud es por culpa de las
pequeñas y medianas empresas de Baleares que han impugnado
el contrato ante los tribunales, es que es el colmo del descaro.
En una democracia no hay nada más peligroso que un
gobierno que no cumple las normas, porque eso nos asimila a
estar gobernados por tiranos y se burla la democracia al
desaparecer uno de sus más importantes principios, que es el
principio de legalidad, que significa que aquí todos somos
iguales porque todos estamos sometidos a la ley, también los
que gobiernan, porque en eso consiste, precisamente, la
democracia.
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Desgraciadamente, en Baleares, lo de incumplir las normas
por parte del gobierno socialista, comunista y separatista,
encabezado por la Sra. Armengol, viene siendo algo habitual.
Los tribunales ya han tumbado varios decretos de la Sra.
Armengol dictados durante los inconstitucionales estados de
alarma.
La normativa medioambiental europea, que es la ruina para
muchas empresas, es otro ejemplo, unas normas ignoradas
sistemáticamente por este gobierno, que no se aplica a sí mismo
el cuento que sí exige a otros, y lleva años infectando el mar
con agua sin depurar; incumplen sistemáticamente todos los
plazos para resolver expedientes en recursos hídricos, en
dependencia, para la atención sanitaria, con listas de espera
quilométricas.
Por si esto fuera poco, la alineación con los grandes
capitales de la Sra. Armengol y su séquito es más que evidente
si revisamos los cambios legislativos que este gobierno ha
introducido con la Ley turística, que beneficia a las grandes
cadenas hoteleras; con las medidas urbanísticas, que, en teoría,
buscan agilizar la construcción y, en realidad, benefician solo
a algunos pocos; con el reparto de los fondos europeos. Todo
tendente a beneficiar a los grandes y a asfixiar a la clase media
y trabajadora, a quienes prefieren tener pobre y sometida.
Y la única esperanza que nos queda a los ciudadanos de a
pie es encontrar amparo en los tribunales de justicia, que
también ahí quieren meter mano los socialistas, acompañados
por los comunistas y separatistas, enemigos de España, a
quienes los socialistas se han vendido a cambio de su sillones.
Así que sí, sí, VOX constata que el Gobierno de Baleares
ha actuado injustificadamente al intentar adjudicar nueve obras
de centros de salud a un único empresario, vetando la
posibilidad a la participación de empresas de menores
dimensiones. Apoyamos a los pequeños y medianos
empresarios que han impugnado este abuso de poder y
exigimos el cumplimiento de las leyes y favorecer la libre
concurrencia y el acceso de todas las empresas a poder
contratar con la administración...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Ribas, termine, por favor.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
... y no sólo a las grandes.
Y, por supuesto, también estamos a favor de que se invierta
lo que sea necesario para solventar la obsolescencia del sistema
informático en la sanidad pública, y que se lleven a cabo con
celeridad todas las obras que sean necesarias.
Gracias, vicepresidenta.
(Algun aplaudiment)
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LA SRA. PRESIDENTA:
Por parte del Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les
Illes Balears tiene la palabra el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta, presidenta en funcions,
senyores i senyors diputades. Bé, el Grup Parlamentari El Pi
donarà suport íntegrament a aquesta moció del Grup
Parlamentari Popular.
Com és públic i notori, el Grup Parlamentari El Pi va ser un
dels primers, sinó el primer, que va alçar la veu en relació amb
aquesta negligent i contrària a dret gestió de la contractació de
nou centres de salut a les Illes Balears, i ja fa molts de mesos
vàrem alçar la nostra veu i vàrem advertir la presidenta del
Govern que això no anava ben encaminat i que s’ho havia de
replantejar i que havia de reflexionar sobre aquesta política de
perjudicar les petites i mitjanes empreses i d'afavorir els grans
operadors de la construcció i de la concessió d'obres públiques.
Però no ens varen fer cas i, al final, varen tocar de morros
amb la realitat de la legalitat a través del recursos que PIMEM
va dur a la barra, i ara resulta que PIMEM està molt contenta
quan els ha hagut de dur a la barra, amb la qual cosa, això sí
que és cinisme i això sí que és una contradicció brutal, brutal.
Però aquí l’important, i aquesta moció es dedica a això,
perquè el seu element clau és el tema de la contractació per
lots. Ho dic perquè els grups que donen suport al Govern s'han
dedicat a parlar de mil coses, però molt poquet de l'objecte de
la moció. És vera, Sra. Riera, que vostès han introduït dos punts
més, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, però
supòs que ho han copiat de la pràctica que té el Govern, com
que fan decrets llei amb un objecte i hi fiquen quatre
disposicions més...
(Alguns aplaudiments)
... -però no ho aplaudeixin, perquè és una mala pràctica, eh!, és
una mala pràctica i no els aconsell copiar les coses malament-,
perquè mal de muchos consuelo de tontos.
Per tant, crec que és evident que l'objecte és que hi hagi una
política de lots, i a El Pi no ens satisfà que se'ns digui: no, és
que hem donat moltes subvencions, és que hem donat els 855
milions d'euros, és que... No, molt bé, d'acord, d'acord, però, en
general, els vull fer un advertiment, és clar, supòs que això és
una diferència entre els partits socialistes i altres partits que
som a l'oposició, i és que per a nosaltres la política de
subvencions és una política necessària, sobretot en situacions
extraordinàries, i li podem donar suport en aquests moments,
però la política normal, d'incentiu de l'economia, es fonamenta
en la política fiscal i també es fonamenta en una bona política
de contractació pública, que permeti el màxim de participació
al màxim d'empreses, i això és el que vostès no fan. Per tant, a
mi no em deixa tranquil que vostès diguin: no, és que els hem
donat suport perquè hem donat 855 milions d'ajudes.
Benvinguts siguin en una situació extraordinària, però no és
aquesta la línia.
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La seva línia estructural de govern hauria de ser sempre fer
lots i sempre afavorir les petites i mitjanes empreses, i vostès,
a la seva política de contractació, no han volgut, i s'hi han
resistit, fer aquesta política d'afavorir les petites i mitjanes
empreses, a les quals han obligat a fer un recurs, i només
després de fer un recurs, els han donat la raó. Però nosaltres el
que volem és denunciar el frau, perquè, tot i que el tribunal ha
donat la raó a PIMEM, la setmana passada es va debatre en
aquesta cambra, en comissió parlamentària, una iniciativa del
Grup Parlamentari El Pi, que deia que els nous contractes es
fessin individualitzadament, per tant, un contracte per a cada un
dels centres de salut.
I vostès no tenen intenció de fer això, vostès tenen intenció
de tornar concentrar contractes. I, per tant, ho maquillen,
perquè ara votaran a favor d'una iniciativa que dóna a entendre,
però que no ho diu tan explícitament com ho deia la d'El Pi,
que s'han de fer més lots; però al final, concentraran i faran
bloc, i, per tant, continuaran incomplint la seva política. I totes
les seves precioses paraules de suport a les PIME i que
entenem les petites i mitjanes empreses quedaran en no-res,
perquè hauran tornat falsificar i hauran tornat estafar
l’ordenament jurídic, que vol que es facin per lots, i la voluntat
de PIMEM la qual, evidentment, prefereix el sistema que es
farà actualment que l’original, però no és l’objectiu, perquè
l'objectiu final hauria de ser la licitació individualitzada de cada
un dels lots.
Aquest és l'objectiu que vostès, amb seva realitat i amb les
seves pràctiques, no acompleixen.

Per tant, aquí hi ha hagut un error, s'ha demostrat acudint
als tribunals; el Govern, lògicament, no vol admetre el seu
error, però la nostra feina aquí, com a grups parlamentaris, com
a diputats, és quan el Govern ha comès un error, doncs
assenyalar-ho, dir que això no s'havia d’haver fet així, que
s'havia d’haver fet d'una altra manera. I, per tant, nosaltres
donarem suport als primers quatre punts d'aquesta moció, que
van en la línia, evidentment, de fer una política que afavoreixi
les petites empreses d'aquestes illes.
Els altres dos punts, creiem que no són objecte ni de la
interpel·lació, ni del debat que tenim ara i, per tant, ens hi
abstindrem, perquè creiem que cal concentrar-se en el rebuig a
tota la problemàtica d’agrupar 9 contractes, no només de
construcció, sinó de construcció i gestió, per tant, un contracte
immens de 9 centres de salut, que s'haurien d’haver fet
individualitzadament.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Castells. Tiene la palabra el Grupo
Parlamentario Popular, la Sra. Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Gràcies, vicepresidenta. Bé, en primer lloc, vull donar les
gràcies als Grups El Pi, VOX i Ciutadans i MÉS per Menorca
o Grup Mixt els quals ens donaran suport a tots o a alguns dels
nostres punts.

Nosaltres donarem suport a la iniciativa del PP.
Gràcies.
(Algun aplaudiment)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sr. Melià. Por parte del Grupo Parlamentario Mixt,
té la paraula el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intervindré des d'aquí,
perquè no m'allargaré gaire. Crec que aquest és un tema que
hem debatut diverses vegades, que està tot dit. Jo crec que... i
que es coneix la posició del nostre grup, que està en gran
mesura amb la línia del text de la moció.
És a dir, jo crec que aquí, ja és clar que el Govern va
cometre un error, va voler anar massa de veres en un tema en
què calia anar més a poc a poc, i jo entenc, evidentment, les
presses d'intentar executar al màxim aquestes inversions que
s'han de finançar amb fons europeus, però, per altra banda, en
aquest cas, les presses no són bones conselleres, la contractació
pública és un element fonamental de política econòmica i és
evident que tots els països ho fan, és a dir, tots els països ho
fan, no ho hem de fer nosaltres de mirar d'afavorir al màxim les
empreses locals? Doncs, evidentment que sí.

I vull indicar als grups d'esquerres que vostès donen suport
a aquests dos punts que ja ha aplicat el Tribunal de Recursos
contractuals, que els ha obligat a rectificar. I això és el que els
volia dir, vostès haurien de donar les gràcies que nosaltres
presentem aquesta moció, perquè els fem pedagogia de com
s'aplica el dret administratiu...
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
..., però no és perquè nosaltres vulguem donar lliçons a ningú,
és que és el Tribunal de Recursos contractuals qui els ha fet
rectificar a vostès, perquè vostès volien agrupar-ho tot i fer una
contractació de 86 milions d'euros, que cap de les empreses de
Balears s’havia pogut presentar. I em diu que el Tribunal és
populista, electoral o negatiu o del Partit Popular? No, és un
Tribunal de Recursos Contractuals que els ha estirat les orelles
i els ha dit que han fet les coses malament. I per això vostès han
rectificat.
Mirin, no és la primera vegada que vostès fan nyaps dins el
dret administratiu, jo els ho he dit abans, vostès no només tenen
aquest procediment de 86 milions d'euros, 9 centres de salut i
10 anys de feina per a 800 persones, que volien llevar a les
empreses locals, sinó que també, per exemple, aquesta setmana,
el Govern de l'Estat de Sánchez, que tampoc no és del PP, ni
populista, ni electoralista, ha qüestionat la tramitació
administrativa del seu govern en els procediments dels fons
europeus i amenaça de dur-la als tribunals, per procediments
d'urgència sense justificar, per atribucions de funcions empleats
públics sense justificar, per sobresous a empleats sense
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justificar, per estructures sobredimensionades sense justificar;
o igual que va posar discrepàncies en aquelles lleis i decret lleis
que han fet vostès fins ara: Llei de residus, Llei de canvi
climàtic, Llei d'avaluació ambiental, Llei Frankenstein de
Turisme, -Sra. Campomar, el terme “Frankenstein” són vostès
mateixos, el seu vicepresident que ho va emprar per definir
aquella llei estrella Frankenstein de turisme que varen fer
vostès.
I, mirin, això és el que passa quan un mira més per col·locar
personal, amb carnet socialista dins l'administració, que per
promocionar els empleats públics, que saben de dret
administratiu, que són professionals i tramiten bé els
procediments i que volen ser imparcials i objectius.
Després, vostès parlen d'altres comunitats, és que tenen com
una fixació un poc obsessiva amb Madrid; jo els diré que
vostès han fet milers de contractes d'emergència de tot tipus, de
mascaretes, de gel, de compres que no eren sanitàries, de
campanyes de publicitat, ho ha fet Sánchez, ho han fet vostès,
sense control, sense transparència, han donat comissions al Sr.
Lafuente. Li han demanat cap explicació?...
(Remor de veus)
... No. Han mirat on són els avions que estan reclamant factures
per dur mascaretes que després no varen servir? No. Aquesta
és la magnífica gestió de l'esquerra, que també ens vol retreure
després lliçons en temes de contractes administratius.
(Alguns aplaudiments)
Altres contractes administratius que han fet vostès en una
situació prou qüestionable: les licitacions dels serveis
d'ambulàncies, els cas “Contractes” de l'Autoritat Portuària,
situacions irregulars de concessions que ha implicat la mateixa
presidenta del Govern, el cas “Contractes” de les conselleries
de MÉS, no sé si ho recorden, 150.000 euros al responsable de
la campanya electoral, amb una sèrie de dimissions de MÉS, del PSOE no, del PSOE no dimiteixen, dimiteixen els altres-;
però, bé, és un govern, no?, i un únic país.
I darrerament, doncs els “xiringuitos” de Formentera, les
assegurances d'ABAQUA que li hem dit avui matí, en
definitiva, tota una sèrie de contractes que necessiten
pedagogia, i per això els deia que la nostra proposta és positiva
i ens haurien de donar les gràcies de què la presentàssim.
Sra. Campomar, el Partit Popular no és nou aquí, això ho
saben, ho saben vostès, ho sabem nosaltres, però ho saben els
ciutadans, i sap per què ho saben els ciutadans? Perquè la
majoria d'obres que s'han fet en aquesta comunitat és quan ha
governat el Partit Popular...
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Què han fet vostès? No els agradava, però ara el volen
ampliar.
Què han fet vostès? Anuncis de projectes a Son Dureta fa
7 anys; requisit del català als metges i infermers; procediments
defectuosos als centres de salut, que perjudiquen els ciutadans
de Palma, de Pollença, -de Pollença, Sra. Campomar-, a Artà,
Son Ferriol, Llucmajor, Consell, Santa Margalida, Sant Joan,
o Montuïri. I mentre, com es troben els centres de salut?
Pendents de reformes, amb problemes informàtics, amb un
sistema que cau contínuament, sense poder donar cites, no
consultar les històries dels pacients i no invertir un euro en 7
anys. Ho ha dit el company de la Sra. Gómez, consellera de
Salut.
Després han tengut el detall de parlar de retalls, han tengut
el detall de parlar de retalls. Idò, miri, jo els donaré dades que
fan empegueir, que aquesta setmana els meus companys de
MÉS han posat en evidència: Balears és la segona comunitat
autònoma que manco inverteix en Atenció Primària, la segona.
Quina és la que més inverteix? Andalusia. La segona per la cua,
Balears. Tenir 62.000 persones en llista d’espera de consulta,
15.000 persones en llista d’espera quirúrgica, la demora per a
una operació és de 135 dies; la demora per a la cita amb un
especialista és de set mesos, una cita preferent per a
dermatologia o oculista, no és que ho digui el Partit Popular, ho
diuen els ciutadans per les xarxes socials; i tenim 388
professionals manco -manco- durant la pandèmia. Aquesta és
la gestió de qualitat dels partits del pacte. Per cert, les ràtios
dels metges de família als centres de salut també és de les
pitjors d'Espanya, amb una situació escandalosa d'un 85% de
metges que té 2.000 pacients o més assignats.
Mentrestant, com estan les empreses? 459 empreses manco
des de l'any 2008, 2018 -perdó-, un 9% manco del PIB, però
continuen vostès pujant els imposts, un 99% de les empreses
balears són petites i duen quasi dos anys sense facturar...
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Riera, hauria d’anar acabant.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
... -sí, president, vaig acabant-, però vostès pugen els preus,
l’energia, els imposts i aprovechando, Sra. Martí, “ja que hi
som”, presenten una esmena per demanar un sistema tributari
just. Idò, miri, si vostè vol un sistema tributari just, el que ha de
fer, sap què ha de fer?, presentar, conjuntament amb el Partit
Popular, la proposta fiscal que li ha presentat el Sr. Costa,...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
..., 3 hospitals públics, nous centres de salut, la majoria de
residències de la part forana, les carreteres, les escoles, el
metro, que abans no els agradava i ara el volen ampliar.
(Remor de veus)

..., la proposta de baixada d’imposts que li ha presentat la
presidenta Prohens...
(Continuen els aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Sra. Riera, per favor, acabi.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
..., -sí-, i aprovin a Madrid el REB que tenen dins un calaix.
Això és el que han de fer “ja que hi som” o, aprovechando,
com diu el Sr. Melià, que el Pisuerga passa per Valladolid.
Finalment, evidentment, no aprovarem o no acceptarem
aquesta esmena...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
Gràcies, Sr. President, bon dia de nou a totes i tots. Avui
comparesc davant la cambra per informar sobre el contingut del
Pla d'inversions per accelerar la transició energètica a les Illes
Balears, un pla que vàrem presentar fa unes setmanes
conjuntament amb el Ministeri de Transició Ecològica i que té
com a objectiu fer un bot tant quantitatiu com qualitatiu en la
transició energètica d'aquestes illes.
Abans de començar, permeti’m que faci una petita reflexió
sobre la importància del moment que vivim per actuar davant
del canvi climàtic.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Riera...
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Sra. Riera...

Fa només unes setmanes va sortir el darrer informe del
Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic, centrat en
aquest cas en les polítiques de mitigació, és a dir, en la transició
energètica, un informe que corrobora que si volem limitar
l'escalfament global a 1,5 graus hem d'apostar amb total
contundència per les energies renovables, i ho hem de fer ja,
cada cop tenim menys temps.

(Remor de veus)
Sra. Riera...
(Alguns aplaudiments)
Sí, farem votació separada.

Hem de començar a baixar ja les emissions de manera molt
ràpida en tots els sectors. L'informe indica que apostar per les
renovables és la manera més efectiva, a més de ser
econòmicament rendible i competitiva. I una dada més,
l’informe adverteix que els costs econòmics de no fer-ho seran
majors a causa dels impactes derivats en el nostre planeta i de
les actuacions d'adaptació que haurem de fer.

En primer lloc, votarem el punt 1 i el punt 2. Votam.
27 sí, 28 no, cap abstenció.
Ara sotmetem a votació el punt 3 i el punt 4. Votam.
55 sí, cap no i cap abstenció.
Ara votam el punt número 5 i el punt 6. Votam.
25 sí, 28 no i dues abstencions.
IV. Compareixença del vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica del Govern de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre el Pla d’inversions de transició energètica
de les Illes Balears (escrit RGE núm. 2736/22, del Govern
de les Illes Balears).
Passam al quart punt de l'ordre del dia, que consisteix en la
compareixença del vicepresident i conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del
Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el Pla
d'inversions en transició energètica de les Illes Balears.
Començam amb la intervenció del vicepresident i conseller
de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.

Malgrat aquest escenari, encara avui dia hi ha negacionistes
d'aquests efectes provocats pel canvi climàtic els quals
rebutgen, un cop rera l'altre, tant les evidències empíriques com
científiques. També n’hi ha d'altres que, malgrat que no neguin
aquests efectes, no creuen en la gravetat d'aquests canvis i no
només no contribueixen a aquesta lluita, sinó que hi posen
obstacles contínuament. El canvi climàtic no té ideologies i per
això necessitem la involucració i el compromís de tots per
prendre les mesures necessàries per mitigar els seus impactes
i adaptar-nos-hi.
Així, doncs, en aquest context sorgeix aquest pla específic
per a les Illes Balears, un pla treballat conjuntament amb el
Ministeri de Transició Ecològica al llarg dels darrers mesos, un
pla que demostrat que en aquesta ocasió la nostra insularitat sí
que ha estat tinguda en compte a l'hora d'elaborar la
planificació dels fons europeus mitjançant el Pla de
transformació, recuperació i resiliència.
Aquest pla d'inversions per a la transició energètica a les
Illes Balears és una eina per accelerar i aprofundir en aquest
procés de transició, parteix de la necessitat reconeguda en la
mateixa Constitució de tenir en compte el fet insular en
reconèixer la major dificultat que tenen els territoris insulars
per aconseguir la descarbonització i el major impacte del canvi
climàtic en aquest tipus de territoris.
Un pla que, a més, dona compliment al contingut de la part
energètica del Règim Especial de les Illes Balears on s'estableix
l'obligació de l'Estat de contribuir a la transició energètica.
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Les Illes Balears compta des de l'any 2019 amb una Llei de
canvi climàtic i transició energètica que ofereix un full de ruta
clar cap a la descarbonització de l'arxipèlag. Això ha permès
progressar en la penetració d'energies renovables,
l’electrificació d'alguns consums i l’eficiència energètica, així
com estimar millor la magnitud d'alguns impactes a nivell
regional derivats de l'escalfament global.
Tanmateix, aquests avanços resulten encara tímids i prova
d'això és el fet que en el territori peninsular la penetració de
renovables arriba a més del 45% i aquí se situa al voltant del
6%, tot i malgrat haver-se produït un increment exponencial en
els últims anys i tenir la previsió de posada en funcionament de
molts de projectes al llarg dels propers anys que ens permetran
arribar al 20% quan siguin executats.
A mode d’exemple, el darrer cap de setmana ja arribem a
puntes de producció del 20% de la demanda elèctrica produïda
per energia fotovoltaica, un rècord històric, però tenim clar i
reconeixem que no és suficient.
Els motius d’aquests diferencials cal trobar-los en els
majors costs d'inversió a Balears a causa de les menors
dimensions dels projectes, el major cost del sòl i
indubtablement el cost del transport...
(Se sent una veu inintel·ligible de fons)
... -el sòl de el suelo, no el sol de el sol, el meu mallorquí
encara no és..., major cost del sòl, amb accent.
Aquest diferencial implica no sols major emissions de gasos
d'efecte hivernacle, sinó que suposa, a més, majors costs
energètics, una major dependència externa i una menor
capacitat de creació de llocs de treball verds. Per això mateix,
al Decret de mesures urgents per fer front a la guerra d'Ucraïna
vàrem introduir modificacions per accelerar aquesta transició
energètica. Apostam per l'autoconsum com un dret per a tota la
ciutadania de Balears i declaram d'interès autonòmic les
instal·lacions de renovables i reduïm a la meitat els terminis de
tramitació i acceleram també la sol·licitud de les llicències
necessàries per adequar la xarxa i la implementació de l'energia
neta.
Partint d’aquest convenciment de la necessitat que tots els
territoris avancin en la descarbonització i del potencial dels
territoris insulars per ser punta de llança de la transició
energètica, el Pla de recuperació, transformació i resiliència va
incloure dins els seus programes aquesta línia d'inversió
específica per a les Illes, un programa emparat per la Unió
Europea amb la iniciativa Clean energy for EU islands.
A través d’aquest pla d'inversions es pretén impulsar una
agenda per a la transició energètica a les Illes amb una quantia
de 233,3 milions d'euros. Això suposa la major oportunitat
històrica per realitzar aquesta transformació necessària de
forma socialment justa, mediambientalment responsable i
contribuint a diversificar el model productiu de l'arxipèlag. Un
pla que ha estat elaborat tenint en compte totes les necessitats
de les Illes, de la ciutadania, dels sectors econòmics i del
conjunt d'administracions que veuen reflectides gran part de les
necessitats i demandes detectades a través de multitud de
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reunions, presentacions a múltiples sectors i manifestacions
d'interès. Perquè tots tenim responsabilitats en la lluita contra
el canvi climàtic: administració pública, administracions
públiques, sectors econòmics i productius, i la ciutadania.
En aquest pla s’hi inclouen multitud de programes per fer
arribar aquests fons al conjunt de la població amb l'objectiu de
fer-la partícip d'aquesta transició energètica i acompanyar els
sectors econòmics en les seves obligacions establertes a la llei.
A mes, la transició energètica no sols té beneficis
mediambientals, actualment té una importància estratègica per
deixar de dependre energèticament de l’exterior i apostar per la
sobirania energètica. Si res hem de tenir clar és que accelerar
la transició i la implantació de renovables és la manera més
eficaç de baixar la factura de la llum, tal com hem evidenciat
tristament al llarg de les darreres setmanes.
S’identifiquen els següents reptes com a línies i criteris
principals d'actuació: avançar en la descarbonització del
sistema energètic balear mitjançant la implantació d'energies
renovables, la qual cosa permetria el tancament progressiu de
les actuals centrals tèrmiques i la reducció d'emissions.
La naturalesa insular d'aquesta comunitat provoca uns costs
majors en la implementació i desenvolupament d'energies en el
nostre territori. Com he dit abans, la limitació d'espai
disponible el que comporta és la necessitat de prioritzar
l'aprofitament dels espais que ja estan antropitzats i urbanitzats.
La mobilitat és el principal sector consumidor d'energia i el
que genera més emissions contaminants. La seva
descarbonització és un dels reptes essencials que afrontam. El
canvi de paradigma cap a un sistema més sostenible, electrificat
i col·lectiu és una prioritat.
En aquest aspecte les Illes Balears compten amb un tret
particular, que en aquest cas ens afavoreix, i és precisament la
seva insularitat: la limitació dels desplaçaments a causa de les
distàncies possibles a realitzar a cadascuna de les Illes
provoquen que l'electrificació de la mobilitat ja sigui una
possibilitat viable, a més de partir amb una xarxa autonòmica
de punts de càrrega pública existent ja avançada.
Impulsar la descarbonització de la mar, àrea imprescindible
en un territori insular, mitjançant l’electrificació de les
instal·lacions portuàries i la introducció de nous combustibles
no contaminants. El transport marítim és un dels sectors
prioritaris on promoure la descarbonització per ser un
important consumidor d'energia i font d’emissions.
Augmentar l'eficiència energètica especialment dels grans
consumidors d'energia, com el cicle de l'aigua, per reduir el
consum d'aquestes instal·lacions.
El canvi climàtic tindrà un impacte en diversos sectors i
infraestructures com, per exemple, un augment de l'atenció als
recursos hídrics disponibles. La millora de la gestió de totes les
fases del cicle de l’aigua va lligada, necessàriament, a una
millora de l’eficiència en el consum d’energia que es realitza i,
per tant, la implantació d’energies renovables en els seus
processos.
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Involucrar en la transició energètica el conjunt de la
ciutadania, amb especial atenció als col·lectius més
vulnerables, i lluitar contra la pobresa energètica mitjançant
actuacions integrals. A través de la participació i implicació
ciutadana és possible accelerar aquest procés de transició
energètica i involucrar així també la població en aquest procés.
Una transició que, a més, sigui socialment justa, incorpori els
criteris socials en el seu desenvolupament i prioritzar així els
col·lectius vulnerables en les actuacions impulsades des de
l'administració.
Fer de la transició energètica un vector de creació de llocs
de treball de qualitat i no estacionals. L'actual estructura
econòmica balear s’enfoca principalment al sector serveis, amb
l’alt grau d'estacionalitat i temporalitat que això implica. És per
aquesta raó que la transició energètica suposa un sector
estratègic en l’objectiu de diversificar l’economia de les Illes
cap a altres sectors productius, uns sectors que suposen la
creació d'oferta laboral de qualitat i estable dirigida a
treballadors qualificats, ocupacions, a més, relacionades amb
l'impuls cap a un model econòmic més sostenible en el temps.
El pla està estructurat en sis grans programes que agrupen
les diferents línies d'inversió. A continuació en detallaré el
contingut de cadascun.
El programa 1 fa referència a les oficines de dinamització
per a la transició energètica. Està dotat amb 6,5 milions d'euros
per impulsar la sensibilització de la ciutadania, el teixit
empresarial i les administracions públiques, essent l'aterratge
dels fons Next Generation una oportunitat sense parangó per a
l'impuls d'un canvi radical en les percepcions socials en relació
amb qüestions com l'energia o la mobilitat.
Per això, aquest primer bloc d’actuació té per finalitat la
posada en marxa d’un sistema d’assessorament,
acompanyament i sensibilització en matèria de transició
energètica destinada a particulars, empreses i administracions
públiques, que té com a objectius la consecució d’un major
grau d’involucració ciutadana en matèria de transició
energètica i lluita contra el canvi climàtic, així com la
d’assegurar un alt grau d’execució dels diferents fons europeus.
El programa s’estructura al voltant de tres grans línies: la
creació d'un mínim de 6 oficines de dinamització per a la
transició energètica, des de les quals prestar servei presencial
i telemàtic a la ciutadania i teixit empresarial; oficines ubicades
a totes i cadascuna de les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera. L'acompanyament dels ajuntaments en la
identificació i redacció dels projectes, impuls i presentació de
subvencions. I el desenvolupament d’una tasca proactiva en la
sensibilització i informació a través de l'organització
d'esdeveniments i l'elaboració de materials i la seva difusió.
El programa 2 són inversions en projectes innovadors,
tractors o estratègics, dotat amb 33,8 milions d’euros,
s’estableixen ajudes en forma d’inversió a projectes que puguin
ser innovadors, tractors, estratègics per a la comunitat
autònoma, s'espera arribar a poder finançar inversions que
generin almenys 30 megawatts en estimular el talent innovador
i la necessitat que des dels territoris insulars s’aconsegueixin
solucions noves a través de projectes singulars i estratègics.

Així mateix, es pretén contribuir a la diversificació del teixit
empresarial de Balears en fomentar la implantació de noves
empreses o empreses incipients i innovadores en matèria de
transició energètica que puguin obtenir ajuda de finançament
públic.
Amb aquest programa s'inclouen dues línies: finançament
directe d’aquests projectes innovadors, tractors o estratègics els
quals han de contribuir de forma especialment rellevant a
l'acceleració de la transició energètica a les Illes, millorar la
gestió de la xarxa i tecnologies innovadores o projectes pilot.
I suport a l’emprenedoria en el sector energètic, té per finalitat
l’acompanyament d’aquells projectes empresarials o
d’emprenedoria en matèria de transició energètica i lluita
contra el canvi climàtic, de manera que contribueixen a la
consolidació d’aquests i, consegüentment, a la conformació
d’un ecosistema d’actors involucrats en la transició energètica
que, en finalitzar el marc temporal d’aquest pla, puguin
continuar estimulant la transició energètica a les Illes Balears.
Per aquest motiu, ja s’ha obert una manifestació d’interès
per part del Ministeri de Transició Ecològica i Repte
Demogràfic.
El Programa 3 és el que afecta els principals reptes de la
insularitat, és el programa econòmicament més dotat, amb 70
milions d'euros d'inversió, i aborda característiques lligades al
context insular, com l’elevat pes de la mobilitat en el consum
energètic i les oportunitats derivades de les distàncies
delimitades, també l'àmbit marítim o el cicle de l'aigua -un
recurs que cada vegada és més escàs en èpoques de l'any- i
suposa un important actiu per activitats econòmiques, com
l'agricultura o el turisme, i el cost energètic és especialment
significatiu.
Per aquest motiu, aquest programa inclou aquestes quatre
línies: nova mobilitat elèctrica, pretén establir nous
plantejaments integrals de mobilitat elèctrica amb nova
potència renovable per proveir-la com a nous sistemes de
lloguer i préstec de bicicletes o moto elèctrica compartida, per
permetre reduir el nombre de vehicles a les carreteres. Inclou
ajudes per a la implantació de sistemes de carsharing a tots els
sectors. A més, es dona un suport específic a l’electrificació de
flota de vehicles de rent a car determinat a la llei. Per això, es
planteja arribar a poder finançar 2.000 punts de càrrega amb
instal·lacions fotovoltaiques suficients per proveir-los, amb un
total aproximat d’entre 10 i 15 megawatts.
Suposaria triplicar el punts de càrrega existents i multiplicar
per dos l'objectiu fixat per a Balears a l'any 2025 i establir una
ràtio d'1 punt per cada 300 vehicles aproximadament. És a dir,
la totalitat del territori balear es converteix en una zona cent per
cent habilitada per a mobilitat elèctrica.
Una altra actuació en la promoció de serveis de transport
col·lectiu, com llançadores per a llocs on es podrà restringir
l'accés amb vehicle privat, com a zones de gran valor
ambiental.
La segona línia fa referència a zones de baixes emissions.
Aquesta línia inclou ajudes per al disseny i execució d'aquestes
zones, atès que la recent Llei estatal de canvi climàtic obliga al
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fet que, abans del 2023, els territoris insulars i els municipis de
més de 50.000 habitants han de tenir aquests programes de
creació de zones de baixes emissions.
Descarbonització de la mar. Aquesta línia pretén
l’electrificació dels ports de Balears i la instal·lació d’energies
renovables per proveir aquesta electrificació. També, fomentar
que les embarcacions s’adaptin a una combustió menys
contaminant alhora que ajudar a crear un pol industrial per
accelerar la implantació d’empreses que puguin fomentar llocs
de treball estables i de qualitat.
Igualment, secundar projectes innovadors en la mar, que
també pot ser un actiu en la transició energètica, tant en
producció com en emmagatzematge d’energies renovables en
relació amb la mar, com pugui ser l'aprofitament d'energia
marina en ports, l’hidrogen renovable aplicat a mobilitat
marina, o la descarbonització d'alguna línia de transport
marítim. S'espera que en aquesta actuació es puguin finançar
prop de 10 megawatts en renovables i 5 megawatts
d'emmagatzematge.
Finalment, la quarta línia fa referència al cicle de l'aigua. Es
preveu la instal·lació de 30 megawatts per a autoconsum,
solucions d'emmagatzematge i actuacions en matèria
d'eficiència energètica per reduir el consum, amb més de 15
instal·lacions. També inclou la possibilitat de finançament d'un
sistema, en els embassaments de Mallorca, per emmagatzemar
energia hidràulica que pugui generar uns 12 megawatts de
potència.
El programa 4 és el referit a les actuacions integrals
socialment justes. Són 30 milions d’euros per fer arribar la
transició energètica a totes les capes de la societat i a tots els
sectors i és tasca de les administracions públiques assegurar
que ningú no quedi exclòs d’aquesta transició.
La inclusió de la perspectiva social i de transició justa
implica, precisament, assegurar que els beneficis de la transició
energètica es traslladin al conjunt de la societat, i en un millor
i major accés a l’energia per part dels col·lectius més
vulnerables, garantir una major democratització de l'energia.
Aquest programa fomenta les actuacions integrals en
matèria d’energia, de manera que contribueixen a crear
sinergies entre aquestes. Així, no es pretén fer una actuació
concreta, com millorar eficiència energètica, instal·lar
autoconsum o implementar la mobilitat elèctrica, sinó que
pretén impulsar projectes holístics els quals puguin servir de
referent per escalar solucions a tot el territori insular.
Es podran aconseguir en total més de 15 megawatts de
potència instal·lada en autoconsum per a famílies vulnerables,
administracions i grans consumidors, amb un total de més de
200 actuacions, que podrien arribar a beneficiar amb una
reducció de fins a un 40% de la factura elèctrica als col·lectius
vulnerables, a més de 150 punts de càrrega de vehicles elèctrics
públics, amb autoproveïment renovable que podria arribar a 2
megawatts.
Aquest programa s’estructura en aquestes tres línies:
actuacions integrals, socialment justes, dirigides a edificis o
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llars vulnerables, amb l'ajuda dels ajuntaments per a la selecció
d'aquests edificis. Les condicions perquè es facin aquestes
actuacions serà que hi hagi un percentatge dels usuaris de
l'edifici que siguin beneficiaris de Renda Social Garantida o
d'Ingrés Mínim Vital, o qualsevol altra prestació, o que siguin
declarades persones amb un grau de vulnerabilitat. Per obtenir
aquesta informació s'establirà una comunicació amb les
administracions competents en matèria de serveis socials.
Actuacions integrals en administracions públiques locals.
Les administracions públiques hem de ser un exemple per ser
un referent en matèria de transició energètica i lluita contra el
canvi climàtic. Per això, les actuacions integrals en edificis de
titularitat municipal o insular -que, a més, revertiran en un
estalvi pressupostari immediat- han de ser un objectiu clau
d’aquest pla.
Finalment, una tercera línia, actuacions integrals en grans
consumidors. La llei preveu que els grans consumidors hagin
de fer plans de gestió energètica, es pretén amb aquesta
actuació donar un impuls a actuacions integrals en el sector
privat i, per això, ajudar aquelles empreses que en els pròxims
dos anys executin plans de gestió energètica i duguin a terme
actuacions d'eficiència o renovables derivades d'aquests plans.
S'espera poder donar suport a més de 50 plans de gestió
energètica.
El programa 5 és el de generació i emmagatzematge de
renovables distribuïts i socialment justs, és el segon programa
amb més import, amb 668 milions d’euros i té com a finalitat
impulsar la instal·lació de 320 megawatts renovables, és a dir,
més del doble dels que tenim avui en dia en funcionament.
Aquestes actuacions tendran un fort component ambiental
i social i prevaldran aquelles que es duguin a terme en sòl urbà
o industrial per sobre de les que es realitzin en sòl rústic, a més
d’un condicional social, que és fer arribar les renovables als
edificis en els quals resideixin famílies amb algun grau de
vulnerabilitat. Unes actuacions que ens situen al camí per
aconseguir un 70% de producció renovable al nostre territori
per a l’any 2050, fomentant sempre l’autoconsum i la
participació local en les instal·lacions perquè l’encaix social de
les renovables sigui total.
Així, doncs, aquest programa està estructurat en les
següents cinc línies: generació renovable, el percentatge d'ajuda
anirà en augment en funció d'on es faci la instal·lació i serà
prioritari el desenvolupament en urbà i en parcs de grandària
reduïda, i també es podran fer repotenciacions d’instal·lacions.
A més, s'afegiran incentius com la participació social no
obligada, això és, a les instal·lacions de menys de 5 megawatts
o a l’emmagatzematge.
La segona línia és precisament l’emmagatzematge
renovable. La tecnologia d'emmagatzematge pot ser diversa,
incloent-hi la generació d'hidrogen verd, combustible que ja
produïm a Balears i en som pioners al sud d'Europa. S'espera
poder arribar a aquests 30 megawatts d’hora
d’emmagatzematge renovable.
Solarització d’aparcaments. S’estima que amb la
solarització de tots els aparcaments de més de 1.000 metres
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quadrats de Balears s’arribaria a cobrir un 6% de la demanda
elèctrica de la comunitat autònoma. De fet, segons la Llei de
canvi climàtic, s’han de solaritzar els de més de 1.000 metres
quadrats que siguin públics i els de més de 1.500 metres
quadrats que siguin privats abans del 2025. Aquesta línia dóna
un suport específic a aquesta obligació. A més, es donarà
prioritat al fet que es comparteixi l'energia generada. S'estima
arribar a 30 megawatts d'instal·lació en aquests aparcaments.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sr. Conseller. Tiene la palabra por parte del Grupo
Parlamentario Popular, el Sr. Sagreras.
(Alguns aplaudiments)

Comunitats energètiques. A Balears les comunitats
energètiques són clau per seguir amb el procés de
democratització de l'energia. Es pretén incloure ajuntaments,
empreses i particulars, a més del mateix govern, a través de
l'Institut Balear de l'Energia per a la definició, el funcionament
i l'execució i es podrà arribar a la creació de més de 30
comunitats i instal·lar més de 20 megawatts.
Finalment, la darrera línia, xarxes intel·ligents. Per ser
capaços de tenir un sistema cent per cent renovable la xarxa
existent ha d’adequar-se a aquesta tecnologia. Per això, serà
necessari incorporar projectes de gestió de demanda, simulació
d’inèrcia, emmagatzematge i augment de capacitats de
connexió a la xarxa per poder absorbir la generació renovable
que ha d’arribar.
El programa 6 fa referència a la transició energètica a
l'administració pública. Aquest darrer programa està dotat amb
25 milions d'euros i té com a objectiu descarbonitzar el
funcionament de l'administració autonòmica, un dels grans
consumidors de les Illes, sobretot en els camps de salut,
educació i cicle de l'aigua. Un dels objectius és donar
compliment a la llei que estableix que les administracions
públiques s’autoproveiran d’energia renovable, assumint
l’Institut Balear de l’Energia un rol important en la
comercialització d’aquesta energia a l’administració
autonòmica.
Es preveu passar del 2% d’autoconsum a un 35% el 2026,
a més de 150 actuacions que faran incrementar la generació
renovable de 4 a 68 megawatts. El Govern ja va presentar
aquest pla d’autoconsum i ja s’ha començat a licitar la redacció
de la primera quarantena de projectes, que se sumaran a altres
que ja estan en execució, com són el de l’Hospital Mateu Orfila
a Maó o l’Hospital de Manacor. Un pla que estalviarà doblers
al conjunt de la ciutadania de les Illes Balears.
Finalitzo aquesta primera intervenció, però vull acabar i
demanar a la resta de forces polítiques presents a aquest
parlament la seva involucració i suport al desplegament
d’aquest pla, unes inversions que suposen la major inversió
pública en matèria de transició energètica a les Illes Balears i
que ens permetran acabar amb l’actual dependència energètica
que patim.
Tal com assenyala l’informe dels experts que he citat a
l'inici de la meva intervenció, el moment és ara, tenim molt poc
temps per mitigar els efectes i apostar per les energies
renovables és la manera més ràpida i eficient de fer-ho.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
Gràcies, presidenta, bon dia, diputades i diputats. Bon dia
i benvingut, vicepresident, gràcies per comparèixer
voluntàriament a explicar el Pla d'inversions de transició
energètica. Aquest debat l'havíem de tenir fa quinze dies, però
per mor de les circumstàncies vostè no va poder venir, li desig
francament que estigui totalment recuperat, que estigui ja a
tope i que pugui afrontar aquest darrer període, aquest darrer
any que queda al tope. Els meus millors desitjos.
Vostè sap, Sr. Yllanes, que en el fons, amb el que vostè avui
ha vengut a presentar, en transició energètica amb energies
renovables, el nostre plantejament està també d'aquest costat.
Nosaltres avui li plantejarem, més que un debat, una sèrie
d'interrogants sobre punts concrets, sobre concrecions, sobre
timings, els emperons són relatius, tenen més a veure amb les
formes que amb el fons del que avui ha presentat, i només hi
farem un incís.
Hem enyorat que aquest parlament no fos el primer lloc on
vostè presentàs aquest pla, pràcticament, el que vostè avui ens
ha explicat ja ho havíem escoltat, ja ho havíem llegit a notes de
premsa del Govern, i hem enyorat també, que fins ara era aquí
el conseller de Fons Europeus, nosaltres, el Sr. Antoni Costa,
el nostre portaveu, la nostra presidenta, a la presidenta
Armengol ha plantejat diverses vegades, us hem estirat la mà en
aquests temes amb els quals podem coincidir en bona part, el
cent per cent sempre és difícil, els hem estirat la mà per
asseure’ns, per plantejar projectes concrets; perquè amb els
doblers que arriben i amb els doblers que han d'arribar els
terminis no són només a curt termini, són a mig termini i a llarg
termini i creiem que almenys, ja que nosaltres els hem estirat la
mà, no hagués sobrat, no hagués sobrat, als ciutadans també els
hagués agradat que vostès s'haguessin assegut amb el principal
partit de l'oposició, perquè d'aquí a un any hi ha eleccions,
potser que hagin de ser vostès els que executin aquests
projectes, però nosaltres també tenim moltes possibilitats a
partir de l'any 2023 d’executar els projectes que en aquest
moment posa en marxa el Govern.
Per tant, aquests emperons són més per aquests temes de
forma. Vostè sap que en temes de baixada d'imposts no ens
posarem d'acord, vostès no hi estan d'acord i nosaltres els ho
proposam.
En la limitació de lloguer, en canvi, a l'inrevés, vostès la
proposen i nosaltres no hi estam d'acord.
Amb el plantejament del turisme, per ventura, tampoc, però
en temes de transició energètica, en temes d'energies
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renovables creiem que sí que els ciutadans haguessin enyorat,
ja que ens podríem posar d'acord, que ens haguéssim assegut.
Però, dit això, Sr. Yllanes, i com li dic, jo li faré bàsicament
sis preguntes sobre sis temes concrets que tenen a veure, no
només en transició energètica, amb energia, amb timing, amb
les circumstàncies mundials que es produeixen actualment i que
em conformaria que vostè ens contestàs a la seva resposta.
Primer de tot, vostès varen prohibir per llei la prohibició de
circulació dels cotxes diesel a partir de l'any 2025. No
descobrirem res nou si jo torn dir que nosaltres no estam
d'acord amb passar l'arada davant del bou, hi ha objectius lícits
que creiem que qualque vegada s’aconsegueixen més fàcilment
si es va passeta a passeta i a poc a poc, creiem que les
circumstàncies són molt difícils. Els cotxes elèctrics en aquests
moments són caríssims, els que tenen doblers per poder-ne
comprar, l'actual distribució -vostè en parlava fa una estona- de
dispensadors, de sortidors a les Illes Balears actualment no es
troba en una situació òptima, els pocs que hi ha no tenen un
manteniment òptim.
Per tant, creiem que no és el moment de prohibir-los per a
l'any 2025. Posarem en una situació difícil els concessionaris
de cotxes convencionals, posarem en risc alguns llocs de feina,
però el meu plantejament no és explicar avui, perquè ja li hem
dit moltes vegades la nostra manera de veure-ho, sinó les
discrepàncies, perquè a mi m'agradaria saber la realitat de la
situació. La ministra ha vengut aquí qualque vegada i ha dit que
d'això que proposa el Govern d'aquí..., bé, quasi més... quasi
més no que sí, per dir-ho d'una manera així més o menys
correcte. Per tant, Sr. Yllanes, a mi m'agradaria que vostè
s’explicàs amb transparència i pogués explicar a la ciutadania
de les Illes Balears quina és la realitat i si a l'any 2025..., -i jo
desitjaria que tengués raó la ministra i no vostè-, si veurem
prohibida la circulació de cotxes diesel aquí a les Illes Balears.
Per altra banda, Sr. Yllanes, una altra contradicció amb
Madrid, vostès han assegurat diverses vegades -vostè
concretament- que el segon cable elèctric Mallorca-Menorca
s’instal·laria abans de l'any 2026; en canvi, vostè sap, perquè
això és públic, que la ministra ja parla més a partir de l'any
2028; els que anam per enmig sabem que quan una ministra diu
que a partir de l'any 2028, això serà més dins la dècada dels
trenta, quasi passats, i, com en el punt anterior, a mi
m'agradaria transparència, Sra. Yllanes, que vostè vengui aquí
i conti que, mira, jo voldria que això fos ara, però, en realitat,
Madrid ens diu una altra cosa i el més possible és que sigui el
que diu Madrid i no el que diem des del Govern de les Illes
Balears.
Per altra banda, Sr. Yllanes, el tercer punt en el qual a mi
m'agradaria que vostè es pogués pronunciar, Pedro Sánchez, el
cap de Francina, amb cinc minuts s'ha carregat una política de
relacions amb el Sàhara, tampoc no descobrim res nou, sense
parlar-ne amb vostès que són els seus socis a Madrid, sense
parlar-ne amb les comunitats autònomes, sense parlar-ne amb
el principal partit de l'oposició. Això òbviament té
conseqüències, conseqüències polítiques, conseqüències
econòmiques i conseqüències energètiques en un temps on
vivim crisis energètiques.
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Algèria ja ha dit ben clar que a partir d'ara els espanyols i
també les Illes Balears pagarem el gas més car que abans.
Quines valoracions en fan vostès, des del Govern de les Illes
Balears? Han calculat quines conseqüències tendrà aquest canvi
de política d'actitud de Pedro Sánchez que ha fet ell tot solet i
sense parlar-ne amb ningú pus?
Quarta pregunta, Sr. Yllanes, és clar, el Govern d'aquí, en
contra de la ministra, vol prohibir els dièsels a partir de l'any
2025, però el mateix govern que els vol prohibir en aquests
moments segueix donant autoritzacions perquè es facin
benzineres, tant convencionals com low cost, a les Illes Balears.
Les autoritzacions es donen ara; la tramitació continua; la
construcció dura un parell d'anys, aquestes benzineres obriran
devers l'any 2025.
I dic jo: deu ser que vostès saben ben cert que qui té raó és
la ministra perquè si no és un sense sentit, i jo supòs que la
resta partits, fins i tot els que donen suport al Govern, si ho
escolten un poc es deuen poder fer més o manco el mateix
plantejament que em faig jo, però jo avui només li deman, Sr.
Yllanes, sinceritat, transparència, amb aquesta crisi energètica
que tenim saber a què ens hem d'atendre, no els partits de
l'oposició, sinó els ciutadans, perquè el consum energètic de
combustible és molt important, implica despeses, inversions,
comprar cotxes nous o no comprar-los. Per tant, jo,
senzillament, i li ho dic amb la millor actitud, però m'agradaria
que ens contestàs aquests plantejaments.
Per altra banda, i sobre els projectes de renovables,
especialment a Menorca, aquests darrers dies hem llegit que el
col·lapse de l'accés a les energies renovables a la xarxa
elèctrica ja frena nous projectes. Sembla que es deneguen nous
parcs perquè no hi ha més capacitat a les sots-estacions, ja ha
fet qualque decret el Govern. Ens ho podrà desenvolupar a la
seva pròxima intervenció? Amb això em conformaria.
I sisè, instal·lacions de renovables, plaques solars dins les
explotacions agràries, i també de la manera més constructiva,
per veure si, aprofitant que també ha la consellera
d'Agricultura, vostè agafa el guant i es posen a col·laborar. El
Partit Popular, cada vegada que hi ha el debat dels pressuposts,
planteja una esmena a fi que es bloquegin pressuposts només
per instal·lar plaques solars a les explotacions agràries; amb
raó, i això m'ho ha explicat altres vegades el seu diputat, el Sr.
López, eren unes esmenes que vostès ens acceptaven la resta
anys i enguany no les han acceptades, amb raó, per ventura,
perquè en realitat després ningú no s’acollia a aquestes ajudes.
Què passa, Sr. Yllanes?
Jo el que li deman és: en la situació en la qual es troba el
sector agrari, el sector primari de les Illes Balears, que és un
sector que està en perill d'extinció, jo no li descobresc res, que
un dels principals problemes és que els preus que ha de pagar
cada vegada pugen més i, en canvi, els preus que han de cobrar
per la venda dels seus productes han quedat totalment
estancats, facem una passeta més. No n’hi ha prou a dir que no
es presenten a les ajudes els pagesos, jo crec que en aquest
moment, si des de la seva conselleria, el seus directors generals
es posen a fer feina amb la Conselleria d'Agricultura, a nivell
de donar publicitat a aquestes convocatòries, a nivell d’ajuda
en les tramitacions que la Conselleria d'Agricultura hi toca estar
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avesada, si començam a fer feina de nou en aquest sentit, estic
convençut, perquè és que no poden més, no aguantaran dos dies
més, Sr. Yllanes, els pagesos de les Illes Balears s’hi
començaran a apuntar i agafar-les.

de recuperar nuestra soberanía energética como país y como
comunidad energética, como comunidad autónoma, se trata de
una oportunidad de volver a tener el control sobre algo tan vital
y estratégico como la energía.

Per tant, aquest pic, més que una pregunta, quasi quasi és
una reclamació: recuperin aquells bloquejos de pressuposts
específics per al sector primari, posi’ns a fer feina amb la
Conselleria d'Agricultura de manera quasi didàctica, i amb les
organitzacions agràries per posar aquestes ajudes enmig, i
avancin en aquest sentit.

Se trata también de algo tan simple como dejar de depender
de materiales finitos y que cada vez son más escasos y, por lo
tanto, más caros, para obtener energía de fuentes renovables y
no tan limitadas o directamente nada limitadas.

Això eren les sis preguntes que jo els volia fer. Sr. Yllanes,
veu que en el fons estam del costat d'avançar cap a la transició
energètica, cap a les energies renovables, podem tenir qualque
emperò de timing, de concrecions, avui em conform que em
contesti aquestes sis preguntes que, més que tenir a veure amb
el pla que vostè ha presentat, són dubtes pràctics, però crec que
als ciutadans de les Illes Balears els interessen de bon de veres.
A la pròxima intervenció tendré més temps també per fer
qualque proposta més.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sr. Sagreras. Sr. Conseller, ¿va a contestar usted
globalmente?
En ese caso, tiene la palabra el Sr. López por el Grupo
Parlamentario Unidas Podemos.
EL SR. LÓPEZ I SORIA:
Gracias, presidenta. Gracias, vicepresidente por explicar en
qué consistirá este plan de inversión para la transición
energética de Baleares que, aunque la ministra y usted mismo
lo pudieron explicar, también está bien que se explique más
detalladamente porque se ha explicado bastante más
detalladamente en este parlamento.
El reto de dejar de depender de la producción de energía
basada en combustibles fósiles y encaminarnos hacia energías
basadas en fuentes renovables creo que es de vital importancia
para nuestra sociedad. Además, cabe señalar, y creo que lo
podemos afirmar, que se llega tarde, en gran parte se llega tarde
debido a ese gran freno que supuso el impuesto al sol
impulsado por el Partido Popular.
Resulta muy surrealista pensar que la tecnología permite,
desde hace décadas, obtener energía renovable desde diversas
formas, una de ellas del propio sol, algo que, por suerte, en
específico aquí, en Baleares, somos privilegiados, pero que no
ha sido hasta ahora cuando, de forma mayoritaria, sí que se ha
decidido apostar por su impulso, y aun así, aunque sea
minoritario, hay algunas formaciones políticas que no acaban
de entender esta necesidad. No se trata solo de luchar contra el
cambio climático, que también -como bien ha explicado el
vicepresidente- debido a su gran importancia, se trata también

Se trata de saber utilizar tecnológicamente lo que nos rodea
para obtener energía y poderla hacer llegar a todos los hogares
de una forma sencilla y asequible.
Este plan de inversión es una oportunidad para
democratizar la energía, para conseguir cierto grado de
soberanía energética aquí, en Baleares, y sobre todo para luchar
contra la pobreza energética y así poder hacer que las familias
paguen menos en su factura de la luz, algo que creo que todos
sabemos que es muy necesario.
Como he dicho, vamos con algo de atraso, el propio
vicepresidente ha comentado que en Baleares estamos por
debajo de la media española en cuanto a producción de
energías renovables, en cuanto a la producción de energía
basada en fuentes renovables. Si en España se empezó tarde,
por culpa de ese impuesto al sol, en Baleares hay que sumar el
hecho insular, que lo que se ha visto en la práctica es un atraso,
ya que no éramos un destino atractivo para instalar parques
fotovoltaicos u otro tipo de instalaciones que produzcan
energías renovables.
Para paliar esta situación, desde que Unidas Podemos entró
a gobernar esta comunidad autónoma, lo que se ha dicho, y
además gestionamos una de las áreas, como es la
Vicepresidencia de Transición Energética y Sectores
Productivos, lo que se ha hecho ha sido aprobar varias
normativas para simplificar los trámites burocráticos, reducir
los tiempos de esos trámites y, sobre todo, habilitar muchas
líneas de ayudas para acelerar la implantación de renovables en
nuestra comunidad autónoma, en línea con lo que pone la Ley
de cambio climático que se aprobó la pasada legislatura.
El plan que nos ha explicado el vicepresidente Juan Pedro
Yllanes, es una herramienta más para acelerar la tan necesaria
transición energética hacia fuentes renovables, un plan en que
además se ha tenido en cuenta, y lo ha detallado el
vicepresidente, todo el hecho insular y los perjuicios que
conlleva para la implantación de las renovables; como he
comentado, no éramos un destino atractivo, entre otras cosas,
por los mayores costes que supone implantar instalaciones de
plantas fotovoltaicas aquí, en Baleares, debido tanto por la
distancia, como por nuestro territorio más limitado y la
complicación. Por eso mismo este plan es un paso más en
habilitar ayudas y en hacer todas las acciones necesarias para
que sí seamos atractivos en cuanto a cómo realizar las
inversiones, para que se vea incrementado el uso de energías
renovables en nuestra comunidad autónoma.
Este plan, entre otras cosas, tiene ayudas clave para dejar de
depender del exterior en cuanto a la producción de energías
renovables; también, así como para generar empleo y así poder
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diversificar nuestro modelo productivo; así como ayudas para
democratizar la energía y, sobre todo, ahora lo detallaré un
poquito más, para luchar contra la pobreza energética.
Vemos que hay más de 30 millones que servirán para
impulsar proyectos que sean innovadores y de especial interés
estratégico para Baleares, lo cual nos permitirá fortalecer todas
las empresas relacionadas con el sector. Como he comentado,
si se fortalecen las empresas y se consigue diversificar, en
cuanto a empresas que tienen que ver con el sector energético,
se profundiza de esta forma más en nuestra diversificación del
modelo productivo, que creemos que es muy necesaria.
También vemos más o menos una línea de unos 70 millones
para abordar los retos que supone nuestra insularidad, como he
comentado, no éramos atractivos debido a nuestro hecho
insular. Dentro de este eje, hablamos de 70 millones, va un
gran aumento, lo ha comentado el vicepresidente, casi se
triplican los puntos de vehículos, o directamente se permite que
los puertos de Baleares tengan energías renovables, cosa que
actualmente no es así. Y esto sí que lo quiero mencionar,
porque no tiene mucho sentido que tengamos aquí, en Baleares,
desde el 2019 declarada una emergencia climática, pero
después muchos barcos están atracados en nuestros puertos y
generando energía de sus propios motores, cuando
precisamente la tecnología permite dar una solución, y para eso
van muchas de las ayudas planteadas en este plan.
También vemos un eje muy importante de 30 millones,
directamente relacionado con actuaciones en temas sociales,
para democratizar la energía y permitir que llegue a todos los
hogares, sobre todo a los sectores más vulnerables. Nosotros,
desde Unidas Podemos, creemos que si se dan ayudas a
empresas, para acelerar y favorecer la implantación de
renovables, lo más lógico es que estas empresas que reciben
también las ayudas destinen parte de la energía generada a
luchar contra la pobreza energética. En este sentido, sí que nos
gustaría que el vicepresidente nos explicase un poquito más,
sobre cómo se concreta y cómo se garantiza que las empresas
beneficiarias de dichas ayudas, puedan ayudar a luchar contra
la pobreza energética, ayudar a rebajar la factura de la luz de
los hogares y sobre todo, que se comente un poquito más todo
lo detallado en el plan para luchar contra la pobreza energética
y ayudar a abaratar la factura de la luz de los ciudadanos, que,
como el propio vicepresidente ha comentado, es muy necesario
y de una actualidad imperiosa.
Otra de las líneas importantes que se han comentado, son
los casi 70 millones de euros, para impulsar instalaciones de
renovables. Ha comentado que instalar renovables en un
territorio pequeño, además insular, es algo más complejo que
en amplios territorios, donde no tienen que pensar en parques
fotovoltaicos más pequeños, por lo cual, creemos que estas
líneas de ayuda para implantar son muy necesarias. Pero sobre
todo este eje va pensado en potenciar algo tan clave, como
democratizar la energía, y hablo de las comunidades
energéticas, donde, entre otras cosas, estas comunidades
energéticas, que pueden ser de muchas índoles, una de ellas es
que los vecinos se puedan nutrir de la generación de energías
producidas, si llegan a poner en práctica una comunidad
energética, que para eso se encarga el IBE y hablamos de que
puedan tener una compañía energética con placas solares, y
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entre todos los vecinos vean reducida la factura de la luz
gracias a la producción de esa comunidad energética, con una
inversión que se encarga la comunidad autónoma y que los
vecinos realmente lo único que tienen que hacer es dar apoyo
y permitir que en sus tejados se pongan placas solares, o
directamente en cualquier terreno adherido, o cerca de las
inmediaciones. Como todos sabemos, hay un impedimento
legal de unos 500 metros, que no pueden ir más allá, que
esperemos que también se cambie, y así lo hemos comentado.
Sin olvidarnos también que esta línea de unos 70 millones
de euros incorpora un tema que no se suele comentar, pero que
sí que creemos que es muy necesario aquí, en Baleares, y es el
tema del almacenamiento de energía basada en fuentes
renovables, si no aumentamos todo el almacenamiento que se
puede tener en Baleares, tendremos un problema, sobre todo
por las fluctuaciones que se derivan del uso de energías
fotovoltaicas. En ese sentido, son casi 70 millones, que
creemos que van muy bien enfocados a democratizar la energía
y sobre todo a ver que sí que sea una realidad la dependencia
menor del exterior y que tengamos un cierto grado de soberanía
energética aquí, en Baleares, lo antes posible.
El último eje, lo ha comentado el vicepresidente, está
enfocado principalmente a que la administración use de forma
mayoritaria la energía basada en fuentes renovables. Creemos
que es un punto esencial, no sólo porque la administración tiene
que dar ejemplo en cuanto al uso de renovables, sino también
por algo muy evidente y es que se podrán bajar los costes, que,
además, son enormes, de la factura energética, de la factura de
la luz que la administración suele hacer frente, hablamos de
algo que al fin y al cabo lo pagan todos los ciudadanos de
Baleares y que si toda la administración principalmente usa
energías renovables, se verá una rebaja muy considerable, con
lo cual también revierte en el beneficio de los ciudadanos,
porque se podrá directamente destinar ese dinero a fortalecer el
estado del bienestar.
En definitiva, desde Unidas Podemos creemos que es un
buen plan, que pretende acelerar la transición energética en
Baleares y sobre todo plantear un modelo energético más justo
hacía la gente en nuestra comunidad autónoma, que creemos
que es muy necesario y además cuanto antes aceleremos toda
esa transición energética, nuestros ciudadanos se verán muy
beneficiados y creemos que el conjunto de pequeña empresa y
ciudadanía se lo merecen, por haber llegado un poquito tarde
y estar en la cola de España. Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Méndez.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Buenos días, señores. Sr. Yllanes, espero que no me pidiera
en serio un programa de transición energética, ni lo pidiera en
serio a la oposición, comentemos y hagamos el que está usted
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llevando a cabo, en el que yo creo que, un poco como plantaba
el Sr. Sagreras, en realidad existe un gran consenso. Por eso,
además insistimos en que no es necesaria la emergencia, por
cierto, existe un gran consenso, existe una conciencia
generalizada de la sociedad de que esto es necesario, lo
tenemos que hacer e incluso es una voluntad de toda una
generación, un sueño compartido; tiene un montón factores,
digamos, positivos, por el que la insistencia en emergencias, yo
diría que, además, habiendo vivido tanto estos últimos tiempos
de emergencias, y tienen ustedes emergencias geopolíticas y
sanitarias y tal, pues esto no lo hagamos urgidos por la
desesperación, es una cosa que tenemos que hacer y que es
bueno que hagamos y que las sociedades modernas es un reto
que tienen, un desafío que tienen que aceptar y que deben
desarrollar.
Ahora, no haciéndole un programa alternativo y, desde
luego, si espera de mí la capacidad de..., y por otro lado,
además, usted es el Gobierno, así que ¿es una obligación? No,
lo que sí entiendo que nuestro derecho a comentarlo, a
manifestar nuestras pequeñas dudas, los puntos que
permanecen oscuros y, pues si de alguna manera ponemos
nuestras aportaciones.
Así que nosotros entendemos, primero, los motivos, es
decir, por qué causa se hace, y le insistimos, en ese primer
motivo, no tanto, no solo porque sea emergente, sino porque es
voluntario, y parte de nuestras conciencias, parte de nuestras
obligaciones, nos parece satisfactorio en cuanto a eso.
Lógicamente, en cuanto a la Ley de cambio climático y
transición, pues a cumplir con las leyes.
Como parte del Plan nacional integral de energía y clima,
también.
Y cuando habla de la necesidad de transición en los
distintos niveles energético, climático, económico y social,
empezamos a preocuparnos: energético y climático, económico
y social. probablemente producirá efectos, pero es necesario,
¿me está usted diciendo que es necesario hacer un cambio del
modelo económico y del modelo social? ¿Debemos cambiar el
tipo de sociedad que somos, debemos dejar de ser una sociedad
de libre empresa y de libre participación para llevar a cabo
esto? No, no, y por eso, pues, entonces no hace falta que nos
planteemos un gran cambio de modelo, no le metamos
obligaciones que esto, por sí mismo, no contiene.
Entonces, esto, tal y como está planteada esta transición,
estamos todos de acuerdo en que debe hacerse. Así que
debemos empezar a evitar esta tremenda preocupación por el
montón de posibles variables que, bueno, pues la humanidad ya
ha enfrentado procesos de modernización y procesos de diversa
índole, revoluciones y evoluciones y, bueno, pues luego ha
resuelto las consecuencias cuando han sido. O sea, aquí hay un
exceso de previsión, que es un poco lo que le venía a plantear
esta mañana, hagamos, porque esto será muy variable, será muy
voluble, será muy sorprendente, probablemente las placas
solares acaben siendo así de pequeñas, todos hemos visto lo
que ha sucedido en comunicaciones, con aquellos primeros
teléfonos móviles que parecían un zapatófono de Anacleto, y
han acabado convirtiéndose en una cosa mínima.

Aventurémonos en ello, entremos con cierta alegría, con
cierta..., no empecemos, no nos dejemos condicionar por todas
las cuestiones que -como le manifestaba esta mañana- las
territoriales, queremos ser un escaparate de cómo se van a
desarrollar las renovables y empezamos por dar el triste
espectáculo de nuestras divisiones territoriales internas. No
podemos hacerlo así, no podemos enfrentarlo así.
Es mucho mejor que ustedes hagan unos criterios únicos,
estéticos y técnicos, y lo digo en el orden en el que lo plantean
ustedes, y yo lo plantearía al revés -técnicos y estéticos- por
una cuestión de prioridades entre lo voluntario y lo necesario,
me parecería más riguroso, pero no empecemos con este de
aquí lo quiere hacer de aquí, porque necesariamente los
poderes pequeños, señores, resultan arbitrarios, pero porque
conocen la situación próxima y, quieran que no, van a resultar
arbitrarios y van a verse condicionados por el hecho de que esta
ley se aplica a esta persona, y la ley debe ser para hacer de
verdad, democratizar y democratizar la energía, no socializarla,
que son dos términos que tendemos a confundir -entre el
socializar y el democratizar-, necesita ser ajena a los efectos
personales y a las situaciones y a los pequeños
condicionamientos.
Sería mucho más práctico y mucho más útil que desde
arriba, desde el Govern, desde la máxima autoridad posible
igualáramos a todos las condiciones que se deben de cumplir,
¿de acuerdo? Por tanto, que no supusiera, el hecho de estar en
un territorio o no, con respecto a la transición energética como
mínimo, un proceso desigualitario diferenciador en que cada
uno tenga que vivir de una determinada manera, ¿vale?
Entonces, usted nos dice que las claves son el llegar a una
demanda del 30%. Por cierto, me preocupa que en algunos
momentos leo 30, en otros momentos leo 35, escuché a la
ministra decir 35, no sé si este 5% es mucho o poco...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... -no, pero tenemos que ser rigurosos, estoy de acuerdo-, pero
digo que no, no, perdone, nos sucede también con los 17.000
puestos de trabajo de los que hablábamos hace 2 años, que se
han convertido en 7.000, han perdido 10.000, lo que, gracias al
cielo, en el reino de los ideales, no ha sucedido prácticamente
sino que era un sueño pero, no sé, hemos perdido 10.000 por el
camino, hablábamos de 17.000, observo los Diarios de
sesiones, y hablamos de 7.000, no sé cómo hemos llegado a la
corrección esta así.
De acuerdo con los objetivos de llegar al 30% de demanda,
de acuerdo con el Do not significant harm -el no hacer daño
considerable- pero lo importante, la clave está en el
significante, daño, alguno haremos, quiero decir que si un
campo tiene placas solares...; pero, insistimos otra vez, en el
futurismo, en Marinetti, somos unos encantados con los
criterios estéticos de las fábricas humeando, la humanidad
avanzando, quiero decir, en fin, los podemos tener hoy en día
en poca consideración pero, de aquellos..., si los criterios son
estéticos, han existido esos criterios en la historia de la
humanidad y ha habido gente que ha apostado por ellos.
Entonces, en este Do not significant harm debemos tener en
cuenta la reversibilidad de estos procesos, que son
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relativamente sencillos, que quitar las placas no es lo mismo
que quitar una cementera, y lo hemos visto, reconvertir una
cementera en alguna otra cosa, en los últimos tiempos en las
proximidades, y no parece que haya estado del todo mal, ¿no?
Bien, entonces, le comentaba, el cambio de modelo
económico como traen las claves, pues no creemos que sea
necesario cambiar la sociedad ni el modelo económico, aunque
sí que creemos que esto afectará profundamente en ello y, bien,
lo deberemos enfrentar.
Y los retos de la insularidad, siempre que sean compartidos
por todo el archipiélago como retos comunes, muy bien, si van
a ser retos de cada una de las insularidades, estamos perdidos.
Ahora, en los temas de descarbonización de mares lo ligaré
a las preguntas, de todas maneras, concretas.
Vemos en sus cuentas que tiene usted 233 millones, y tengo
que hacer una maldad, porque todo esto viene del Programa de
recuperación, transformación y resiliencia, -es que esto de la
resiliencia, esto, sepan que es estar preparado para..., la
resiliencia ante la externalidad, quiero decir, estar preparado
para lo que pueda venir, lo digo por si alguien no conoce la
traducción, digamos, a román paladino, pero quiere decir esto-;
entonces, este programa de transformación y resiliencia de
verdad es de 700 millones, ¿no? En el Plan islas, que está
incluido en el componente 7, de la inversión 2, del PRTR -yo,
como ven ni digo la erre, pero me suena, sueno como una
especie de motor de combustión, diría yo-, bien, la cuestión es
que para Baleares son 233 millones y estos otros dos tercios
son para Canarias. ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión, por
cantidad de habitantes, por número de islas?
(Remor de veus)
Ya, ¿se ha peleado, se ha defendido? Les recuerdo que en
este Parlamento tenemos mucha costumbre de tratar...
(Remor de veus)
... ya, pero tratar el tema de nuestra comparación con Canarias
es un habitual, así que aprovecho un poco para hacer la
pregunta.
Veo que usted, entonces, estos 233 millones los utiliza en
transición, en generación y almacenamiento, lo que nos acaba
de explicar, actuaciones integrales, en las oficinas, en estos 6
programas. Bien, en esto me gustaría preguntarle no tanto por
cuánto se destina a cada uno, sino con qué criterios, por medio
de qué criterios se han considerado prioritarios unos u otros.
Como voy a llegar, siendo un poco tarde, porque me veo
casi sin tiempo, en cuanto a la transición justa tenemos un
problema, que es la pobreza energética. Yo, si soy pobre
¿puedo elegir entre la pobreza energética y la pobreza
alimentaria, y no ser pobre alimentariamente pero sí
energético? O puedo practicar la pobreza indumentaria y,
vistiendo muy barato..., no entiendo esta adjetivación de la
pobreza, estamos ante un hecho más grave y más grande, uno
no tiene acceso a determinados bienes. Como no tiene acceso
a bienes, el hecho de que pueda elegir unos u otros, con lo que
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todo esto es que nos llevaría un poco a las conclusiones, pero
yo ya he sobrepasado mi tiempo.
En cualquier caso, en la réplica le hago, nos llevaría..., bien,
en fin, nos llevaría a unas conclusiones que ya veremos.
Gracias, señores, he terminado. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà.
EL SR. FERRÀ I TERRASSA:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, en primer lloc voldria posar en valor la seva
intervenció, que l’ha feta en català, sobretot uns dies després
que comencés la campanya del repte “Mantinc el català 21
dies”, de l'Obra Cultural, i que s'hagi celebrat també el
Correllengua de Joves de Mallorca per la Llengua nou anys
després, per tant, posar en valor la seva intervenció i la de totes
les conselleres i consellers i altres càrrecs que no són
catalanoparlants i que fan aquest esforç per fer ús de la nostra
llengua.
Ja entrant en la intervenció, vull dir-li que la segona part la
dedicaré a parlar del la d'inversions, perquè vostè ja ho ha
explicat prou bé i qualque altre diputat que ja m'ha precedit
també ja hi ha fet incís, faré més incís en el discurs, en el debat
o a les idees força que vostè ha manifestat.
En la meva opinió, la transició energètica és un concepte
que a la gent li evoca dues idees força, fonamentals: la primera,
un canvi necessari, en general, per a la protecció del medi
ambient i per aturar i revertir el canvi climàtic, en particular; és
a dir, una concepció ecologista, el primer quan sentim
“transició energètica” és aquesta concepció ecologista, i creiem
que és una concepció assumida per gran part de la població,
que no és una qüestió d'esquerres ni de dretes, sinó que avui en
dia ja és una qüestió central i assumida per tothom.
El Sr. Sagreras, que ara no és aquí, n’ha fet referència, que
el Partit Popular assumeix aquest repte de la transició
energètica.
I crec que això és gràcies també a aquesta feina de
conscienciació que ha dut a terme la societat civil, amb entitats
com el GOB, Amics de la Terra, Rezero, joves de Fridays for
Future, Aliança Mar Blava, GATMA, etc. I tots vostès,
senyores i senyors diputats, saben que l'acceptació de les
polítiques en defensa del territori i del medi ambient guanyen
terreny i que iniciatives polítiques i legislatives que ha impulsat
aquesta cambra i que ha impulsat l’executiu els darrers anys
han tengut una bona acceptació. Però encara no es pot cantar
victòria en aquest sentit, i vostè hi ha fet referència, i si no,
també -corregeixi’m vostè- perquè ha dit “el canvi climàtic no
té ideologies”; el canvi climàtic no té ideologia, Sr. Yllanes, és
vera, però hi ha ideologies que no tenen canvi climàtic, i també
hi ha fet referència, ideologies que a dia d'avui encara neguen
aquesta existència del canvi climàtic.
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I la segona idea força que evoca la transició energètica, la
primera és aquesta concepció ecologista, la segona és aquesta:
una oportunitat per democratitzar l'energia a un retorn de la
gestió pública que mai no hauríem d'haver perdut, per culpa
d'aquella privatització que es va dur en els anys noranta, i
també a un autoconsum real. És a dir, a tres idees: retorn a la
cosa pública, democratització de l'energia i un autoconsum real;
és a dir que mai més les persones i les famílies tornin a veure
la factura energètica com a una altra guillotina que malmet els
ingressos mensuals i minva la capacitat d'estalvi, com, per
exemple, quan veiem aquest rebut que ens arriba a la majoria
d’hipoteques o de lloguers dels nostres habitatges.
Una vegada que ha caigut impost al sol i s’ha iniciat aquesta
transició, crec que és ben hora de no dependre ja mai més del
sector privat i recuperar la cosa pública i fomentar
l'autoconsum, que és una de les línies que vostè al pla ha
explicat, i que, amb una inversió i un manteniment les famílies
no hagin de pagar el que paguen a dia d'avui, i allà on no sigui
possible que les famílies puguin potenciar aquesta autoconsum
en formin part, evidentment, les comunitats de veïns o les
administracions públiques, però -torn a repetir- mai més
privatitzacions ni portes giratòries ni estafes ni sistemes que fan
que paguem una energia a un preu que no correspon, que és el
que passa avui, un preu que es determina a una subhasta i que
fa que paguem el preu més car, que paguem el pa a preu de
caviar.
Un altre punt, Sr. Yllanes, és que per poder fer una
autèntica transició energètica i ràpida necessitam aliances i
complicitats i algunes d'elles, no totes, però algunes d'elles són
primer les de les persones i les famílies, i torn repetir un poc la
idea, les persones necessiten la seguretat que aquest procés és
bo per al medi ambient i per a les seves butxaques també, per
que ho és, perquè ho ha de ser. Alguns ho saben, però no ho
acaben de creure, hi ha gent de les Illes, que tenim un caràcter
escèptic, que no ens ho acabam de creure, que la posi primer el
veïnat i ja veurem com va la cosa.
I jo crec que ara ens trobam a un moment, en què els preus
actuals van desbocats per culpa del sistema actual, que tenim
una oportunitat i, és clar, el preu evidentment avui en dia és un
escàndol, per posar un exemple, el passat mes, el 8 de març del
2022, el preu de l'electricitat s'ha pagat a una mitjana de 544
euros el megawatt/hora, això a la mitjana, perquè hi ha hagut
puntes de fins a 700 euros el megawatt/hora el passat mes, cosa
que evidentment és insostenible.
Un altre aliat ha de ser qui té competències, m'agradaria
tenir-les, però no les tenim totes, l'Estat espanyol i les
institucions europees han de se aliats en aquest camí. No som
incrèduls, sabem que les elèctriques i les corporacions
energètiques no poden permetre perdre aquest negoci i
intentaran enderrocar les polítiques públiques i d’autoconsum.
Es va fer amb l’impost al sol, no crec que l’impost al sol fos
promogut probablement per un partit polític, probablement fou
una proposta que un partit polític va comprar en aquell
moment. Per tant, aquest contraatac hi serà i perquè aquest
contraatac no tengui èxit necessitam que totes les
administracions públiques amb competències es posin al
capdavant i frenin aquest futur atac. I necessitam compromisos

i mecanismes per defensar-nos molt fortament i que ningú no
reculi.
Els tercers grans aliats, i sobretot, ja parlant d'Illes Balears,
seran els seus companys, Sr, Yllanes, el Sr. Mir, el Sr. Marí,
però, també la Sra. De la Concha o el Sr. Negueruela, les
polítiques de transició requereixen d'una actuació transversal i
d'un compromís valent i radical per part de tot el Govern. Vostè
ha fet referència, només pos un exemple, a l’aigua, per tant, és
imprescindible que l'Institut Balear de l'Energia cooperi amb
ABAQUA, per exemple, per tant, és innegable que aquestes
dues administracions cooperin. Per tant, aquestes aliances entre
distintes conselleries faran que aquest pla sigui un èxit. El Sr.
Negueruela és imprescindible també, ho serà. Per tant, el que
esperam és que tothom espitgi en la mateixa direcció i que no
donem un missatge que pugui al final donar una imatge de
contrarietat, que una part del Govern estiri cap aquí, una altra
cap aquí i l'altre cap aquí, no, sinó que hi hagi aquesta actuació
harmònica.
I un altre és el sector econòmic, i quan parlam de sector
econòmic parlam també de turisme, perquè representa el 50%
del PIB de les Illes Balears, un sector que no sols s'ha de
contenir d'un creixement excessiu, sinó que també pot formar
part activa d'aquesta descarbonització. I en tenim un exemple
molt recent: la lluita contra les prospeccions petrolieres, on una
gran part del sector turístic va contribuir a la lluita i a l'aturada
d'aquestes prospeccions. Per interès econòmic? Probablement
sí, malgrat que hi pugui haver un hoteler que tengui una
conciliació ambiental, però, en general, aquesta gran
participació activa del sector turístic per frenar les
prospeccions, hi va ser? Sí. Hi pot ser en aquest canvi? Idò
potser que també. La pregunta és si disposar d'un aire net no és
també important com ho és tenir unes aigües marines lliures de
prospeccions. Pot ser que un destí amb una bona qualitat de
l'aire pugui ser un valor afegit al present o al futur.
Al principi de la meva intervenció, Sr. Yllanes, he fet
referència a aquestes dues idees força que la gent té
interioritzades quan parlam de transició energètica: l’ecologista
i l’estalvi econòmic, però n’hi ha una que també guanya força,
que és la de la salut de les persones, en especial en les malalties
respiratòries. Aquí, evidentment, hi ha molta gent que en sap
molt més que nosaltres, que es dediquen professionalment a la
sanitat i saben que a dia d'avui la contaminació causa el 36% de
les morts per càncer de pulmó, segons la Societat Espanyola de
Pneumologia.
Això, evidentment, és una qüestió que no podem tenir al
marge i aquest fet també contribueix a aquest encariment del
sistema actual, és a dir, el carboni, la contaminació atmosfèrica,
al cost de tot això també hi hem d'afegir aquest cost sanitari per
tractar les persones malaltes, no només de càncer de pulmó,
sinó d'altres malalties respiratòries i no respiratòries que estan
causades per la contaminació.
La resta de la intervenció la deixaré per al segon punt,
sobretot va dirigida a coses concretes del Pla d'inversions per
a la transició energètica.
I per acabar ja, per al medi ambient, Sr. Yllanes, per revertir
el canvi climàtic, per a la salut de les persones, per al futur,

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 117 / 26 d'abril de 2022

benvingut sigui aquest Pla d'inversions per a la transició
energètica a les Illes Balears, que tant necessitam.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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no hacen que esta tecnología a nivel industrial sea viable, tanto
en lo ecológico como en lo económico. En el caso, además,
concreto de Baleares, debido a su ambiente salino, hace que las
placas solares sufran un desgaste prematuro, lo que conlleva
que a partir del quinto año se aparece una corrosión
significativa y pierda el rendimiento la instalación, y lo mismo
ocurre con las baterías.

EL SR. PRESIDENT.
Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. "Y el sol se puso negro como la tela
de un cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las
estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y el cielo se
desvaneció". Estas son las señales del fin de los tiempos del
Apocalipsis, según San Juan, que es lo que nos ha venido usted,
como es habitual, a anunciar aquí, el fin de los tiempos.
Pero, menos mal, estam salvats!, por dos circunstancias
fundamentales: la primera, que ha hecho usted su discurso en
catalán, esto ha bajado un grado y medio la temperatura media
de la tierra; y la otra, que esto, con 200 y pico millones está
solucionado. Como todo lo que ustedes hacen, es histórico, con
estos 200 y pico millones nosotros, desde nuestra modesta
comunidad autónoma, contribuiremos a salvar el mundo de esta
emergencia climática que ustedes han declarado.
Porque en el fondo el problema de la izquierda es que,
claro, lo de la lucha de clases y la dictadura del proletariado ya
no vende, y se han tenido que inventar una nueva historieta, y
su nueva historieta es, por una parte, la ideología de género, y,
por otra, el fanatismo climático, y esto es lo que hay. Y esto es
lo que nos viene usted hoy a ofrecer, una solución con 200 y
pico millones de euros procedentes de los queridos amigos
europeos, que parece que reparten un dinero que no se sabe
muy bien de dónde sale -habría que explicarle también algún
día a los ciudadanos que este dinero que nos regalan hay que
pagarlo, entre otros, nosotros-, pero, bueno, que no llueve del
cielo, aunque algunos se piensan que sí.
Pero vayamos con algunos datos concretos. Nosotros
tenemos, según creo, unos 60 gigavatios de potencia instalada
en energías renovables en España, de los cuales unos 161
megavatios corresponden a Baleares. De estos 60.000
gigavatios de energías renovables instalados, en realidad solo
se producen 25, y esto es debido a la imposibilidad de usar este
tipo de energía a demanda, por ejemplo, un molino eólico
produce más energía por la noche cuando hay más rachas de
viento, pero en ese momento la demanda es menor y esta
energía normalmente no se puede acumular, almacenar, como,
por ejemplo, las placas solares que en las horas pico, cuando
más producen, no se utiliza y no podemos acumular gran parte
de esta energía solar.
Las placas solares son una energía beneficiosa, y estamos
de acuerdo, pero a nivel particular, porque para instalar a nivel
industrial, el impacto visual, medioambiental y recursos que,
como el agua para limpiar las placas, productos químicos para
que no crezcan las hierbas en el terreno, recursos económicos,

Los tejados solares serían una apuesta muchísimo mejor, y
no dejar estas instalaciones para que se lucren empresas,
normalmente amigas de la administración pública, que tienen
sus huertos solares subvencionados o, como en muchas
ocasiones, y sucede aquí, en Baleares, Sr. Conseller, aunque
usted parece que no se ha enterado, que hemos subvencionado
instalaciones solares en edificios públicos que no están
conectadas, pero sí pagadas y subvencionadas.
¿Para que las hemos puesto? Supongo que para cortar
alguna cinta y hacer publicidad. En eso sí son ustedes geniales.
Porque en España, por ejemplo, tenemos instalados unos
10.000 tejados solares, frente a un 1,5 millones de Alemania,
800.000 en Inglaterra o 600.000 en Italia.
Luego tenemos lo del vehículo eléctrico, una gran solución
para aquél que se lo pueda permitir, que son muy pocos. Sí,
pero el vehículo eléctrico hay que enchufarlo a la red eléctrica
para que se cargue, y en Baleares, en Baleares, nosotros
producimos la mayor parte de esta energía a la que vamos a
enchufar el coche eléctrico el 80%, prácticamente, es de la
utilización de combustibles fósiles. Y además ustedes tienen un
plan, ahora mismo tenemos unos 800 y pico puntos de recarga,
y ustedes quieren llegar a los 8.500; visto el coste de cuál es el
coste de instalación y mantenimiento de estos puntos de
recarga, llegamos a la conclusión que para tener esos 8.500
puntos de recarga tenemos que invertir 80 millones de euros,
una tercera parte, prácticamente, del dinero que usted va a
destinar a salvar el planeta.
Y ahora vamos a cuál es la verdadera solución. En España
tenemos instalada una potencia nuclear de 7 gigavatios, que
aporta un 20% de la energía demandada, estas centrales
cerrarán entre 2027 y 2035, y está por ver cómo vamos a suplir
esta energía. En Francia, por ejemplo, la potencia instalada es
de 63 gigavatios, aporta el 70% de la energía construida y
ahora Macron, del que se han puesto ustedes tan contentos que
gane, va a construirse seis reactores nucleares más con una
potencia de 170 megavatios cada uno.
Estas centrales nucleares tienen cero emisiones de CO2,
contribuyen a la seguridad eléctrica manteniendo las redes
eléctricas estables y pueden ajustar su producción en función de
la demanda.
Europa ha considerado la energía nuclear como verde y
libre de emisiones, pese al voto en contra de España, por
desgracia, en estas decisiones. La Agencia Internacional de la
Energía, sobre la energía nuclear, nos dice que, para cumplir
los objetivos del Acuerdo de París y contener el cambio
climático, la potencia nuclear instalada debería incrementarse
de manera muy significativa, con el objetivo de que el 85% de
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la electricidad generada a nivel mundial en el horizonte del año
2040 proceda de fuentes no contaminantes.
De acuerdo con las tendencias actuales y los objetivos
políticos, la capacidad nuclear en 2040 ascenderá a 582
gigavatios, muy por debajo del nivel de 730 gigavatios
requerido en el escenario de cero emisiones netas para el 2050.
La energía nuclear ha evitado alrededor de 55 gigatoneladas de
emisiones de CO2 en los últimos 50 años, según datos de la
Agencia Internacional de la Energía. La ausencia de nuevas
extensiones de vida útil de las centrales existentes y nuevos
proyectos podían resultar en 4.000 millones de toneladas
adicionales de emisiones de CO2.

cambia por definición, pero también le puedo decir que hace
4.000 millones de año en el polo norte no había hielo y que
ahora mismo el hielo de la Antártida está creciendo. Yo creo
que ustedes deberían dejar de alarmar a la población
innecesariamente y ponerse manos a la obra para alcanzar la
verdadera soberanía energética, que este país se merece y para
dar soluciones a los ciudadanos que no llegan a final de mes,
porque no pueden pagar el recibo de la luz.
Gracias, Sr. Presidente.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:

Y, por último, en nuestro país, según los datos difundidos
por la Our World in Data, coloca a España en el puesto número
73 de las emisiones de CO2, con 4,47 toneladas métricas
producidas por persona, con un total de unos 208 millones,
lejísimos de los 10.000 millones de China, los 5.000 y pico
millones de Estados Unidos o los 2.500 millones de la India.
Y aquí también está el segundo tema, que es el que
preocupa profundamente a los españoles, que es el tema del
precio de la energía. Nosotros hemos renunciado
voluntariamente ya no sólo a extraer lo que tenemos en el
subsuelo, siquiera a investigarlo, en esta cámara hemos votado
en contra de saber qué tenemos. Y resulta que somos, podemos
ser mendigos energéticos sentados sobre el cofre del tesoro; por
lo menos tenemos que saber qué hay en el subsuelo de nuestro
país, en el subsuelo de nuestras aguas territoriales, simplemente
hacer la prospección y saberlo, para saber si en un caso de
necesidad podemos atender a eso. Porque, por desgracia, va a
suceder en las Islas Canarias, donde Marruecos va a pinchar,
por su parte, la bolsa; nosotros acabaremos comprándole a
Marruecos la energía de la bolsa que está debajo de nuestras
aguas territoriales, y cualquier posible catástrofe, porque a
ustedes lo de las catástrofes les encanta, cualquier posible
catástrofe que sucediera con una central de extracción, nos la
tendremos que comer exactamente igual.
Igual que pasa con las centrales nucleares que tiene Francia,
situadas la mitad de ellas alrededor de los Pirineos, si hubiera,
Dios no lo quiera, una catástrofe nuclear, nosotros nos la
tendríamos que comer exactamente igual, y especialmente
según de dónde sople el viento. Pero, entre tanto, les estamos
comprando a los franceses la electricidad a precio de oro. Y
esto es lo que ustedes no quieren ver.
Nosotros tenemos que tender a una soberanía energética
real y efectiva, y no se va a hacer con cuatro molinos de viento.
Que otra cosa que también podríamos un día hablar es, esos
molinos que están produciendo electricidad se construyen con
materiales altamente contaminantes, ¿qué haremos cuando
tengamos que desmontar estos molinos cuando acabe su vida
útil? Como, ¿qué haremos con los miles y miles de baterías de
los coches cuando acaben su vida útil y que son altamente
contaminantes? Esa parte, como les estropea el relato, no la
quieren ustedes hablar.
En definitiva, Sr. Conseller, por desgracia nosotros no
negamos el cambio climático, cualquiera, que, como en mi
caso, haya estudiado geografía, sabe perfectamente que el clima

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Vicepresident, estic temptat de dir que el grup que m'ha
precedit en l'ús de la paraula, no sé si és que nega el canvi
climàtic o la seva aposta es crear una central nuclear a les Illes
Balears, no m'ha quedat molt clara la postura, però, en tot cas,
pensam que el canvi climàtic, almanco pensam des del Grup
Parlamentari El Pi, no és cap broma, ni és per fer-hi caricatures,
és un tema molt seriós que afecta la humanitat i el planeta i, per
tant, nosaltres, evidentment, pensam que qualsevol política
pública avui en dia del segle XXI ha de lluitar contra el canvi
climàtic.
I Balears és a la cua, i això és el diagnòstic. A un debat, ja
fa mesos en aquesta cambra, ja li vaig dir que no es passàs
d'excés de triomfalisme, -avui no ho ha fet, avui no ho ha fet-,
perquè, evidentment, encara que puguem haver avançat,
continuam sent dels darrers, i això no és per llançar les
campanes al vol, ni per tirar coets precisament. Però El Pi, i
vostè ho sap, Sr. Vicepresident, coincidim que una de les
apostes fortes, i ho fa la seva conselleria, és el foment de
l'autoconsum, aquesta és un element clar, nuclear, aquest sí
nuclear, en el sentit d’important i rellevant i cabdal de la
política que hem de fer a les Illes Balears, i jo crec que es fa un
gran esforç amb aquestes subvencions, amb aquestes ajudes,
amb aquest increment de la capacitat d'autoconsum instal·lada
per a energies renovables a les Illes Balears.
I entenem també que, evidentment, aquest Pla de resiliència,
aquests fons europeus, són una gran oportunitat per fer un bot
endavant i per fer una passa qualitativament i quantitativament
molt important en el tema de les energies renovables. Entenem,
no ho ha dit, però ens agradaria que ho aclarís, que aquests 233
milions vénen finançats de l’exterior, de fora de les Illes
Balears. Ho entenem, però està bé que consti d’on vénen
aquests fons i com es gestionen, perquè també, segons el pla,
van per certificació de la seva execució i per esclariment,
perquè hi ha un problema de gestió important que evidentment
no s’hi ha fet referència, però que també serà important, perquè
si no, al final, aquests milions no arriben.
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Dit això, nosaltres li volíem plantejar una sèrie de qüestions
que ens preocupen i que pensam que podrien ser objecte d'una
ampliació del plantejament del seu pla.
El primer tema que li volem plantejar és el tema de la
reducció del consum primari, perquè la Llei de canvi climàtic
i transició energètica marca que el 2030 hi ha d'haver una
reducció del 26%. Ens acostam a aquest objectiu? A quin ritme
avançam? És assolible aquest objectiu amb el ritme actual de
reducció del consum primari? Una pregunta que li volia fer.
Perquè, evidentment, vostè ha parlat poc, ha parlat molt més
d'instal·lació d'energia renovable que d'eficiència energètica,
n'ha parlat un poc, però no n'ha parlat com a un tema
destacable, i, evidentment, l'eficiència energètica també és clau
i nosaltres li volíem demanar: d'acord amb la Llei de transició
energètica i canvi climàtic, article 31.4, quines són les mesures
fiscals, quines són les polítiques fiscals per a eficiència
energètica en la rehabilitació d'habitatges que ha fet el seu
govern i que s'inclouen en aquest pla? Perquè així ho marca la
normativa legal i la Llei de canvi climàtic.
O li volíem demanar, article 31.5 de la Llei de canvi
climàtic, la potenciació del producte balear, perquè la llei diu
que s'ha de fomentar l'ús de materials de construcció atenent la
seva petjada de carboni. Per tant, els productes fets a les Illes
Balears, s'haurien de potenciar i s'haurien de prioritzar a la
contractació pública, i també això podria formar part del seu
pla -vostè fa així-, però quan fan promoció d'habitatge públic,
no adopten mesures en aquest sentit, i parlam d'eficiència
energètica, totalment. Això per a nosaltres són temes
importants.
Com li podem plantejar el tema del vehicle elèctric. La
mobilitat elèctrica, un gran repte, triplicar els punts de càrrega,
benvingut sigui, però, com ja sap, i hem dit en moltes
intervencions, tenim un problema greu, que és que molts
d'aquests punts de recàrrega després no funcionen. Amb la qual
cosa, cream una façana molt guapa, però, al final, no hi ha
realitats darrere. I vostè ens diu: bé, és que fins ara eren els
ajuntaments els encarregats del manteniment i no ho feien prou
bé. Bé, està bé que vostè hagi agafat un paper en aquesta
qüestió i hagi deixat de dir: bé, això és un tema dels
ajuntaments que ho haurien de fer i no ho fan. En tot cas, hi
havia un problema i aquest problema s'ha de resoldre, i jo pens
que la conselleria ha de liderar el procés de transició energètica
i, per tant, li corresponia no desentendre’s d'aquesta qüestió,
del funcionament adequat i del manteniment adequat dels punts
de recàrrega, a part de la seva ampliació.
Però per al Pi també seria molt important que el pla
inclogués una mesura que no es diu prou i és l'eliminació dels
vehicles antics més contaminants. Aquí hi hauria d’haver un pla
que ens permetés eliminar els vehicles que més contaminen,
que són els més vells. I sobre això li hem fet esmenes als
pressuposts, li hem fet propostes i no veiem reflectida una
política ambiciosa i real, amb dotació pressupostària, per
incentivar aquesta eliminació dels vehicles antics els quals, ja
dic, són clarament els que més contaminen. Prohibim que es
comprin nous cotxes diesel, que ja quasi no contaminen, però
no fem res amb els cotxes antics, que són els que més
contaminen, i això, per a nosaltres, és una certa contradicció.
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I veiem amb prevenció el tema de les zones de baixes
emissions, perquè al final vostès són molt aficionats a la
restricció i a la prohibició, impediran que el vehicle privat
circuli a determinades zones, però no hauran generat les
alternatives adequades de mobilitat i, per tant, al final això
acabarà perjudicant d'una manera greu els ciutadans i la seva
capacitat de lliure moviment. Per tant, nosaltres voldríem aquí
que realment primer construïssin l’alternativa abans d’establir
la prohibició, cosa que vostès no solen fer, solen anar en l’ordre
invers.
Una altra qüestió que li volíem plantejar, que supòs que no
li agradarà molt, perquè no en són molt aficionats i no n’han dit
una paraula, és el tema de la potenciació del gas natural. Jo ja
sé que en aquest moment de guerra amb Rússia no és un gran
moment per parlar de gas, però, en tot cas, l'article 59, de la
seva tan reivindicada Llei de canvi climàtic i transició
energètica, marca que s'ha de prioritzar el gas natural. On del
seu pla es dóna compliment al precepte legal?
Vostè diu que no, però això és el que diu el precepte legal,
i vostès reivindiquen la llei, però fan com els constitucionalistes
que m'han precedit en la paraula, que són molt
constitucionalistes, però no els agraden molts d'articles de la
Constitució, la qual cosa no deixa de ser sorprenent. Idò vostès
fan el mateix amb la Llei de canvi climàtic, hi ha articles, bé,
que no... els obviarem, eh! Evidentment, la Llei de canvi
climàtic el que diu és que, dins els combustibles fòssils, s’ha
d’intentar anar als manco contaminants i els manco
contaminants són el gas natural i, per tant, s'ha de fer una
transició, com diu la mateixa llei i, en aquest sentit, la
potenciació del gas natural podria ser una via, que vostès ja
veig que no contemplen.
Un altre tema, és el tema de l'article 58, també de la Llei de
canvi climàtic, biomassa i biocombustibles; tampoc no li he
sentit dir, tal vegada m'he despistat jo, però tampoc li he sentit
dir una paraula sobre aquestes dues alternatives, aquestes sí,
totalment de renovables i que també són objectius marcats per
la legislació i que tampoc no hem vist reflectit en el seu pla,
però, per ventura ens pot il·luminar, però, evidentment, per a
nosaltres també serien temes a tenir en compte i que s'haurien
de potenciar i, evidentment, dotar-los pressupostàriament
perquè avançassin i fossin realitats.
De l’energia eòlica tampoc no he sentit moltes coses, ja sé
que és un tema complicat, complex, difícil, polèmic, però, per
ventura, no ho hem de deixar passar i també hem de tenir la
valentia, com a mínim, d'afrontar un cert debat sobre la qüestió.
I de la simplificació administrativa, vostè ha dit alguna cosa
i ha adoptat algunes mesures, no li neg, en absolut, i nosaltres
li hem donat suport perquè pensam que és el camí, però és
evident que aquest Govern de les Illes Balears és molt aficionat
a dictar tal excés de normativa que fins i tot acaba sent
perjudicial per a un dels nostres objectius, que és el de
potenciar les energies renovables. Per tant, aquí també hem de
fer un esforç. I li reclamàvem l'altre dia un debat, i sortia també
fa pocs dies en el diari, el tema de Sóller, la majoria de la
població de Sóller té dificultats per instal·lar plaques, per un
tema urbanístic i patrimonial, ja ho sé, però vostè també ha de
liderar aquest procés i posar solucions damunt la taula.
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I acab amb el tema de la comunitat energètica que, com
vostè sap, també tenim una iniciativa per incrementar del 0,5
quilòmetres als 2 quilòmetres, perquè això sí que seria una
mesura que tendria grans conseqüències positives per al foment
de l’energia renovable.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt, en primer
lloc, donam la paraula al Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sr. President, bon dia o bona tarda de nou,
diputades i diputats. Fa una estona ja el conseller i
vicepresident Yllanes ha explicat aquest pla, ha donat unes
pinzellades del Pla d'inversions per a la transició energètica a
les Illes Balears, un pla que, per molt que alguns ho vulguin
negar, és necessari ara, perquè hem de fer passes per aturar
aquest canvi climàtic.
Ja la setmana passada vaig comentar també que el Grup
Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic, conegut
com IPCC, crec que no són cap tipus de bisbes de cap religió,
sinó que són experts de 195 països, van emetre un comunicat,
el 4 d'abril, en el qual explicaven que en el període 2010 a
2019 les emissions van ser les més elevades de la història.
Sr. Méndez, vostè ha parlat que canviaven les qüestions en
el tema climàtic, li donaré un parell de dades sobre les
qüestions que ha dit. Què el clima canvia? Sí, les parts per
milió el diòxid de carboni van canviar de 300 parts per milió a
1.000 parts per milió en 20.000 anys, 20.000 anys, ara mateix
han canviat en 80 anys. Perquè facem una comparació de com
canvia el clima per la velocitat de canvi.
Aquest pannell també va indicar que la baixada d'1,5 graus
centígrads és necessària ja, perquè si no la fem ja no es podrà
fer, arribarem a un punt de no retornament, per molt que es
vulgui negar. Aquest pannell està format per 195 països i, com
ha exposat el conseller, no depèn d'ideologies, són experts
científics de molts països que no parlen d’ideologies. Encara hi
som a temps, tal com s'estableix a l'Agenda 2030, però hem de
fer passes fermes.
Hem d’estar contents de tenir una llei de canvi climàtic que
des del 2019 posa de relleu les línies de treball per aconseguir
aquesta transició energètica real. El tema energètic, s'ha parlat
en reiterades ocasions, ha estat fortament afectat per la greu
invasió de les tropes de Vladimir Putin al país d'Ucraïna; el
cost de l'energia s’ha desorbitat; els peatges de la petjada de
carboni del gas; els peatges d'emissions de CO2; el cost també
del gas, i també, que també s'ha parlat en aquest plenari, l'excés
de benefici de les elèctriques del qual no s'ha parlat crec que
fins ara mateix. Un dels problemes que tenim, pel qual és
necessari aquest pla del qual ha parlat avui i les sis línies que
té, és per l'excés de benefici, sí s'ha parlat que es va arribar a un
cost de 700 megawatts/hora per a l'usuari final, però no de què
el cost era de 20 euros el megawatt/hora per a l'usuari.

Podem parlar que s'ha triplicat el cost de la llum per a les
persones des de l'any 2015 fins avui en dia i, llavors, és un
problema real.
Sí que és cert que fa gairebé poc temps s'ha aprovat un nou
dret, amb la convalidació d'aquest decret llei de mesures
extraordinàries per l'afectació de la guerra d'Ucraïna es va
aprovar un dret molt important, el dret de l'autoconsum: les
persones tenim dret, a les Illes Balears, a generar la nostra
pròpia llum de fonts renovables.
Així mateix, també els fons Next Generation han apostat per
aquesta transició, gairebé un 40% dels fons van directament a
polítiques d'atenció energètica. I a Formentera, ara en parlaré
un poc, li faré un parell de consultes.
La primera passa, com bé ha dit, són aquests 233,3 milions
per a la transformació. Descarbonitzar les Illes també és
fonamental, tant la mobilitat terrestre com la generació
d'energia. Vam parlar-ho a la primera interpel·lació que vaig
fer en aquest plenari, la descarbonització de Ca Marí, la qual es
una passa que sí que ens agradaria, Sr. Conseller, que fos una
realitat i que aquest pla del qual es parla també ho tingués en
compte.
Les conseqüències del canvi climàtic seran molt greus a
molts de territoris i a illes com Formentera ho seran encara
més. Si no s'atura aquesta pujada del nivell dels gasos d'efecte
hivernacle i de la temperatura de l'atmosfera, en menys de 100
anys pujarà mig metre el nivell de la mar; una pujada de mig
metre vol dir que la costa de Formentera arribarà a Sant
Francesc.
Sr. Rodríguez, sí, ja sé que no està d'acord amb jo, però
crec que ho acaba d'expressar sobre el canvi de les energies i la
necessitat.
Aquesta pujada del nivell de la mar és necessari aturar-la
per a territoris molt fràgils, com Formentera, perquè, a més, la
font econòmica de l'illa ve principalment del turisme i podria
desaparèixer una de les principals fonts econòmiques.
S’'han plantejat solucions molt curioses, es ridiculitzen les
fonts de renovables, però sí que es parla de la font més
contaminant de totes, de la nuclear, perquè, sí, la nuclear potser
la seva producció no sigui..., no generi residus, però els residus
que queden duren milers d'anys, com els milers d'anys que fan
falta per produir aquestes parts del milió que generen el canvi
climàtic. És per això que la nuclear, tot i que ara mateix hi ha
tendències que volen ficar-la com a energia verda, és una
energia molt potent, però per poder substituir-la fan falta
justament plans com el que s’aprova.
I acab, sobre Formentera, Sr. Yllanes, sí que sabem que
s'han dut a terme alguns projectes com la solarització de
pàrquings i de les circumval·lacions de l'illa, ens agradaria
tenir-ne un poc més al detall, així com també d'un projecte molt
interessant, que crec que no se n'ha parlat molt, com és les
plaques solars flotants a la bassa de reg. Així que sí que ens
agradaria tenir un poc més d'informació d’aquest punt.
Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Donam la paraula ara a la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Yllanes, gràcies per les
seves explicacions. El meu grup es vol fixar en una qüestió
molt concreta, que són les comunitats energètiques i ens
interessen especialment perquè a la planificació de la xarxa de
transport elèctric, aprovada pel Ministeri de Transició
Ecològica, per al període 21-26 no es contempla el reforçament
de la xarxa per poder evacuar més projectes de parcs de
renovables. Aquesta poca flexibilitat, i afegiria,
desconeixement, fa perillar l'estratègia Menorca 2030, ja que
aquesta planteja arribar a 260 megawatts en producció
fotovoltaica, mentre que Red Eléctrica Española n’ha calculat
140.
Som conscients que no li ve de nou, ja que una de les
plantes afectades és Trepuconet. Podem dir, sense cap por, que
la darrera frontera per a la democratització energètica és la
mateixa xarxa de distribució.
Els projectes afectats pel col·lapse són aquells que superen
els 0,5 megawatts de potència, els més petits no tenen
necessitat d’endollar-se a la xarxa; és a dir, l'autoconsum no es
veu afectat, per la qual cosa s'ha convertit en l'única via per
avançar cap a la transició energètica.
Per tant, Sr. Conseller, m'agradaria que em respongués, ha
tengut converses amb el ministeri per exposar aquesta
distorsió? Si és que sí, quina ha estat la resposta? Quines
actuacions té previst el Govern per solucionar aquest col·lapse?
El Pla d'inversions té en compte que aquesta poca flexibilitat
dificultarà poder dur a terme tot el que planteja?
Aprofit per recordar els punts d'una moció nostra, debatuda
fa un parell de setmanes, que va ser rebutjada, però, tenint en
compte que ara per ara l'autoconsum és l'única via, crec
convenient recuperar que cal adoptar un marc legal que permeti
als consells insulars habilitar sengles finestretes úniques per a
la tramitació d'instal·lacions d'autoconsum, a la vegada que
també creiem que també s'ha d'augmentar el percentatge de
l'ajut per a instal·lacions d’equips d'autoconsum.

i comunitats energètiques no basades únicament en
l'autoconsum compartit, i totes aquestes instal·lacions haurien
de disposar de sistemes d'emmagatzematge gestionable.
Des del moment que es permet que la societat ha de
participar activament en aquesta transició, en facilitar
l'autoconsum i l'intercanvi de fluxos energètics entre veïns, es
pot pensar en la configuració d'un sistema que augmenti la seva
complexitat i incorpori figures ja existents a la resta d'Europa
i que el nostre país encara no ha gosat de regular, com són els
agregadors o les plantes virtuals de generació.
Aquí encaixa també la necessitat que representa
l'emmagatzematge d'energia elèctrica, en especial si aquest ve
associat a la gestió de l'autoconsum i l'electrificació de la
mobilitat, però la planificació central manté criteris tan
restrictius que xoquen amb els avantatges que diferents sectors
atribueixen a la híbridació de l'emmagatzematge amb les
energies renovables, com el suport al sistema elèctric en
períodes de baixa generació i alta demanda, o la millora de la
qualitat de subministrament, entre molts altres.
Una comunitat energètica pot produir, consumir i
emmagatzemar i vendre energia renovable i permet de
compartir l'energia entre els membres de la comunitat i accedir
a altres mercats d’energia de forma directa o agregada; és a dir,
permet que la gent pugui disposar d'energia renovable sense
haver d'anar als mecanismes de mercat habituals. Açò no vol
dir que la gent pugui prescindir de tenir l’energia contractada
amb una comercialitzadora, però sí que permet que l’energia
que has produït pugui compensar la que has consumit.
En aquest sentit, cal recordar que la Unió Europea s'ha
posat com a objectiu que a l'any 2050 el 50% de les llars
produeixin la seva pròpia energia i açò només es podrà fer
mitjançant les comunitats energètiques locals, perquè no
tothom pot posar plaques a la seva teulada tampoc. L’energia
és un bé imprescindible amb el qual les grans empreses juguen
cruelment, per açò la sobirania energètica ha d'anar lligada
indestriablement de la democratització de l'energia.
Veurà, Sr. Conseller, que la nostra intervenció té preguntes
sobre la planificació, a la vegada que hem volgut ser
propositius, perquè, tal i com ha demanat, la nostra implicació
en el desplegament de les energies renovables és absoluta.
Ja està, esper que em pugui resoldre els dubtes.

Sr. Yllanes, ja ho sé, que ens ho varen rebutjar, però crec
que, tenint en compte la situació, potser cal tornar a passar una
miqueta.

Gràcies.

Insistim en aquestes propostes perquè la visió summament
centralitzada de la planificació energètica té poc sentit en
territoris amb poca interconnexió, com és el cas de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

És per açò que pensam que la transició energètica
s’acceleraria amb mesures de promoció d'un model de
generació distribuïda amb participació social que inclogués
autoconsum individual i compartit, petites plantes de generació
renovable de fins a 500 quilowatts per pic repartides pel
territori, i sempre que sigui possible en sòl urbà, evidentment,
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(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Carbonero.
LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:
Gràcies, president, bon dia de nou, diputats i diputades.
Gràcies conseller, per venir a posar aquest debat aquí en el
Parlament, un debat molt important i, bé, jo per no repetir les
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intervencions d'altres companys i companyes, sí que m’agafaré
que un grup ha dit que havia fet un discurs apocalíptic, jo en
cap moment -en cap moment- no li he sentit un discurs
apocalíptic, Sr. Conseller, en cap moment, simplement realista,
realista. I per açò faré un poc d'història, perquè aquells que
diuen que tot açò, que el clima canvia perquè sempre ha canviat
o perquè posam exageracions damunt la taula, crec que mereix
una reflexió, i faré la història i començaré per Europa i per què
som aquí i per què podem posar aquest pla damunt la taula de
manera tan ràpida.
Europa ja va acordar en el seu moment el que se’n diu el
Pla Verd, el Nou Pacte Verd, perdó, el Nou Pacte Verd, new
green deal, jo faré un poc de competència al senyor...,
(Rialles de la intervinent)
... al senyor de Ciudadanos amb l’anglès, no, no tenc tan bona
pronúncia com vostè; però, bé, aquest Pacte Verd en el seu
moment recollia l'acord de París, l'acord de París també, que
era internacional, parlam de fa més de sis o set anys. Per tant,
un acord internacional pel que fa al canvi climàtic, deixam
d’emetre emissions, volem deixar d’emetre emissions, per
què?, perquè aquestes emissions vénen d'origen humà, és a dir,
la clau del debat és que el clima canvia perquè hi ha un efecte
de la persona humana, de sumar damunt el canvi del clima.
Açò és la novetat i açò ningú no ho ha dit, i açò és la gran
novetat que hem d'afrontar; és a dir, som responsables
d'aquestes emissions i, per tant, el Sr. Conseller avui ens ha
vengut a explicar aquest pla, per a què?, per reduir les
emissions, no?, perquè tot aquest canvi és en gran part culpa
nostra.
Per tant, Europa va fer la seva feina, va fer els deures, és a
dir, tenim el Pacte Verd, després del Pacte Verd tenim la
COVID i tenim la guerra d’Ucraïna, que encara ens posen més
l'accent, és a dir, ens evidencien què ens passa; és a dir, el Pacte
Verd també parla de biodiversitat, de cicle de l'aigua, també
parla d’economia circular. Amb la biodiversitat què passa? Està
clar, és que la pandèmia, la COVID, tot va relacionat, vull dir,
tenim un món sistèmic i el que vulgui fer parts i quarts i separar
en quadres s'equivoca, per tant, pandèmia i guerra d’Ucraïna,
parlam ja que volem ser autosuficients perquè realment tenim
un problema en el tema energètic, volem ser autosuficients
energèticament parlant, no, Sr. Conseller?

i també allà s'explica molt clarament quin és el nostre objectiu:
descarbonitzar les Illes Balears.
Per tant, anam totalment alineats, els deures estan fets per
la part que ens correspon i ens trobam amb aquest pla que ens
ha presentat avui el conseller el qual està inclòs dins el Pla de
recuperació, transformació i resiliència amb distribució de fons
europeus Next Generation.
També hem de dir que aquest pla ha estat liderat pel
president Sánchez i ha emmarcat també molt clar el full de ruta
que ha de tenir la despesa d'aquests fons europeus. I he de dir
que mobilitza més de 70 milions d'euros de transferències del
mecanisme de recuperació i resiliència i incorpora dins el
pressupost de l'any 2022, aquest en curs, prop de 27.000
milions d'euros, i he de dir que el Partit Popular no li va donar
suport, no li va donar suport. Estam contents que el Sr.
Sagreras ara ens digui que està d'acord amb aquest pla, però
hem de dir que si hagués estat per ells no tindríem aquests
doblers.
Per tant, nosaltres aplaudim tot aquest arbre de fa molts
d'anys, que sí reconeixem el canvi climàtic, el reconeixem des
de fa molts d'anys i hem posat els fulls de ruta des de sempre,
per aconseguir que ara tinguem un pla i que, arran de la
pandèmia i de la guerra d’Ucraïna, puguem posar en marxa de
manera molt ràpida, de manera molt ràpida, perquè el fons
Next Generation ve arran de la crisi de la COVID, però, com
he explicat, ja estava tot preparat i pensat.
Aquest pla d'inversions està dotat amb 233 milions, el
conseller ha explicat les diferents línies, jo no hi entraré, i
l’element clau, emperò, també, crec que per a les Illes és la
diversificació, aquest és un element que consideram que
l'economia de la transformació energètica pot ser un element
clau de diversificació i també de posar una ocupació de
qualitat, de tot l’any -diguéssim- que ara tenim l'estacionalitat
aquesta, per tant, empeny molt clarament en aquesta
diversificació de la qual també tots els grups sempre en parlam.
Per tant, es pretén amb aquest pla arribar a tota la població,
a les famílies, als sectors productius, a l’administració també,
per a una transformació energètica, transitar cap a una energia
més neta i cercar, sobretot, l'autosuficiència i també, molt, molt,
important a la conjuntura actual, abaixar la factura de la llum.

Nosaltres compartim totalment aquest pla perquè ve
d’aquest origen, ve de l'origen d’haver fet els deures des del
nivell europeu, també a nivell estatal perquè els recordaré que
tenim el Marc estratègic d'energia i clima d'Espanya on també
es va definir, conjuntament amb les comunitats autònomes i
administracions locals, de manera conjunta, també es va marcar
aquesta línia i aquestes polítiques que fan necessari que agafem
perquè tinguem un futur molt millor per als nostres fills i néts,
des del punt de vista mediambiental.

Crec que vostè, Sr. Conseller, jo també -igual que ha fet el
Sr. Ferrà- li faré aquest incís en el comentari que ha fet, que el
canvi climàtic és ciència, és evidència i no és política, jo també
li faig aquesta reflexió, creiem que tenim un punt dèbil en tota
l'explicació del canvi climàtic i un desafiament gros, per què?
Perquè hi ha partits polítics que s’han adonat que dins el
discurs del canvi climàtic sí que hi ha política, i així ho han fet,
perquè fan política. I curiosament, el tema del canvi climàtic
s'ha convertit en un debat polític i de controvèrsia, i açò és un
desafiament que tenim.

Però Balears també va fer els deures, perquè hem estat una
comunitat pionera en aprovar una llei de canvi climàtic, el
2019, i transició energètica, que marca també un full de ruta
clar, i aquest parlament la va aprovar, la va aprovar, nosaltres
li vàrem donar suport juntament amb la gran majoria de grups,

I és curiós que volen confondre..., perquè li agrairé que
parli, que hagi fet la seva intervenció en català, jo crec que s'ha
d'agrair l'esforç que fa, i li dic açò perquè m’agafaré al tema del
sòl, no?, que vostè diu: tenim un problema a les Illes Balears,
el preu del sòl -amb accent- és molt car, i supòs que ho deia per

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 117 / 26 d'abril de 2022

al tema de posar plaques solars i açò; bé, idò jo li diré: és que
alguns partits han volgut posar preu al sol -sense accent-,
perquè açò ho hem viscut...
(Alguns aplaudiments)
..., ho hem viscut, vull dir..., benvingut sigui, benvingut sigui el
Partit Popular ara, que està d'acord amb la descarbonització,
però hem pogut veure clarament que quan ells governen ens
posen un impost fins i tot al sol, i ara diuen que abaixaran els
imposts!, i ells ens en volien posar al sol; vull dir, a curiosa
conjuntura ens durien, a curiosa conjuntura ens durien.
Li direm que esperam molt bona feina en l’execució del pla,
és un gran repte, creiem que és un repte importantíssim per a
les Illes Balears, i jo li demanaré, ja que alguns grups li han
demanat el tema..., bé, han reiterat el concepte que tenia el Sr.
Casado, aquell que va desaparèixer en cinc dies, que deia que
les plaques solars no produïen durant el vespre, jo li demanaré
sobre la línia 5 de generació d'energia i, sobretot,
d’emmagatzematge, que creiem que podria ser un punt dèbil,
que també s'hauria de fer molta feina per poder tenir aquesta
energia en hores que no es produeix.
Per tant, esper que ens contesti, i molta sort i ventura, que
diem a Menorca, Sr. Conseller.
Moltes gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Carbonero. En torn de contestació
donam la paraula al 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):
Moltes gràcies, Sr. President. Moltíssimes gràcies a tots els
que han participat en el debat, són molts de temes i
probablement, amb 20 minuts que tinc d’intervenció, serà
complicat, però començaré amb el Sr. Sagreras.
És evident que és un projecte insularitzat, vull dir, això són
les inversions que es faran a totes les illes i, lògicament, hem de
tenir molt en compte tant Eivissa i Menorca, amb la doble
insularitat, com Formentera, amb la triple insularitat, per tant,
hi ha projectes concrets que estan destinats a una illa concreta.
Jo el que demanava del Sr. Méndez aquest matí i el que
demanava de l’oposició, no és, evidentment, conèixer el seu
programa en matèria de transició energètica, però sí, i jo estic
absolutament disposat a asseure’m a qualsevol moment per
parlar de transició energètica, amb el principal partit de
l'oposició i amb tots els partits de l'oposició, evidentment,
segurament VOX no es voldrà asseure, perquè, com que jo parl
de l’apocalipsi i no de transició energètica, idò no té sentit
perquè jo de l'apocalipsi no en sé absolutament res. Però jo crec
que seria molt interessant veure si efectivament hi ha sinergies
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entre els partits de l'oposició i les polítiques que tracta
d'implementar el Govern, perquè és important.
Veurà, el tema del dièsel és un tema molt, molt interessant,
nosaltres, evidentment, el que volem és donar aplicació a la
Llei de canvi climàtic i, evidentment, tenim una eina important
a la Llei de canvi climàtic estatal, que preveu la possibilitat que
hi hagi acords entre el Govern central i el Govern de les Illes
Balears per ser una comunitat insular, però, vull dir, la realitat
és la realitat, nosaltres no som responsables del que ha
ocorregut amb les vendes de dièsel en els darrers 6 anys, han
baixat d'un 62% a un 17% -d’un 62 a un 17!-, per tant, no és
una qüestió del Govern de les Illes Balears, és una qüestió dels
principals fabricants de cotxes a Europa, que ja han dit que a
partir de l'any 2030 la majoria no fabricaran ni un sol
automòbil mogut per combustibles fòssils. I, per tant, seguirem
fent feina amb el ministeri, precisament, perquè no circulin
nous vehicles dièsel a les Illes Balears en les dates que preveu
la Llei de canvi climàtic.
En el tema del segon cable, ja he tingut oportunitat de
respondre qualque pregunta en sessió de control, evidentment,
la ministra va dir que no es troba a la planificació 2021-2026,
que és una planificació que s'ha presentat a l'any 2022, però, bé,
és evident que haurem de seguir fent feina precisament per
aconseguir que si tenim la feina avançada el segon cable
Mallorca-Menorca sigui una realitat a principi de la propera
planificació. I per això és important també que tinguem
immediatament el segon cable península-Mallorca, perquè el
segon cable Mallorca-Menorca depèn també d’aquesta
instal·lació del segon cable península-Mallorca, que sí està
previst en aquesta programació del 2021-2026.
En el tema de les benzineres, vàrem parlar amb el sector, el
sector no estava gaire preocupat pel tema de les llicències,
estava més preocupat pel tema de les benzineres low cost,
perquè és evident que no produeixen cap lloc de feina i, per
tant, vàrem tenir una reunió a la conselleria i vàrem parlar
d’aquest tema, però tenim un problema i és que les llicències de
benzineres són qüestió de l'Administració de l'Estat i, per tant,
no podem establir cap prohibició ni cap demora perquè no
tenim aquesta capacitat, és l'administració estatal, aquestes
coses passen. Qualsevol ha dit, no sé concretament qui, que
evidentment som a l'Estat espanyol i a més som a Europa,
doncs evidentment sí, i això significa que tenim obligacions
legals que hem d'acomplir.
Hi ha absoluta coordinació entre totes les conselleries del
Govern per al tema de la transició energètica, no en tengui el
mínim dubte, Sr. Sagreras, és evident que parlam amb
Habitatge per al tema de l'habitatge de protecció oficial per
garantir un tema important, que ha assenyalat el portaveu d'El
Pi, el Sr. Melià, que és el tema de l'eficiència energètica,
perquè aquests habitatges de protecció oficial, siguin més
eficients energèticament que els que teníem abans.
I parlam amb Agricultura i tenim projectes interessants de
solarització de les basses de regadiu, que és un tema molt
interessant el que han comentat per aquí de solarització flotant.
I, per tant, lògicament estem en contacte continu amb la
Conselleria d'Agricultura, precisament perquè creiem que és
molt important tenir aquest tipus de col·laboració i la tenim i,
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lògicament, essent, com som, dues conselleries que són del
mateix partit polític, doncs s'ha arribat a un acord precisament
per afavorir, diem-ne que l’agrivoltaica, l’energia agrivoltaica,
és a dir que es pugui fer aprofitament per a energies renovables,
però també per a agricultura o per a ramaderia. I per tant, estam
en contacte.
Evidentment, amb Medi Ambient es va arribar a acords per
a la solarització d'instal·lacions dependents de la Conselleria de
Medi Ambient.
I evidentment amb la Conselleria de Turisme,
afortunadament tenim un sector turístic molt mentalitzat que tot
el tema de les energies renovables, d'apostar per les energies
netes és un valor afegit per al seu negoci i, per tant, lògicament,
tenim un compromís per part del sector turístic, del sector
hoteler, per apostar per les energies netes. Vull dir, l'exemple
més clar és, no ho sé, puc parlar de companyies hoteleres que
tenen el seu propi parc fotovoltaic per donar electricitat, per
donar energia a totes les seves instal·lacions; o podem parlar de
companyies hoteleres que faran una aposta molt clara per
l'hidrogen verd, que és absolutament també estratègic per
d'alguna manera modificar la dependència de combustibles
fòssils que tenim aquí, a la comunitat autònoma.
Per tant, lògicament, fem aquesta feina, i serà molt
interessant conèixer propostes del Partit Popular per millorar
les polítiques que implementam des del Govern en el tema de
transició energètica, tot el que sigui avançar en lluita contra el
canvi climàtic i transició energètica és ben rebut. I, per tant, a
la seva disposició, Sr. Sagreras, a la disposició del Partit
Popular per parlar d’això, a la disposició del Partit Popular,
d'El Pi, de Ciutadans, de qualsevol partit que seu aquí, a
l’hemicicle, fins i tot els apocalíptics, cap problema.
En el tema del Sàhara, jo tenc la meva opinió, la meva
opinió és que no s’hauria d’haver adoptat aquest acord,
evidentment, jo no som el president del Govern, o jo no som el
Govern de l'Estat, i no tenc molt clar que al final això pugui
repercutir en un augment del preu del gas natural. Hem de tenir
en compte, a més, que el gas natural... -ah!, per cert, tenim
informació d'última hora, de darrera hora, i és que Espanya i
Portugal han arribat a un acord amb la Comissió Europea,
precisament per llevar del càlcul del preu de l'electricitat el
preu del gas-, la qual cosa és una bona notícia, perquè
significarà un estalvi per a tots els espanyols.
(Alguns aplaudiments)
Per tant, es fa feina i és important, perquè com que som una
comunitat autònoma dins un Estat que es troba també a la Unió
Europea, doncs lògicament arribar a aquest tipus d'acord
significa abaratir la factura de la llum per a tots els ciutadans
d'aquest país, i també d'aquesta comunitat autònoma i és una
bona notícia.
Ja dic que el tema del gas natural, i aquí ja anticip una
resposta que volia donar al Sr. Melià, s'ha derogat l'article que
identifica el gas com a un combustible prioritari, per què? Per
una senzilla raó, perquè el gas és un combustible fòssil i, per
tant, contaminant. I, lògicament vull dir, podem estar més o
menys d'acord amb el tema que sigui un combustible de

transició, com l'energia nuclear a Europa, però ja no és un
combustible prioritari a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, perquè en el darrer decret que hem aprovat en aquest
Parlament, s'ha derogat precisament aquesta condició.
Evidentment, tot el tema de la pobresa energètica es troba
present en aquest Pla de transició energètica de les Illes
Balears, vull dir, des del minut 1 tenim una eina molt, molt,
molt eficaç, una eina, a més, que serà copiada pràcticament per
totes les comunitats autònomes, com és l'Institut Balear de
l'Energia, i aquest Institut Balear de l'Energia des del minut 1
ha tingut molt clar que la seva política ha de passar per
fomentar l'autoconsum compartit, com una forma molt eficaç
de combatre, precisament, la pobresa energètica. Per tant,
lògicament, partim de dades objectives, vull dir, per què som
pobres energèticament? Perquè hem de triar, i això és
l'important; el que volem és que cap ciutadà o ciutadana de les
Illes Balears hagi de triar entre menjar o escalfar la seva
habitació, la seva llar. Per tant, la pobresa energètica és evident
i la tenim tots els dies la tenim present, i és aquesta gent que
diu que no pot encendre la calefacció o que no pot posar l'aire
condicionat a l'estiu perquè no té doblers, perquè, si no, no es
podria vestir o no podria portar menjar a ca seva.
Per tant, la pobresa energètica existeix, lamentablement, i
partim de la base, i jo crec que aquest és un tema molt, molt,
molt important i molt a posar en valor, que és que l’energia ha
de deixar de ser un bé de mercat i ha de passar a ser un bé
absolutament essencial, vull dir, és perfectament comprovable.
Tot el tema d'emmagatzematge que s’ha tractat per diversos
grups, és evident que és també estratègic per a les Illes Balears.
Som un territori limitat, som un territori fràgil, tenim unes
obligacions paisatgístiques i de conservació del territori que fan
més complicat el tema del desenvolupament de renovables que
a altres territoris i, per tant, el tema de l'emmagatzematge és
bàsic. Ara no hi és la Sra. Font, però és evident que hem parlat
amb el ministeri, per augmentar la capacitat d'emmagatzematge
d'energia elèctrica a l'illa de Menorca -hi ha la Sra. Carbonero,
que també representa aquesta illa. I, per tant, el que volem és
d'alguna manera tractar de resoldre el problema seriós que no
podem ocupar molt de territori, és veritat que intentam
promoure que les instal·lacions d'energia fotovoltaica siguin, ja
ho he dit, a espais antropitzats o ja urbanitzats, però el tema de
l'emmagatzematge, lògicament, és estratègic per a Balears, no
sols en qüestió d'electricitat, també en qüestió d’hidrogen verd,
som productors d’hidrogen verd i, per tant, l’emmagatzematge
d’hidrogen verd és molt important. Hi ha un projecte molt
interessant, en col·laboració amb l’Autoritat Portuària, per al
port de Palma, precisament per a emmagatzematge d’hidrogen
verd, per a usos lògicament purament industrials, però també en
tema de transport.
Sr. Méndez, abans no he tingut oportunitat de dir que el que
volem reforçar, i ho hem fet a la darrera modificació que hem
fet en el darrer decret que s’ha aprovat aquí, al Parlament, és el
tema del dret a l’autoconsum. És curiós, perquè el tema de
Sóller és un tema que ens preocupa, el regidor d’Urbanisme és
d’El Pi, podem organitzar una reunió, perquè jo crec,
sincerament, no pot ser que perquè un tengui el seu habitatge a
un determinat lloc tingui prohibit produir la seva pròpia
energia, estalviar en la factura de la llum i dependre d’una
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multinacional; vull dir, això ho hem de resoldre, i el que volem
amb aquest dret d’autoconsum és, precisament, no establir
legislació prohibitiva, sinó reguladora de com podem ampliar
la possibilitat de ser productors d'energia neta a qualsevol
habitatge de les Illes Balears.
Lògicament, mai, mai no demanarem solaritzar Can
Prunera, és il·lògic, és il·lògic, són un poc els criteris
patrimonials als quals feia referència el Sr. Méndez a la seva
intervenció, a la sessió de control, però hem de garantir que
qualsevol ciutadà de les Illes Balears que vulgui ser productor
i consumidor de l'energia neta que ell produeix pugui fer-ho. I
això crec que és un dels grans reptes que hem de resoldre amb
aquest Pla de transició energètica de les Illes Balears.
Sr. Méndez, no estic d'acord, vostè i jo, per edat,
segurament no estarem desesperats pel tema del canvi climàtic,
però jo li puc donar garanties que qualsevol al·lot de 15, 16,
17, 20, 25, 30 anys està seriosament preocupat, desesperat, pel
planeta que li donarem nosaltres, que ja no tenim aquesta
preocupació, ja les nostra preocupacions són altres, però, bé,
som d’una altra generació; però les noves generacions ho tenen
claríssim que el tema del canvi climàtic és un tema de
preocupació a nivell mundial.
I, sincerament, el tema o el vessant econòmic i social de la
transició energètica és molt important, el vessant econòmic
perquè parlam de la possibilitat d’un estalvi d'energia i de
doblers molt important, tant a nivell individual com a nivell de
les administracions, i, al final, i qualsevol..., ho ha dit crec la
Sra. Riera a la seva intervenció, a la moció, evidentment, els
diners, els doblers públics són doblers de tots i, per tant, tenir
també un estalvi en aquest tema, és enormement important.
I el tema social, ja li dic, hi ha pobres energètics a les Illes
Balears, per tant, el tema social és un tema a potenciar des de
l'aplicació d'aquesta Llei de canvi climàtic.
Evidentment, totalment d'acord amb el dret d'autoconsum,
absolutament important. Tenim una ciutadania absolutament
compromesa, Sr. Ferrà, absolutament compromesa amb el tema
de l'autoconsum, amb el tema de la transició energètica, és
increïble l’allau de sol·licituds d'instal·lacions d'autoconsum
que tenim a les Illes Balears! Hem demanat ja al ministeri la
possibilitat d'ampliar la línia d'ajudes a autoconsum, perquè és
increïble la quantitat de peticions que hem rebut. Per què?
Perquè tenen molt clar els ciutadans d'aquí, primer, que jugam
amb un tema molt, molt, molt seriós, com és el canvi climàtic
i el futur d’aquest territori. I, en segon lloc, perquè és una molt
bona manera d’estalviar a la seva factura de la llum.
Aquests 223 milions, per cert, el repartiment és
exclusivament per criteris poblacionals, Sr. Méndez. En
Canarias son más que nosotros y reciben más que nosotros,
sencillamente. I crec que és un criteri molt objectiu i, per tant,
a part que Canàries és un sistema molt complicat, perquè
nosaltres som un sistema connectat, però Canàries és un sistema
aïllat, Canàries té un problema amb els combustibles fòssils
molt i molt seriós. Per tant, vull dir, aquesta sensibilitat cap a
un territori que té un problema molt seriós, no sembla
malament, però és una qüestió objectiva; població. D'acord?
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Pràcticament la majoria d'aquests doblers els gestionarem
des de la Conselleria de Transició Energètica, hi ha una part
molt petita, pràcticament no arriba al 10% , que serà executada
directament per l'IDAE, però ja dic que és un una part molt
petita, el desenvolupament es farà..., o la competència per a
aquest desenvolupament el tenim nosaltres.
La cooperació amb totes les conselleries, ja ho he comentat,
lògicament, amb Medi Ambient, no pot ser d'una altra manera,
solarització de les instal·lacions de l'aigua a totes les illes; com
no pot ser d'una altra manera amb Habitatge per al tema
d'eficiència energètica; amb Agricultura per al tema de
combinar la transició energètica amb el reforçament del sector
primari; i amb Turisme, evidentment, ja dic que crec que és un
col·lectiu molt mentalitzat perquè el tipus de client que té el
turisme d’aquí, que és un client essencialment europeu, ja posa
en valor absolutament que un establiment hoteler sigui
sostenible, faci una aposta definitiva per les energies
renovables, per a l'estalvi d'energia, per a l'estalvi d'aigua, vull
dir que això és el futur, és el present ja, però és el més
immediat futur del nostre sector turístic.
El tema de l'eficiència, ja li dic, a partir d'ara les exigències
per a la nova construcció són molt més reforçades, precisament
pel tema de l'eficiència energètica, perquè és veritat que som
una comunitat que no s'ha preocupat pel tema de l'eficiència
energètica, i això té molt a veure amb l'estalvi d'energia i, per
tant, amb l'estalvi de doblers.
I el tema del vehicle, bé, ara tenim..., s’està licitant, per part
de l'Institut Balear de l'Energia, el manteniment de la xarxa de
recàrrega elèctrica de tota la comunitat autònoma, el que es fa
és que una empresa pugui fer aquest manteniment amb un
telèfon d'assistència al consumidor de 24 hores, atès en castellà,
en català i en anglès. Per tant, estam segurs que això significarà
alliberar els municipis del problema que tenien amb el
manteniment de la xarxa de recàrrega i segurament fer la xarxa
de recàrrega molt més essencial.
La biomassa i els biocombustibles ja tenen línies d’ajuda als
pressuposts de la comunitat i evidentment també a aquest pla,
però sí que és veritat que són dues línies d’energies renovables
que no tenen molta demanda aquí, a les Illes Balears. Tenim un
problema de gestió, i això sí que ho hauríem de parlar, amb el
tema dels residus forestals a les Illes Balears, i d’això sí seria
molt i molt interessant parlar-ne.
L’energia eòlica, quan vulgui, obrim un debat sobre energia
eòlica quan vulgui, però ja hem traslladat al ministeri que el
tema de l'energia eòlica marina, offshore, ens interessa i ens
interessa molt. Per què? Perquè l’energia eòlica és molt més
eficient que l'energia solar i, per tant, crec que pot ser una bona
solució, tenint en compte també aquests criteris de paisatge i de
territori que hem de tenir necessàriament en compte.
I...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller, hauria d’anar acabant.

7288

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 117 / 26 d'abril de 2022

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
... -sí, sí-, bé, intentaré contestar altres temes perquè,
evidentment, Ca Marí és una preocupació que té el Govern,
molt important, però per això ja començam el desenvolupament
d'energies renovables en els aparcaments de la ronda de Sant
Francesc, o la bassa de regadiu, que també se solaritzarà, ja és
una primera passa, però necessitam un impuls de les energies
renovables per poder tancar Ca Marí, que seria absolutament
fantàstic.
I també li vull dir a la Sra. Font, malgrat no sigui present,
que en el tema de xarxes intel·ligents i d'emmagatzematge fem
un esforç perquè entenem que per a Menorca és estratègica
aquesta qüestió.
Moltíssimes gràcies per la seva indulgència, Sr. President.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèpliques dels grups
parlamentaris, donam la paraula, pel Grup Parlamentari
Popular, al Sr. Sagreras.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
Gràcies, president. Gràcies, Sr. Yllanes. Li he de dir que em
queda relativament satisfet, vostè avui no ha vengut amb una
actitud predeterminada a aquesta compareixença, no ha vengut
a fer populisme energètic, cosa que de vegades qualque diputat
del seu entorn ens té avesats, fins i tot de vegades líders d'altres
àmbits de Podemos, i jo li diria que vostè avui ha vengut amb
una actitud humil, ha vengut a reconèixer que, malgrat que fa
set anys que governen les Illes Balears, som a la cua de tota
Espanya en transició energètica.
També és veritat que s'ha posat a disposició de fer feina i
també és veritat que de sis preguntes concretes que jo li he
plantejat, manco la capacitat de les sots-estacions a Menorca
per absorbir les renovables, m'ha intentat contestar-les totes. És
veritat que a qualcuna o jo no m'he explicat bé o vostè no m'ha
acabat d'entendre, i intentaré tornar-li a plantejar a veure si a la
darrera intervenció ho pot fer.
També haurà vist que nosaltres en el debat a mig termini i
a llarg termini sobre la transició energètica, les renovables i
l'autoconsum estam d'aquesta part, hem de fer feina i li hem
estès la mà. Ara bé, Sr. Yllanes, nosaltres som un partit seriós,
som realistes, vostès en aquest moment també són un partit de
govern i creiem que avui, maldament el títol del debat miri al
llarg termini, els que tenim responsabilitats polítiques i
públiques hauríem de detectar que hi ha més emergència que la
climàtica, hi ha més emergència immediata, és l’emergència del
fred, és l'emergència del fred i de la talent, i això ve donat
sobretot per l’increment també, a part de la cistella de la
compra, dels preus actuals, sobretot el darrer any cap aquí, dels

combustibles i de l'energia, que són absolutament necessaris
per no tenir fred, per fer el menjar, per circular, per anar a fer
feina, per dutxar-se amb aigua calenta, per fer un plat calent o
encalentir el tassó de llet als fills.
També per a les empreses que ho pateixen, vostè du les
àrees d'Indústria i ahir, per exemple, vàrem tornar veure que es
torna produir un increment brutal dels preus industrials,
sobretot per mor de l'increment dels preus energètics.
I així com nosaltres hi som al llarg termini i li hem explicat
en la transició energètica i en les renovables, vostès, que tenen
responsabilitat de govern, i tal vegada menys competència a
Balears, però sí que ho poden fer arribar a Madrid, creiem que
és hora, creiem que ja ha arribat el moment que escoltin i
intentin implementar les propostes del Partit Popular: IVA
súper reduïts, temporals almanco, mentre els preus estiguin pels
núvols, del 4%, a energia, combustibles, gas. Creiem que és el
moment, sobretot ara es pot fer, es produeix una
sobrerecaptació a causa de la inflació, per tant, els governs
seguiran recaptant, però la gent podrà tenir més doblers
disponibles dins les seves butxaques, per fer front a
l'emergència del fred i de la talent, que és una realitat.
Sr. Yllanes, l’impost dels hidrocarburs, no ens agrada, els
ho hem dit diverses vegades, així com s'ha plantejat aquest
regal, aquesta almoina de Sánchez de 20 cèntims regalats
directament, perquè al tiquet sembli que Sánchez ens regala 20
cèntims per litre, no és el sistema, nosaltres els ho hem explicat,
el Sr. Antoni Costa molt millor que jo, la manera és que es
redueixin directament a l'impost dels hidrocarburs i així que ja
quedi directament dins les butxaques dels ciutadans. La resta és
problema per a les benzineres, propaganda per a Francina, per
intentar després dir que posa solucions a les benzineres, i ja un
desvergonyiment de Sánchez totalment. I la conseqüència a un
moment donat va ser que automàticament quasi quasi després
varen apujar 20 cèntims el preu total que pagàvem a les
benzineres.
I una altra proposta que jo crec que, si som seriosos, no hem
de defugir mentre el facem amb educació i amb arguments, del
debat, és que s'ha de tornar posar damunt la taula el debat de la
nova energia nuclear, ja li han dit diverses vegades, els països
europeus en tornen parlar, ja en parlen. La situació de Balears,
la situació d'Espanya i la situació d'Europa arran de la guerra ha
canviat, la situació estratègica ha canviat, no podem avançar en
la transició energètica amb una dependència absoluta del gas,
almanco, Sr. Yllanes, aquí, -a Madrid, evidentment, més a
Madrid que aquí-, hem de tornar obrir el debat de la nova
energia nuclear, evidentment com a complement de les
renovables: és energia neta, no emet CO2, emet vapor d'aigua.
S'ha d'encetar aquest debat, no podem mirar cap a una altra
banda, jo li deia altesa de mires i realisme, en contra del
populisme energètic. Ja ho fan països europeus seriosos.
Jo li he dit, m'ha intentat contestar totes les preguntes,
menys la que li he dit, però sobre la del sector primari crec que
vostè no m’ha entès, després en parlarem, perquè aquest debat
l’hem tengut a part altres vegades, em referia a bloquejar ajudes
concretes per a les empreses agrícoles perquè puguin instal·lar
plaques solars sobre les vaqueries o sobre les naus industrials.
Ja no poden més, els costs els pugen, els preus de les vendes
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estan totalment estancats i els preus que els pugen, un dels més
importants, a part del gasoil elèctric, és el del corrent. Per tant,
en coordinació amb la Conselleria d'Agricultura, que jo crec
que no m'havia explicat bé, crec que vostès s'haurien d'asseure,
per ventura a nivell de direccions generals, ser un poc més
didàctics, perquè jo li he dit, ja els havien convocades altres
vegades aquestes ajudes, però donar més publicitat i fins i tot
ajudar-los en les tramitacions.
Jo, si em torna a contestar aquesta i la que havia quedat
pendent, em don per satisfet, Sr. Yllanes.
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para que así se puedan acoger, pero no se quede el dinero ahí
y que luego no se puede ejecutar, por no haberse empleado.
Sí que le compro, y así además lo hemos hablado más de
una vez, que a lo mejor hay que acercarse más para que
conozcan esa línea, para que la soliciten y lo hagan. Si eso lo
hacen y realmente se aplica, que para eso hay una línea general
para hacerlo, sin ninguna duda, después en los presupuestos se
podrá haber específica, pero si no se ejecuta o no se acercan a
hacerlo, es mejor que esté al nivel general, porque lo que no se
pide al menos se puede destinar a otro tipo de ayudas de otros
sectores, que sí que lo están solicitando.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. López.
EL SR. LÓPEZ I SORIA:
Gracias, presidente. Gracias, vicepresidente, por haber
explicado un poco más en detalle todo el tema de la pobreza
energética y otras cuestiones que han preguntado otros grupos.
Por parte del principal partido de la oposición se ha tendido
la mano, es cierto que en temas de transición energética
podemos ver que a veces se puede ver que parece que tenemos
un mínimo consenso para llegar a acuerdos, pero luego nos
sorprendemos, porque su principal socio que tienen más hacia
la derecha, ese socio que, bueno, pues tildan de según qué de
tibios, proponen energía nuclear y, por desgracia, vemos que
ahora, el Sr. Sagreras, sube al atril a hablar de energía nuclear
limpia. A mi me sorprende mucho, porque además: nueva
energía nuclear. No, la energía nuclear es una tecnología que
no está siendo nueva, es verdad que hay plantas nucleares más
eficientes, más pequeñas, pero no es nuevo y el sistema es
exactamente el mismo que cuando se hizo.
Y sobre todo, a ver, limpio, limpio no es que sea,
básicamente generan los residuos más radiactivos y
contaminantes de todas las fuentes de obtención de energía que
están establecidas a nivel científico, me refiero a..., basta,
simplemente, ver, claro dices: generan vapor de agua; no, eso
es simplemente cuando se quiere rebajar la temperatura del
reactor se hace con agua y genera vapor de agua, pero el
residuo que se genera es que son siglos y siglos. Y de hecho es
muy caro luego el tratamiento de ese residuo y cómo se recicla,
bueno, se recicla, y cómo se almacena y qué se hace con él.
Con lo cual, que, por necesidad, se esté hablando en
algunos países, no quiere decir que ahora resulte que no genera
residuos y no es nueva la energía nuclear.
Intentaré explicar muy rápido el tema, que creo que es
verdad que lo hemos hablado alguna vez el Sr. Sagreras y yo,
en cuanto a presupuestos para fotovoltaicas exclusivamente en
explotaciones agrarias. Había unas líneas que no se solicitaron,
con lo cual lo que se hizo no fue eliminar, sino meterlas dentro
de un paquete general, el cual se multiplicó bastante en cuantía,

Nos alegramos que, en general, todos los grupos estén
hablando de pobreza energética, la pobreza energética tampoco
es nueva, de he hecho en Baleares cada vez está creciendo más,
ahora mismo por el precio de la energía, pero siempre hemos
visto que los sectores vulnerables han tenido que elegir qué
hacen, si pueden alimentar a su familia o se calientan o tienen
un clima adecuado en casa en verano. Por eso decimos, una y
otra vez, que para nosotros la energía es un bien esencial y no
un bien con el que especular, y eso se tiene que reflejar en
todas las políticas que se apliquen.
En este sentido creo que, bueno, me voy a referir a este
grupo amante de la nostalgia que les produce la España del
blanco y negro, en el que hablan del fin de los tiempos, fin de
los tiempos, yo, sinceramente, he escuchado al vicepresidente
hablar de hechos científicos, y a la vez que hablan del fin de los
tiempos se ironiza sobre la solución que suponen 233 millones,
pues la mayor inversión en transición energética para potenciar
la transición energética creo que tiene importancia. Y se tilda
de fanatismo climático, ¿sabéis lo que sí comparten los
fanáticos de todas las épocas históricas?, y usted, Sr.
Rodríguez, eso lo debería saber muy bien, los fanáticos tienden
a ignorar a los científicos, a ignorar cualquier prueba o
evidencia científica, y resulta que ustedes niegan la aceleración
del cambio climático a causa del factor del hombre; al menos
ahora no niegan el cambio climático, pero sí que se esté
acelerando por la acción del ser humano. Yo no lo sé, pero creo
que la gran mayoría de científicos y la gran mayoría de
informes detallan muy claro cómo el ser humano sí que
participa en la aceleración de ese cambio climático, igual no
deberían negarlo, pero eso ya es un tema más suyo.
Sí que le doy la razón en cuanto a las soluciones de la
energía bajo demanda, quiero decir, obviamente de un plan de
233 millones que destina 70 millones a afrontar el
almacenamiento es porque es una realidad, pero para eso el
plan de 233 millones destina casi 70, o 68 creo que eran, a
potenciar el almacenamiento en Baleares, porque precisamente
esas fluctuaciones hay que afrontarlas, sobre todo en verano
que es cuando más uso de energía se tiene.
Me choca mucho además esa preocupación por las baterías
de los coches que pueden producir, pues nos preocupa el
tratamiento de esas baterías, que, por cierto, hay todo un
mercado y una industria en cuanto al tratamiento y circularidad
que se le da a esas baterías, pero después parece que la energía
nuclear y los residuos que generan, eso es maravilloso, eso no
preocupa, pero el tratamiento de esas baterías, que no son
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radiactivas, y que de hecho hay toda una economía detrás, sí
preocupa.
Yo creo que el plan viene a solventar una problemática real,
y estamos hablando no solo del cambio climático, que sí que
preocupa mucho, sino también de que Baleares tiene
actualmente un 6%...
EL SR. PRESIDENT:

algunas notícias, creen que podrá haber garantías de buen
servicio para el verano? Es una preguntita, no..., ya ven que la
digresión ya le digo que era más interesante.
Lo segundo, ¿podemos asegurar que la producción por
medio de renovables de verdad nos va a ahorrar en la factura y
nos va a bajar la factura? Es que yo he visto tantas cosas en la
factura eléctrica y la veo depender tan poco del tema de
generación y de costes de generación, pero, vamos, lo mismo
también es esta parte mía de ser heterodoxo, ¿eh?

Sr. López, hauria d’anar acabant.
EL SR. LÓPEZ I SORIA:
... -sí, ya voy acabando- un 6% en cuanto a uso de energías
renovables. Tenemos una ley que nos marca un camino, pero,
además, como sociedad, creo que tenemos que avanzar hacia
depender más de fuentes renovables, de aprovechar nuestra
tecnología y huir de tecnologías bastante más obsoletas o que
sí que generan mucho más residuos, y afrontar como es debido
el futuro que todas las generaciones esperan de nosotros.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Méndez.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sr. Presidente. Nos hemos alejado un poco del
tema principal de la mera transición energética con el tema del
fanatismo, y les digo una cosa, es verdad que el fanatismo es
cien veces más interesante, más divertido, más humano, o sea,
una vez que nos vamos a ello nos ha conducido a todos. Yo les
digo una cosa, yo entiendo que los fanáticos, una de las cosas
por las que yo los reconozco es precisamente por cómo
persiguen a quienes no parecen estar convencidos de lo mismo
que ellos. Yo tiendo a reconocerlos de eso porque, quiero decir,
me ha husmeado perfectamente bien, Sr. Sanz, yo tiendo a
dudar, lo siento, tiendo a ser librepensador, tiendo a ser
herético, tiendo a lo heterodoxo, cuando leo heterodoxos
pienso: ah, mira, este tío dudaba!, cuando leo cosas dudo,
apunto, investigo, consulto; pero es verdad, hacen ustedes muy
bien, han husmeado en mí el cierto aroma del diablo y
perfectamente, se lo reconozco, o sea ya estoy entregado.
Cuando quieran además, dense cuenta de que serán
fanáticos el día que quemen a gente como yo, espero que no me
utilicen como combustible fósil.
Ahora bien, después de esta una digresión, vamos a una
digresión y cuatro preguntitas que tenía uno más relacionadas
con el tema.
Primero, con las recargas de los coches ha habido
problemas esta Semana Santa, ¿son conscientes de que ha
habido unas protestas, por lo menos en nuestra isla, sí, de
turistas y tal que decían que si estaban atrapados..., hemos visto

Después, eólicas. Me ha encantado escuchar, oír que
precisamente piensa..., está ya hablando con el ministerio de las
posibilidades y las... -Sra. Carbonero-, offshore...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible i rialles de
l’intervinent)
... -perdón, es una broma sobre la pronunciación del inglés,
perdón, era completamente privada, lamento haber exagerado
el asunto.
(Remor de veus)
Después... No, tanto eso como cuando vamos a lo eólico la
repotenciación de Es Milà, ¿qué planes existen, qué
posibilidades se tienen y cómo es la contemplación por parte de
esta conselleria de esa posibilidad?
Después, perdóneme porque tampoco quiero resultar
cicatero, pero el IDAE entonces me dice usted que se queda en
torno a un 30%, no, no, mucho más bajo, en torno a unos 30
millones, -perdón, estaba pensando la cifra-, sí, es en torno a un
10% o una..., todavía menor, sí, pero, vamos, es como unos 30
millones. ¿Tienen idea de todas maneras de cómo lo va a
aplicar el IDAE y en qué lo va a utilizar o no? O simplemente
el IDAE sabemos que lo utilizará bien y bajo buenos
principios, pero, no, digo, ya que se me permite preguntar y
lamento resultar cicaterito con este tanto por ciento no tan bajo.
Y después, las zonas de bajas emisiones y su posible
relación con el tema, que es que yo no acabo de ver que las
zonas de bajas emisiones y la transición energética estén tan
directamente relacionadas una cosa con las otras. No, sí, yo...
comprenderán, yo vivo en Menorca, cada vez que voy a Madrid
o a Barcelona, pues eso, voy, aprovecho, respiro, disfruto,
porque luego tengo que volver a mi isla, que ustedes saben lo
duro que es aquello de Menorca, el medio ambiente en
Menorca es tremendo; vuelvo yo y siento la opresión inmensa
del medio ambiente menorquín y, sin embargo, en Madrid y en
Barcelona, probablemente si fuera Nueva York disfrutaría
también de los limpios aires que deben respirarse en aquellos
edificios altísimos.
Entonces, mi pregunta es..., -perdonen, no sé cómo..., sí,
¿las zonas de bajas emisiones exactamente qué conclusión
tienen? Para llevarle a una última pregunta de este grupito, ya
le digo que mi intervención era una digresión y cinco
preguntitas, que si tendremos la garantía suficiente de que
tendremos el suficiente cuidado de que su conselleria y su
govern intevendrán con el suficiente cuidado y la suficiente
preocupación por las libertades individuales, y me refiero a
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libertades como a la de tener varios vehículos, como la de ir de
aquí para allá, como la de entrar y salir en determinadas zonas,
poder ir en barquito, en fin, todas esas cosas, ¿se intentará tener
el máximo de cuidado con esos pequeños derechos de la
ciudadanía o, al contrario, existe una voluntad, digamos, de
coartarlos, porque resultan peligrosos y agresivos para el
medio?
Digo..., esto, en fin, es una simplemente, pequeña, es una...,
como han visto ustedes, una pequeña curiosidad que siente uno.
Muchas gracias, señores, he terminado.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.
EL SR. FERRÀ I TERRASSA:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, bé, del programa d'inversions per a la transició
energètica vostè ens ha parlat de 233,3 milions d'euros,
distribuïts en sis programes, i també ens ha posat tota una sèrie
d'objectius al principi. A mi m'agradaria destacar-ne dos: el
primer és la mobilitat, vostè ha destacat que, com a principal
sector consumidor d'energia que genera més emissions
contaminants, ha de ser un dels objectius estratègics d’aquest
pla.
Tant l’oposició com vostè han fet referència també a la
qüestió de la prohibició dels vehicles diesel que preveu la Llei
de canvi climàtic, vostè sap, vostè i jo vàrem tenir en el seu
moment, el 2020, si no ho record malament, quan hi va haver
la comissió bilateral, idò una certa discrepància sobre aquesta
qüestió; nosaltres seguim mantenint que aquesta prohibició s’ha
de dur a terme, està contemplada a la llei, vostè ha dit que la
segueix defensant. És veritat que el 2025 és aquí, falten dos
anys, però ens alegra saber que el Govern de les Illes Balears
segueix apostant i segueix negociant perquè sigui efectiva.
També és vera el que deia el Sr. Sagreras -que ara no és per
aquí- que, evidentment, és a dir, és clar, queda molt poc temps
perquè puguem preparar aquesta prohibició sense causar els
perjudicis que, evidentment, es produeixen en el sector
econòmic i per això es necessita un temps, que comença a ser
curtet, però, bé, hi creiem i estam contents de l’actitud, també,
que té el Govern de les Illes Balears amb aquesta qüestió.
Un altre dels objectius, descarbonització de la mar, un
concepte que a mi particularment m'agrada, m'agrada perquè
moltes vegades ens oblidam del que passa més enllà de la terra,
jo crec que és un concepte que lliga bé, també, amb què
l'activitat econòmica principal de les Illes Balears s'impliqui,
s’impliqui, el sector nàutic, el sector turístic, etc., s'impliquin
amb aquest objectiu, així com ho varen fer -com ja ho hem ditamb les prospeccions, i com també ho han fet amb la
desplastificació de la nostra mar, no ens convé ni per al medi
ambient ni tampoc per a la nostra economia.
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I també s’ha fet referència als grans consumidors d'energia,
com és el cicle de l'aigua, que ens alegra que es facin iniciatives
en aquest sentit. Com també la que ha comentat el Sr. Sagreras,
que jo crec que és compartida, que és apostar pel suport per les
línies d'ajudes al sector agrari, perquè puguin ser agents
d’aquesta transició energètica i, alhora, contribuir que les
despeses que té aquest sector no siguin tan elevades com ho són
ara, cosa que fa pràcticament inviable que una persona jove
s’aventuri a tirar-se al món agrari, a dia d'avui.
Una cosa que m'ha preocupat del que ha dit, i ho sabíem,
però m'ha preocupat, és que els avanços resulten tímids, que les
renovables arriben a més del 45% a la península i que aquí se
situen al voltant del 6%, i vostè ha explicat el perquè i és ací,
i que el motiu d'aquesta diferència són els majors costs
d'inversió a les Balears a causa de les menors dimensions del
projecte, el major cost d’aquest sòl i també el cost del transport.
I, aquí, tornam a perdre un poquet com a territori insular, i ho
dic sobretot pel tema del transport, el cost del transport, en la
resta és més difícil, però amb el cost del transport qualque cosa
podríem arribar a fer davant l'Estat, crec que hauria de ser una
de les línies que hauríem d'agafar com a administració, com a
institució, el Parlament de les Illes Balears, i com a Govern de
les Illes Balears per treballar, és a dir, aquest cost de transport
cap aquí d'aquestes matèries que necessitam per a la transició
energètica.
I una darrera observació que li volia fer. És clar, tot costa
més també perquè necessitam més, i això crec que és una
realitat, començam a ser molts en aquestes illes, molts residents
i també molts visitants, i quan diem visitants diem turistes, per
una banda, i també aquells treballadors que venen a fer feina,
sobretot en temporada alta, en temporada turística, per tant,
necessitam molta més energia. I això és un dels elements també
que hem de tenir en compte, el Govern de les Illes Balears -crec
que hi ha fet referència- ha agafat la bandera de la
superpoblació davant aquestes campanyes, davant aquestes
inversions que hi ha per a l’Espanya despoblada, també s’ha
posat a l'agenda que, escoltin, també hi ha territoris que aquesta
superpoblació no ens és positiva, no ens és positiva.
I no ens és positiva, i ho haurem de veure en qüestió
energètica com ho equilibram perquè, per exemple, quan
parlam que ens falta un estudi de càrrega per saber quins
recursos necessitam, a tots els estudis sabem que un aigua la
necessitam a l’hivern i una aigua a l'estiu, però l’aigua es pot
emmagatzemar, la podem guardar. Amb l’energia com ho fem?
Perquè, és clar, necessitarem unes instal·lacions per cobrir
l'energia el mes d’hivern, que és ics, i la del mes d'agost, que
serà i, per tant, aquest repte també és un dels reptes que haurem
de tenir pendent.
I ja se m'ha acabat el temps, res més, vull agrair-li la
intervenció i l'enhorabona per aquest pla. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. A ver, Sr. López, en la época de
Galileo, el consenso científico, tecnológico, humanístico,
intelectual era que el sol daba vueltas alrededor de la tierra, y
Galileo, que se opuso al consenso científico, fue juzgado por el
Tribunal de la Santa Inquisición. Muchas veces yo considero
que VOX es Galileo y, todos ustedes, la Santa Inquisición, esa
es la diferencia.
Yo no intento ridiculizar un tema tan serio como el cambio
climático y la emergencia climática, son ustedes que ridiculizan
todo lo que tocan, porque exageran. Igual que ridiculizan, por
ejemplo, el tema del género, porque ahora resulta que a las
mujeres normales se les tiene que llamar -a las de toda la vidamujeres no transexuales; y ahora resulta que también hay una
nueva teoría que dice que existe la violación a posteriori, que
si una mujer tiene una relación sexual consentida, pero, luego,
al llegar a su casa, al día siguiente, se arrepiente, puede
denunciar aquella relación sexual consentida como violación;
es decir, son ustedes los que ponen en ridículo, por la
exageración de todas sus ideas y teorías.
Porque usted -usted- dice que nosotros somos algo así como
negacionistas, y es falso, pero cuando nosotros decimos que
ustedes son apocalípticos, es verdad, lo acabamos de oír del
señor representante de Formentera, que nos ha venido a decir
que Formentera en unos años desaparecerá, porque subirán las
aguas, se producirá un deshielo de los polos... Pero, claro, los
que ya somos un poco viejos hemos oído hablar, en los años
70, del enfriamiento global, porque, claro, antes del
calentamiento, las teorías eran que venía un enfriamiento y una
época glaciar, y de esto no hace tanto, en los años 70; pero es
que el Club de Roma, en esos mismos años, expuso su teoría de
que el mundo actualmente habría desaparecido porque no
tendría capacidad la producción alimentaria de alimentos de
cubrir más allá de la población que tenía en aquel entonces el
planeta, que eran 2.000 y pico de millones; somos 7.000 y pico,
y no se ha producido esta catástrofe que vaticinaba el Club de
Roma, donde había eminentes científicos, especialistas...
Y ese es el problema, porque muchos de esos científicos y
especialistas que ustedes no se hartan de citar, el consenso
científico, en el fondo son vividores del cambio climático, son
gente que está en las diferentes comisiones de la Unión
Europea, de la ONU y de diferentes organismos
gubernamentales que viven de expandir este holocausto
climático al que nos enfrentamos, de la misma manera que
muchos viven de ello en el sector privado, que, hoy en día, esto
de la sostenibilidad se ha convertido en un negocio del que
muchos hacen beneficios.
Por otra parte, usted me ha hablado de que hay toda una
industria paralela, de reutilización de las baterías de estos
coches, que veremos qué hacemos con ellas; pues, yo le digo:
también existe una industria cada vez que está estudiando más
cómo utilizar los residuos de las centrales nucleares, y eso
existe y se está investigando y se está avanzando. Porque,
evidentemente, a día de hoy lo único que realmente es una
opción limpia y segura para producir energía y dar a la
población y a las industrias la energía que necesitan, a un

precio razonable, es la energía nuclear. Todo lo demás son
elucubraciones, pero, realidades ninguna.
Porque, además, hablan de depender aún más del gas. ¿Del
gas de quién? ¿Del gas de Argelia, del gas de Rusia, de qué gas
quieren depender? A lo mejor podríamos depender del nuestro,
porque hay estudios que dicen que nosotros tenemos gas en
España para 70 años, pero, claro, como no se puede utilizar el
fracking, no se pueden hacer prospecciones y no podemos
hacer ni un agujerito en la madre tierra -en la Pachamama-, no
vaya a ser que venga ese cataclismo mundial, pues, claro, no
aprovechamos los recursos, los compramos a otros y los
quemamos exactamente igual.
En definitiva, lo que tenemos que entender es que
necesitamos esa energía, barata y sostenible, que es la energía
nuclear, porque si no, además, nuestras empresas cada vez son
menos competitivas, mientras que hay otros países, como China
y como la India, que no les importan las toneladas de carbón
que quemen mientras sus industrias sigan produciendo, y
nosotros jugamos a este negocio con la mano atada a la
espalda. Y nuestro país cada vez es más difícil competir,
nuestra industria cada vez lo tiene muchísimo peor para salir a
los mercados exteriores, y aquí seguimos mareando la perdiz
con el tema de que vamos a poner unos milloncitos aquí, unos
milloncitos allá, poniendo un punto verde y poniendo una placa
solar, eso realmente no nos va a conducir a ningún sitio.
Pero, de todas maneras, la única pregunta que le he
formulado al Sr. Conseller y que me gustaría, si puede, que me
la contestase, es: ¿le consta a usted la cantidad de instalaciones
que hemos pagado y subvencionado en edificios públicos y que
no están conectadas? Porque me he quedado con esa duda, a lo
mejor usted no lo sabe, y si usted no lo sabe, no se preocupe
que yo ya le proporcionaré los datos.
Y como no quiero retrasar más la entronización del nuevo
director de la televisión, aquí he terminado.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President, molt breument, perquè ja el
debat s'allarga excessivament. Només, Sr. Conseller, li
demanaríem que ens aclarís quatre preguntes que li hem
formulat i que supòs que, per manca de temps, no ens ha pogut
respondre.
La primera era sobre adopció de mesures fiscals per a
eficiència energètica, prevista a la Llei de canvi climàtic.
La segona qüestió sobre materials de construcció
quilòmetre zero, també previsió d'aquesta llei.
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Tercer, si volen i tenen previst fer un pla específic per a
eliminació de vehicles vells, més contaminants.

econòmic i empresarial que pot dur a terme aquestes totes
aquestes accions. Per tant, ho posam en valor una vegada més.

I quart, i acab amb això, en relació amb el tema de l'energia
eòlica, vostè diu: és un debat interessant, és un debat que hem
plantejat al ministeri, el tema de l'energia eòlica marina, però
al seu pla entenc que no hi ha cap previsió pressupostària a
aquest efecte.

I, a més, li diré que es maten diversos pardals d'un tir,
perquè en fomentar l’autoconsum i en compartir l'autoconsum,
les dues coses, deixam d’emetre emissions, que era un dels
objectius bàsics des de fa molts d'anys, que ja ho he explicat a
la primera intervenció, i abaratim la factura. I, com bé ha dit
vostè, Sr. Conseller, una cosa molt important que deia, que
ningú, ningú, no tengui aquell dubte de dir: endoll la calefacció
o no l’endoll? O endoll qualsevol aparell o no l’endoll, per
què? Perquè tenc por de la factura que em vindrà. Per tant,
només amb aquests objectius ja cobrim una gran part dels
objectius que teníem, no tan sols del tema del canvi climàtic,
sinó també de l'aspecte pròpiament social.

Són les quatre qüestions que li volíem plantejar.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sr. President, si no l’importa intervindré des de
l'escó, ja que seré molt breu. Sr. Yllanes, agrair-li la breu
intervenció que ha fet, si pogués desenvolupar a la darrera
intervenció un poc més sobre Formentera.
I només, dels comentaris que s'han fet, Sr. Méndez, crec que
hi ha hagut grups que quan volen parlar del diable parlen
justament dels col·lectius LGTBI, no parlen de vostè; jo en cap
moment no he volgut parlar de vostè com del diable, però sí
que he vist que, com que vostè és liberal, és lliure pensador
també, claríssim, no he vist que tingui cap halo diabòlic ni pens
que vostè sigui un combustible fòssil, però sí que sé que la
transició és necessària perquè no facin falta aquestes zones de
baixes emissions per no contribuir al canvi climàtic.
Res més. Sr. Yllanes, crec que ha fet una bona intervenció,
esper que desenvolupi un poc més les partides per a
Formentera, i ja està.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Carbonero.
LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:
Gràcies, president. Bé, la nostra intervenció és per posar en
valor, una vegada més, aquest acord històric del fons Next
Generation... sí, històric, històric, i que...
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
... -enveja, enveja que tenen!, perquè si fos per vostès no
haurien vingut, ja ho hem dit abans.
(Rialles de la intervinent)
Històric i, a més a més, que l'Estat ha tingut en compte la
comunitat autònoma i les administracions locals, que són en
realitat les que coneixen més la realitat de les Illes, el teixit

Li he de dir que estic d'acord amb vostè que la gran majoria
de joves estan molt preocupats pel canvi climàtic, i crec que ha
quedat ben clar en aquest debat que els qui són apocalíptics i
volen fer veure que la resta són apocalíptics és un grup molt
concret al qual, desgraciadament, el Partit Popular li segueix la
història, però que no fan res més que fer befa d’un tema tan
seriós com és el canvi climàtic, que, a més a més, té un acord
internacional multidisciplinar, que açò no s'havia produït mai,
no s'havia produït mai aquest gran acord.
I jo li diré més, ens diuen que som apocalíptics, però jo
diria que tal vegada n'hi ha que són carbonoadictos tal vegada
perquè hi ha certs interessos. I açò ho deix caure així perquè...
(Alguns aplaudiments)
... els apocalíptics, nosaltres no som apocalíptics, ha quedat ben
clar en aquest debat, ara, sí que n'hi ha d’altres que són
carboniaddictes.
Després, el Sr. Rodríguez diu: los vividores del cambio
climático. I jo li deman: i vostès no són vividors d’aquest
parlament que, a més a més, diuen que volen llevar les
comunitats autònomes i continuen seient aquí, a aquests
seients? És que... ¡vividores del cambio climático! Per vividors,
vostès! Per vividors, vostès. Talment, eh!
I, bé, seguiré, ja molt breu, amb el lideratge, ara s'acaba de
donar la notícia que Espanya i Portugal, amb la proposta que
van fer que la..., som, Espanya i Portugal, juntament, som una
semi illa energètica, semi illa energètica, i aquí també posaré en
valor el lideratge que explicava a la primera intervenció: tenir
clar on volem anar i també tenir clares les propostes que som
capaços de fer per anar on volem anar.
Per tant, celebram aquest acord, un acord històric també,
que farà...
(Algunes rialles i remor de veus)
... -sí, els agrada açò d’històric, eh?, com que vostès no fan
història, la fan, però per a malament-...
(Rialles de la intervinent i alguns aplaudiments)
..., que serà capaç de baixar la factura de la llum.
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I una petita petició en temes de mobilitat, de mobilitat
sostenible, mobilitat sostenible no és mobilitat elèctrica,
simplement, Sr. Conseller, tengui en compte que hi ha la
possibilitat de passar de cotxes de carboni a cotxes elèctrics,
però també hi ha altres tipus de mobilitat que també és molt
necessari que es fomentin, sobretot també per salut, no només
de qui respira el fum o no el respira, sinó també pel qui practica
el caminar o anar en bici.
És una demanda, però per la nostra part vull donar-li
l'enhorabona i té tot el suport del nostre grup.
Moltes gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Carbonero. Per tancar el debat, en torn de
contrarèpliques té la paraula el conseller de Transició
Energètica.
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
Gràcies, Sr. President. Començaré pels promotors de
l'energia nuclear. Perfecte, energia nuclear, ara, hem de pensar
on situam la central nuclear aquí a Balears, a Eivissa a
Menorca, a Alcúdia? Vull dir, cap problema, però hem de
pensar on col·locam la central nuclear, m’ho poden dir vostès.

Quatre temes que ha tractat vostè. El tema de la factura és
molt senzill, si vostè produeix la seva electricitat no pagarà la
potencia, no la pagarà, no la pagarà. Miri vostè, quan arribi a
casa, què suposa la potència dins una factura d'electricitat, i li
diran per aquí que en un mes es poden pagar 12 euros -12
euros- de consum elèctric.
Garantir la mobilitat elèctrica, evidentment, el que diu la
Sra. Carbonero, mobilitat sostenible significa impulsar
cashiering, significa impulsar el transport col·lectiu, significa
impulsar moto i bicicleta elèctrica, pens en l'illa de Formentera,
que potser el lloc perfecte per al tema de compartir bicicleta
elèctrica. Per tant, és evident això.
L’eòlica, i aquí també responc al Sr. Melià, que després em
diu que no li responc, evidentment està prevista la
repotenciació de l’única instal·lació eòlica que tenim a les Illes,
que és Es Milà, significarà llevar, si no vaig equivocat, serà
llevar un dels molins que ara existeixen i repotenciar la resta i,
a partir d'aquí, debat sobre l’eòlica a les Illes Balears perquè
crec que és un tema absolutament important.
El tema de les zones de baixes emissions, jo crec que
especialment per a Menorca és molt interessant, per què?
Perquè es pot ser molt audaç, en el sentit que no hauríem de
pensar exclusivament a no prohibir, sinó regular on es pot
accedir amb el vehicle privat i on s'ha de deixar el vehicle
privat i s’ha d’accedir a peu o s’ha d’accedir en transport
col·lectiu. I no ha de ser a ciutats exclusivament, tenim la
facultat, per l'article 14, de la Llei de canvi climàtic estatal, que
tota una illa sigui zona de baixes emissions i jo crec que és molt
interessant.

(Remor de veus)
I hem de pensar també on col·locam el cementiri nuclear
aquí, a Balears, perquè segurament la resta de les comunitats...
(Remor de veus)
..., per exemple, pot ser a Campos, però la resta de les
comunitats autònomes ens diran que si volem consumir energia
nuclear tinguem aquí una central nuclear i tinguem aquí un
cementiri nuclear. Què passa? Sempre serà a través del cable?
Això no funciona així, això no funciona així.
Per cert, senyor...

Això no significa prohibir res, convertir en pas de vianants
una part d'una ciutat significa prohibir? No, sincerament, no.
Que vostè vol comprar cinc o sis cotxes? Perfecte, però que
siguin elèctrics, per favor, Sr. Méndez, que siguin elèctrics
perquè si no tendrem un problema. Per cert, ara mateix
qualsevol aquí, a les Illes Balears, es pot comprar un diesel, cap
problema, cap problema, es pot comprar un diesel i seguirà
circulant a partir del 2025. Vull dir, hem de tenir molt clar el
que estableix la llei, el que sí tenim molt clar és que no hi haurà
noves matriculacions o no es permetrà la circulació de nous
vehicles diesel el 2025, de benzina el 2035. Segurament a l’any
2035 ja cap marca automobilística no fabricarà cotxes de
combustió fòssil. Per tant, segurament no tendrem aquest
problema.

(Alguns aplaudiments)
... no funciona així.
No ens consta que hi hagi cap instal·lació no connectada,
potser que hi hagi qualque instal·lació que no estigui en
funcionament i que hagi de ser reparada. Si vostè té una guia,
perfecte, estarà molt bé.
El tema de l’agricultura i les renovables, ja està oberta la
línia especial d’ajudes per a la transició energètica a
explotacions agropecuàries, que es va obrir ahir i estarà oberta
fins al 2023, per tant, és evident que és una cosa que ens
preocupa.

La descarbonització de la mar, ahir vàrem presentar el
Palma International Boat Show i precisament tenim una fàbrica
mallorquina que vol impulsar la fabricació d’embarcacions per
a esbarjo que siguin elèctriques, es presentaran també
embarcacions que són híbrides. Per tant, és evident que, des del
punt de vista del transport, hi ha una proposta de
descarbonització molt, molt, molt agosarada per part de
l'Autoritat Portuària, i, des del punt de vista de la navegació
d'esbarjo, de la navegació d’oci, també hi ha una aposta
claríssima per la mobilitat elèctrica dins la mar. Per tant, això
és molt important.
En el tema de Formentera, ja ho he comentat, és un desig
absolut d’aquest govern tancar Ca Marí, però per tancar Ca
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Marí hem de tenir un desenvolupament. És evident que el tercer
cable de connexió Eivissa-Formentera ajudarà, però necessitam
impulsar el desenvolupament de renovables a l'illa de
Formentera que, a més, és un lloc privilegiat en hores de sol,
perquè és important, precisament, per tancar una instal·lació
que no agrada absolutament gens al Govern de les Illes Balears,
com és Ca Mari.
I crec que aquesta primera passa de solarització de
pàrquings al voltant de Sant Francesc Xavier és molt important,
i crec que, a partir d'aquí, estic segur que trobarem punts de
coincidència de com ha de ser aquest desenvolupament de les
energies netes a l'illa de Formentera.
Així com estam segurs que tendrem la possibilitat de ser
més audaços en el tema de la descarbonització de l'illa de
Menorca i de cercar solucions interessants per a aquesta illa.
I de la mateixa manera vull dir, ja hem aconseguit que el
ministeri hagi aprovat el canvi de combustible a la central
tèrmica de Maó i, per tant, això significa menys emissions a
l'illa de Menorca, i de la mateixa manera estam segurs que
d’aquí a no-res el ministeri autoritzarà el canvi de combustible
a la central tèrmica d'Eivissa i això significarà millorar la
qualitat de l'aire per a tots els ciutadans i les ciutadanes
d'Eivissa.
Per tant, seguim fent feina, seguim en col·laboració amb el
ministeri precisament per continuar amb la descarbonització i
el canvi climàtic i la lluita contra el canvi climàtic, que és el
que ens preocupa.
Respecte del que m’ha plantejat el Sr. Melià, ja li he
contestat a una.
En el tema del canvi de vehicle, fomentàvem i seguim
fomentant que hi hagi una major quantitat d'ajuda si hi ha
desballestament d’un vehicle antic. Per tant, el que promovem
és reduir el parc mòbil privat a aquestes illes i, a més,
descarbonitzar aquesta mobilitat privada. I també
descarbonitzar la mobilitat pública i afavorir el transport
col·lectiu perquè creiem que és la solució, i això, vinculat a la
creació de zones de baixes emissions, significarà una millora
notable en el tema de la descarbonització també de l'aire que
respiram a Balears.
El tema de la reducció del consum i l'eficiència vinculada
a beneficis fiscals, evidentment hi ha un 30% de deducció a
l’IRPF si, efectivament, s’aconsegueixen uns determinats
nivells d'eficàcia energètica a l’hora de fer una reforma d'un
edifici o d’un habitatge particular.
I no sé si em queda alguna de les que m'ha demanat, però jo
crec que ja he donat resposta a totes.
I ara permeti’m, perquè crec que és important parlar en
aquesta meva darrera intervenció dels impactes que té aquest
Pla de transició energètica de les Illes Balears, suposa, ja ho he
dit abans, la major inversió històrica a les Illes Balears en
aquesta matèria, amb una inversió pública de 233 milions
d'euros que mobilitzarà 630 milions d'euros en total. És a dir,...
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(Algun aplaudiment)
... és a dir, per cada euro públic que s’inverteix a partir d'aquest
pla es mouran 1,7 euros privats, i tenim molt clar que és
estratègica, absolutament estratègica, la col·laboració
publicoprivada per dur aquest pla endavant.
A més, sabem positivament que la transició energètica és un
factor molt important de diversificació econòmica, es pot parlar
amb els professionals que participen en la instal·lació d'aquest
tipus d’instal·lacions perquè li diran, efectivament, la quantitat
de llocs de treball estables i de qualitat que es poden crear en
aquest tema.
Amb la suma de tots els programes es preveu instal·lar 377
megawatts de potència renovables, que equival a més del doble
del que tenim actualment ja en funcionament, que són 150
megawatts. Així, aconseguirem arribar a cobrir el 30% de la
demanda elèctrica en renovables, tenint en compte els projectes
ja en tramitació. Vull dir, jo som el primer que està
absolutament avergonyit que siguem la pitjor comunitat
autònoma en tema de desenvolupament de renovables i hi hem
de posar solució entre tots, perquè és absolutament urgent.
A més, per primera vegada s’incorporant línies per integrar
l'emmagatzematge, 35 megawatts/hora d'emmagatzematge, que
és absolutament imprescindible per aprofitar al màxim el
potencial renovable, és absolutament estratègic, per exemple,
per a un territori com Menorca.
Sumat a tot això i respecte de la mobilitat elèctrica, que no
és l’única mobilitat sostenible, totalment d'acord, Sra.
Carbonero, s’estimen gairebé en 2.300 els punts de recàrrega
de vehicles elèctrics a instal·lar, alimentats principalment per
pèrgoles fotovoltaiques, de manera que així no incrementarem
la demanda energètica del sistema. D'aquesta manera
superarem àmpliament l'objectiu de 1.000 punts de recàrrega
que teníem previst per a l'any 2025 i seguirem posicionant
Balears, això sí, com a líder en mobilitat elèctrica, tal i com
resulta de determinats indicadors nacionals. Ara bé, i ja ho he
dit al Sr. Melià, però insistirem, som conscients que necessitam
reduir el nostre parc mòbil, la qüestió no és substituir cotxes de
combustió fòssil per cotxes elèctrics, sinó que la mobilitat
privada sigui..., almanco que la mobilitat privada sigui elèctrica
i zero emissions i, a partir d’aquí, impulsar sistemes de
mobilitat compartida i cooperativa per facilitar que els
ciutadans no hagin d’utilitzar el seu vehicle en propietat, i
accions coordinades amb l’augment del transport públic
col·lectiu, que el Govern ja realitza, i això és una col·laboració
amb la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.
Totes aquestes actuacions tindran un impacte important en
la reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera i
acceleraran el compliment dels objectius de reducció
d’emissions establerts a l’informe del comitè d’experts al qual
m’he referit al principi de la meva primera intervenció. De fet,
aquest informe indica clarament que invertir en energia
fotovoltaica és la millor manera de reduir les emissions, a més
de ser l’opció més econòmica i precisament a Balears som rics
en energia solar. L’impacte estimat sobre la reducció
d’emissions es calcula en més de 200.000 tones de CO2 que es
deixen d’emetre, gràcies a aquestes inversions, això és
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l’equivalent al que contaminen els vehicles de la via de cintura
de Palma en dos anys i mig.
I ja dic, per descomptat, un impacte important en la creació
de llocs de treball, en crear més de 7.000 ocupacions directes,
relacionades amb la indústria de les renovables i més ocupació
indirecta, a causa de l’impacte en la nostra economia del
conjunt de la inversió. Les línies destinades al sector
d’emprenedoria, faran possible la creació d’una indústria local,
pròpia de Balears, per fer possible que els 630 milions
d’inversió provocada tinguin impacte en els sectors productius
de les illes a l’empresa local.
I l’impacte més important és el d’abaratir la factura
energètica de tota la ciutadania i sectors productius, en produir
la nostra pròpia energia, que, a més, és gratuïta i ara mateix
afortunadament il·limitada, guanyarem en competitivitat i és la
manera més efectiva de lluitar contra la pobresa energètica, a
més de contra el canvi climàtic.
I dit això, únicament, per acabar, estic absolutament
orgullós i és un honor per a mi, haver parlat en mallorquí, en
català de Mallorca durant aquesta intervenció.
Gràcies, Sr. Rodríguez.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
VI. Elecció del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Passam al sisè punt de l’ordre del dia, que correspon a
l'elecció del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears.
Els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS
per Mallorca presentaren la candidatura del director general de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears del Sr.
Andreu Manresa i Montserrat, segons l'escrit RGE núm.
2626/22.
Aquesta elecció es durà a terme, d'acord amb el previst a la
Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, modificada per la Llei
9/2015, de 16 de novembre, i a les normes reguladores
d'aquesta elecció que foren aprovades per acord de la Mesa del
Parlament i de la Junta de Portaveus, en sessió de dia 26 de
gener de 2022.
A la sessió plenària, de dia 22 de març, el Sr. Andreu
Manresa i Montserrat no obtingué una majoria de les tres
cinquenes parts dels membres de la cambra, per la qual cosa
tornarem sotmetre a votació el candidat esmentat, tal com es
preveu al punt quart de les esmentades normes reguladores. En
aquesta votació serà suficient la majoria absoluta dels membres
de la cambra.

Aquestes eleccions, per acord de la Junta de Portaveus del
proppassat dia 16 de març, seran secretes mitjançant papereta.
Per tal de facilitar-ne la votació, disposen al seu escó de les
paperetes que contenen el nom del candidat i també les
paperetes en blanc.
La secretària primera anomenarà els diputats i les diputades,
per tal de dipositar les paperetes a la urna corresponent.
Sra. Secretària.
LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
Maxo Benalal i Bendrihem.
Helena Benlloch i Bottini.
Carles Bona i Casas.
José Javier Bonet i Díaz.
Damià Borràs i Barber.
Isabel Maria Borrás i Rosselló.
Maria Salomé Cabrera i Roselló.
Jorge Campos i Asensi.
José Luís Camps i Pons.
Silvia Cano i Juan.
Maria Pilar Carbonero i Sánchez.
Enric Casanova i Peiró.
Josep Castells i Baró.
Antoni Costa i Costa.
Pilar Costa i Serra.
Juli Dalmau i de Mata.
Margalida Durán i Cladera.
Miquel Ensenyat i Riutort.
Ares Fernández i Lombardo.
Irantzú Fernández i Prieto.
Josep Ferrà i Terrassa.
Joan Ferrer i Ripoll.
Patrícia Font i Marbán.
Antoni Francisco Fuster i Zanoguera.
Beatriu Gamundí i Molina.
Juan Manuel Gómez i Gordiola.
Patricia Guasp i Barrero.
Pablo Jesús Jiménez i Fernández. Absent.
Mariano Juan i Guasp. Absent.
Alejandro López i Soria.
Maria Tania Marí i Marí.
Virginia Marí i Rennesson.
Vicent Marí i Torres.
Jordi Marí i Tur.
Antònia Martín i Perdiz.
Joan Josep Mas i Tugores.
Joan Mascaró i Bosch.
Cristina Mayor i Abad.
Josep Melià i Ques.
Jesús Méndez i Baiges.
Maria Assumpció Pons i Fullana.
Catalina Pons i Salom.
Idoia Ribas i Marino.
Maria Núria Riera i Martos.
Sergio Rodríguez i Farré.
Sebastià Sagreras i Ballester.
Maria Esperança Sans i Regis.
Maria Pilar Sansó i Fuster.
Antoni Jesús Sanz i Igual.
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Maria Antònia Sureda i Martí.
Irene Triay i Fedelich.
Maria Antònia Truyols i Martí.
Miquel Vidal i Vidal.
Francina Armengol i Socias. Absent.
Vicenç Thomàs i Mulet.
Gloria Pilar Santiago i Camacho.
Juan Manuel Lafuente i Mir.
Joana Aina Campomar i Orell.
Marc Pérez-Ribas i Guerrero.
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L'examen s'ha fet de conformitat amb el que estableixen els
articles 3 i 5 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, i les modificacions
posteriors, i als apartats 2 i 3 de l’article 155 de la Llei
Orgànica 5/85, de 19 de juny, de règim electoral general, i les
modificacions posteriors.
Atesa la normativa abans esmentada, aquesta comissió resol
d'informar la Cambra que el diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz
no està subjecte a cap tipus d’incompatibilitat per a l’exercici
del seu càrrec.

President, ara introduesc a l’urna 2 vots telemàtics.
Palma, 12 d’abril del 2022".
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
El resultat de la votació són: 58 vots emesos; 58 vots vàlids;
27 vots en blanc i 31 vots a favor del candidat.
Per tant, el Sr. Andreu Manresa i Montserrat ha obtingut 31
vots.
Havent-se obtingut la majoria absoluta dels membres de la
Cambra, aquesta presidència proclama elegit el Sr. Andreu
Manresa i Montserrat com a Director General de l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears i del Consell de Direcció.
El nomenament del director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears serà publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.
El director general prometrà o jurarà el seu càrrec davant la
Mesa del Parlament de les Illes Balears després d'haver-se
publicat el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
(Aplaudiments)
No hem acabat, no hem acabat.
VII. Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i
de les Diputades sobre el règim d’incompatibilitats del
diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz.
Abans de finalitzar el plenari, -un momentet, per favor,
senyors diputats i diputades-, passam al setè punt de l'ordre del
dia, que consisteix en l’informe de la Comissió de l'Estatut dels
Diputats i de les Diputades, sobre el règim d'incompatibilitats
del diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz.
Sra. Secretària, vol llegir l'informe?
LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
“La Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les Diputades,
en reunió mantinguda dia 5 d'abril del 2022, ha estudiat la
declaració presentada pel diputat José Javier Bonet i Díaz, a
l'efecte de complir el que disposa el paràgraf segon de l'apartat
1, de l'article 8, del Reglament de la Cambra, referent a
l’examen d’incompatibilitats, a l'efecte de la comunicació de
qualsevol alteració a la declaració formulada a efectes
d'incompatibilitats.

Acabada la lectura, sotmetem a votació aquest informe. Per
tant, passam a votar. Votam.
Vot presencial: 49 vots a favor, cap en contra, cap
abstenció. Hi ha 2 vots telemàtics a favor, el que ens dona un
resultat final de 51 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.
I ara sí, no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la
sessió.
(Alguns aplaudiments)
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