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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començarem la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Pilar Costa.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Virtudes Marí.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Margalida Prohens, Margalida Serra.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Lluís Maicas, Marc Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en el debat i
votació de les següents proposicions no de llei: RGE núm.
6721/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista i relativa
a l’elaboració del pla estratègic per al foment de la societat de
la informació; RGE núm. 6723/12, presentada igualment pel
Grup Parlamentari Socialista i relativa al nou pla Prepara per
l’ocupació; i, en tercer lloc, RGE núm. 7061/12, presentada
igualment pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a perquè les
energies renovables quedin fora dels nous impostos que proposa
l’avantprojecte de llei que articularà la reforma del sistema
elèctric.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6721/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a elaboració del
pla estratègic per al foment de la societat de la informació.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei, RGE
núm. 6721/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’elaboració del pla estratègic per al foment de la
societat de la informació, intervé l’Hble. Diputada Sra. Pilar
Sansó, com vostè sap per deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Tot i que els
ciutadans de les Illes Balears compten amb elevats nivells
d’accés a les TIC, la realitat ens diu que les Illes Balears es
troben molt per davall de la mitjana en termes de convergència
de la societat de la informació. En concret, en el lloc número 13
de les 17 comunitats autònomes espanyoles, i molt més lluny de
la mitjana de les regions europees, el que significa que les Illes
Balears no han aconseguit traduir la disponibilitat de les TIC en
un eficient ús d'questes.

Els objectius plantejats pel Pla Avanza per al període 2011-
2015 cerquen situar Espanya com un país líder en la societat de
la informació europea. En la situació actual, marcada per la crisi
financera, sorgeix la necessitat imperiosa de replantejar el
model industrial de les Illes Balears. En el nou model la
innovació en processos, productes i serveis hauria de ser el
motor, donat que, la manca d’eficiència de l’accessibilitat
tecnològica, els experts ho atribueixen al fet que les Illes
Balears és una de les poques regions que no compta amb un pla
estratègic específic per al foment de la societat de la informació.
Per tant caldria potenciar no sols la innovació tecnològica sinó
també la innovació en la comercialització, en l’organització, en
la qualitat, en la formació, etc. A més s’hauria de revisar el
paper de les administracions públiques, l’ensenyament
universitari, les polítiques de suport i estímul als emprenedors
i la colAlaboració entre les empreses. Sens dubte tots els
elements esmentats seran claus per assegurar el futur.

Les Illes Balears han aconseguit ser un referent mundial en
turisme, fins a tal punt que les seus de les cinc grans cadenes
hoteleres són a les Illes Balears. És imprescindible que l’efecte
tractor del turisme, el seu know how, es transmeti a les altres
activitats de l’economia de les Illes Balears. 

Davant l’evident necessitat de millorar la competitivitat tant
al sector públic com al privat, i donat que ambdós necessiten
optimitzar els recursos que ofereixen les TIC, el Grup Socialista
presenta aquesta proposició no de llei, en què solAlicita que el
Parlament insti el Govern de les Illes Balears a elaborar des de
l’acord amb els agents econòmics, socials i les forces polítiques
amb representació parlamentària un pla estratègic específic per
al foment de la societat de la informació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. I ara, per al torn del fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Barceló, com vostè sap, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President, per manifestar el nostre suport, suport
del Grup del PSM-Iniciativaverds-Entesa, a aquesta proposició
no de llei presentada pel Grup Socialista, perquè pensam que
dins l’estratègia de diversificació econòmica tot el que fa
referència a innovació i a la societat de la informació és
absolutament clau i necessari.

És ver que moltes empreses, ja, de les Illes Balears estan
duent a terme i incorporant tota aquesta nova tecnologia; de fet,
com s’ha comentat per part de la Sra. Costa, efectivament el
sector turístic és..., perdó, de la Sra. Sansó, el sector turístic és
capdavanter en aquesta situació, i moltes empreses turístiques
de fet estan aplicant aquestes noves tecnologies en la seva
venda, i per tant creim que seria molt interessant que el Govern
de les Illes Balears, que des del nostre punt de vista ha deixat de
la mà tot el que fa referència a innovació, recerca i també
foment de les TIC, ho ha deixat de banda, i per tant seria molt
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important instar el Govern a dur a terme aquest pla per al
foment de la societat de la informació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. I ara, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Llorenç Galmés per un
temps de deu minuts.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

Gràcies, president. Diputades, diputats, molt bon dia a tots.
Avui matí ens trobam en aquesta comissió realitzant un debat
arran d’una proposició no de llei presentada pel Grup Socialista
en què s’exigeix al Govern de les Illes Balears l’elaboració d’un
pla estratègic específic per al foment de la societat de la
informació.

Amb aquest debat queda patent una vegada més el
desgovern que va existir durant la passada legislatura en aquesta
comunitat. Torna a sortir a la llum la inactivitat i les cortines de
fum que es van proclamar a cop de siurell al llarg dels quatre
anys del segon pacte de progrés. I faig aquesta afirmació alta i
clara començant per recordar que durant la passada legislatura
els que avui insten el Govern a realitzar un pla ja en varen
aprovat un titulat Pla d’impuls a les noves tecnologies de les
Illes Balears, el qual abastava des de l’any 2010 al 2014, el
conegut com a PINTIB. Pot ser que la memòria els falli i que no
recordin els principis establerts en aquest pla, o que
conscientment no vulguin recordar-lo perquè troben que es
varen equivocar i que totes aquelles idees que varen voler
plasmar en aquell document per aplicar en aquestes illes hagin
comprovat que eren totalment errades. 

Tant si és per un motiu com per un altre, avui podem dir que
aquell magnífic pla, al qual varen voler donar tant de ressò, ha
mort pel camí, perquè les fantasies que pregonava no varen ser
assumides ni tan sols pels seus creadors. Per això, senyores i
senyors diputats dels partits de l’oposició, els recoman que
continuïn amb la seva passivitat innata que els caracteritza, i
deixin treballar aquest govern, perquè és el que ha demostrat
que coneix de primera mà les necessitats que tenen els ciutadans
d’aquesta comunitat.

El Govern treballa, treballa molt, a pesar de la difícil
situació amb què aquest executiu es va trobar a conseqüència de
l’anterior pacte de govern que varen patir aquestes illes. Som
conscients que el Govern actualment està fent feina per elaborar
un pla de ciència, innovació i emprenedoria seriós, un pla
rigorós i adaptat a la realitat en què vivim en aquests moments,
i el qual abastarà entre els anys 2013 i 2016. Aquest pla
s’emmarcarà dins l’estratègia d’especialització intelAligent RIS
3 que exigeix Europa com a condició necessària per accedir als
fons FEDER entre els anys 2014 i 2020, un pla que recollirà
aspectes com el finançament, consideracions del sector TIC com
a estratègia, formació i ocupació, a més de l’orientació que
aquest pla també tendrà en la investigació, el desenvolupament
i la innovació.

El nostre grup està convençut que, de la feina, en surt el
profit, i que aquest pla que prepara el Govern no quedarà en
simples paraules, tal i com va succeir amb el pla aprovat pel
govern progressista, i que serà un eix bàsic per fer feina. Estam
convençuts que estarà ajustat a les disponibilitats
pressupostàries del moment, que tendrà uns indicadors clars del
grau de compliment i que servirà per modernitzar
l’administració i fonamentar l’ús de les TIC per part de les
PIME i de la ciutadania.

Moltes gràcies, president.

EL SR.  PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Galmés. Perdó, supòs que vol fer ús de la
paraula el grup proposant per contradiccions; idò, Sra. Sansó, té
vostè cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair el suport
del PSM al seu portaveu, ja que efectivament consideram que
la innovació forma part d’una diversificació dins l’economia, els
plans econòmics que s’haurien d’impulsar, i la innovació hi cap.
I bé, per tot el que ha dit vull agrair-li el suport.

Pel que fa al portaveu del Partit Popular i al Partit Popular,
bé, em sap greu que no ens donin suport ni a una proposició no
de llei en sentit positiu, per ajudar a millorar tota la feina que
s’està fent. Vostès diuen, per variar, que tot el que fan ara, la
feina que fan és per mor de l’herència rebuda; sempre tenen el
discurs de l’herència a la boca, es proposi un tipus de proposició
o se’n proposi una altra. Tot és culpa de l’herència!, de la
història, la història passada. Tant sort que no els parlam
nosaltres de la història passada nostra, que vàrem rebre, perquè
si no, no acabaríem mai. Pareixem criatures: “i tu més”. 

Quan es fa una proposició no de llei en positiu jo esperava
que també l’equip de govern o el partit que dóna suport a
l’equip de govern també fes qualque proposta en positiu, però,
bé, ja està bé així.

Vostè diu que el govern treballa, molt, i molt. Pot treballar
tot el que vulgui, però no es nota gens, a la societat no es nota
gens la feina que fa aquest govern d’ara, en cap dels sectors, i en
el de la innovació tecnològica molt manco, es nota. Diu també
que fan feina per elaborar un pla de ciència i innovació; molt bé
que elaborin un pla, però a l’anterior comissió que hem tengut
també ja ens deien que elaboraven un pla d’ocupació. Bé, vagin
elaborant plans però vagin traient-los com més aviat millor,
perquè la societat espera qualque resposta, i de moment diuen
que fan molta feina, però les respostes i el que traslladau a la
societat no es veu; al contrari, cada dia hi ha més gent decebuda
amb les decisions o amb els comunicats que diuen des del
Govern.
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I res, bé, l’únic objectiu de presentar aquesta proposició no
de llei era elaborar un pla estratègic específic per al foment de
la societat de la informació, per situar les nostres illes a nivells
europeus, amb l’objectiu de ser més competitius tant en sector
públic com en el sector privat. Per tant, bé, aquest era l’objectiu.
Al Partit Popular no li ha semblat bé, idò, bé, esper que treguin
aviat el seu pla.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. I ara passaríem idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 6721/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6721/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6723/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou Pla
Prepara per l'ocupació.

Ara en segon lloc, per a la defensa de la segona proposició
no de llei, RGE núm. 6723/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa al nou Pla Prepara per
l’ocupació, intervé l’Hble. Diputada Sra. Joana Barceló, com
vostè sap per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, la veritat és que la situació laboral, lligada a la situació
econòmica, cada dia sembla que està pitjor. Des de fa un any
s’està destruint ocupació; el darrer mes d’octubre coneixíem que
les dades interanuals suposaven un accelerament en la
destrucció d’ocupació. 

Duim un any en què no s’ha creat ni un lloc de feina més en
relació amb l’any anterior. Si l’increment de l’atur el tercer
trimestre d’aquest any, el trimestre més positiu per a la nostra
comunitat autònoma, suposava un increment de l’atur d’un
1,6%, l’atur de llarga de durada, l’increment de l’atur de les
persones que duen més d’un any a l’atur, suposava un
creixement d’un 4,9%. Si teníem 40.500 persones el 2011, en
tenim el 2012 68.600. (...) persones inscrites al SOIB no cobren
cap prestació, i a partir d’aquí constatàvem que el mes de juny
de l’any 2012 les despeses en prestacions lligades a aquesta
situació d’increment d’atur s’havien hagut d’incrementar un
5,3%. 

Però malgrat aquesta situació d’increment d’atur,
d’increment de la despesa en prestacions, ens trobàvem també
que l’any 2007 el Govern de l’Estat ja havia baixat un 5,5% les
prestacions per a l’any 2012, i continua baixant per al 2013 un
6,3% pel que fa referència a recursos de prestacions i subsidis.
Com és possible que en aquesta situació d’increment d’atur, fins
al mes de juny d’increment de la despesa en prestacions, l’Estat
plantegés rebaixes tan grans pel que fa referència a aquesta
despesa? I evidentment la resposta no es feia esperar, el Pla

d’estabilitat del mes de juliol per part del Govern de l’Estat
suposava que un de cada quatre euros de tot el cost de l’ajust de
l’Estat, el paguen els treballadors en atur, 13.800 milions
d’euros en tres anys.

A partir d’aquí, per tant, damunt aquest impacte de rebaixa
de prestacions en una situació d’increment de l’atur, és
evidentment molt gran, i així en paralAlel anam veient que la
taxa de cobertura de prestacions per a les persones aturades el
mes de juny, abans d’aplicar-se les mesures del Pla d’estabilitat,
ja havia baixat 4 punts per a les persones aturades. A les nostres
illes equivaldria que 3.300 persones deixaven de perdre tot tipus
de garantia en prestacions.

Per tant el Pla Prepara, que es va aprovar es va prorrogar a
darrera hora, contra rellotge, amb uns retalls també de cobertura
molt grans, és l’única opció que en aquest moment té molta
gent, una única opció que també hem de recordar que dia 15 de
febrer també es torna a acabar sense tenir encara cap resposta
per part de l’Estat. 

Per tant en aquest sentit el que demanàvem, perquè, repetim,
aquest pla Prepara és l’única resposta a les persones aturades
menors de 45 anys que esgoten les seves prestacions d’atur, si
no tenen un familiar al seu càrrec deixen de cobrar absolutament
res; si tenen un familiar al seu càrrec, 18 mesos 481 euros. Les
persones majors de 45 anys, aquestes, quan acaben les
prestacions, 11 mesos tenen garantia de cobrar 426 euros; quan
acaben aquesta, fins als 55 anys no tenen dret a cap prestació.
Per tant la situació, evidentment, aquest hivern pot ser molt i
molt complicada per a moltíssimes famílies. Per tant en aquest
sentit què demanàvem? Demanàvem que aquest pla Prepara
pogués arribar a moltíssima més gent, pogués arribar a
moltíssima més gent; que pogués arribar a tots els treballadors
que esgoten les prestacions o els subsidis amb rendes inferiors
al 75% del salari mínim interprofessional. Demanàvem,
evidentment, que es fes més eficient, més eficaç, que hi hagués
un seguiment per part dels agents econòmics i socials de com es
va desenvolupant; esperem que així s’hagi fet i així ho
demanarem. 

I evidentment amb aquestes mesures també demanàvem una
cosa: demanàvem més sensibilitat per part del nostre govern
sobre la situació dramàtica de les persones aturades. Les
declaracions de la directora del SOIB i del mateix president de
la comunitat autònoma que culpen els aturats que no
aconseguien un lloc de feina, evidentment amb aquesta situació,
a una comunitat autònoma que en el darrer any no ha creat un
lloc de feina, amb una situació de reforma laboral que ha
accelerat els acomiadaments, com podem culpabilitzar les
persones aturades? Una manca de sensibilitat que evidentment
demanava rectificació pública, i lamentam que no se sigui -
repetesc- sensible, que ni tan sol al nivell de declaracions, que
tenen molt baix cost econòmic, fossin capaços de donar suport
a tanta gent i a tantes famílies que ho passen malament.
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Evidentment aquesta proposta arriba ja quasi quan aquest
pla Prepara reformat està a punt d’acabar. Nosaltres seguirem
demanant que hi hagi suports a les persones que esgoten totes
les prestacions, i sobretot atenent i visualitzant l’impacte del Pla
d’estabilitat del Govern de l’Estat que, repetim, sobretot i
majoritàriament està i el paguen els aturats d’aquest país i
aquesta situació evidentment preocupa perquè som al límit
d’una fractura social que té conseqüències molt dures per a no
només el present de molta gent sinó també per al futur de molta
gent que en aquest moment ens carregam.

Per tant, demanaríem aquesta sensibilitat i que, mitjançant
seguiment amb els agents econòmics, mitjançant els instruments
per fer més eficients i eficaços els recursos públics lligats a
prestacions, més sensibilitat en les declaracions i sobretot, en
moments en els que vivim, més recursos per a la gent que no té
absolutament res. Per tant, facem una passa en aquest sentit i
aquest era l’objectiu d’aquestes propostes que van lligades a
aquesta demanda de modificació i de continuïtat d’una de les
poques mesures que encara existeixen, i repetesc, en perill
també d’extinció en pocs mesos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Ara en torn de fixació de posicions
per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca el Sr. Gabriel Barceló té la paraula, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Hem vist que les polítiques que
s’apliquen actualment són bàsicament, per una banda, polítiques
d’austeritat i retallades; retallades que provoquen baixada del
consum, baixada d’activitat empresarial, que obliguen o bé en
els pitjors dels casos a tancar empreses o bé en allò menys
dolent, però també dolent a acomiadar treballadors perquè
l’empresa pugui continuar la seva activitat. Això a la vegada
provoca una baixada d’ingressos de les administracions que, a
la vegada, provoca necessitat de noves retallades per quadrar els
comptes i així seguim en un cercle viciós cada vegada pitjor.

A més de les polítiques d’austeritat i de retallades tenim la
reforma laboral que bàsicament ha servit per facilitar els
acomiadaments, però no ha incentivat les contractacions. 

I en tercer lloc, les polítiques d’ocupació a les quals s’hi han
restat els recursos que s’han destinant, tant a nivell espanyol s’hi
han destinat manco recursos com a nivell de les Illes Balears,
concretament a les Illes Balears el 2012 hem reduït un 50%
pràcticament els recursos destinats a polítiques d’ocupació en
relació amb l’any anterior, l’any 2011, i per als pressuposts de
2013 es preveu una altra retallada d’un altre 50% amb relació
als recursos que ja hi havien destinat enguany que, com dic,
eren inferiors als del 2011.

La suma d’aquestes tres polítiques, polítiques d’austeritat i
de retallades, la reforma laboral, més aquestes retallades en els
recursos destinats a les polítiques d’ocupació, provoquen
bàsicament un increment dels aturats, sobretot en els colAlectius
de joves i de majors de 45 anys. De fet, en parlàvem en el
Plenari de dimarts on el Partit Popular retreia els aturats que hi
havia hagut durant l’anterior legislatura, la qual cosa era
sorprenent perquè les xifres rècord d’atur, mes rere mes,
s’aconsegueixen aquesta legislatura, mes rere mes, no hi ha un
mes que no se superi l’any anterior.

Per una altra banda, també es provoca, o s’ha provocat, la
baixada dels afiliats a la Seguretat Social; s’ha incrementat
l’atur de llarga durada; s’han incrementat les famílies en les
quals tots els seus membres són a l’atur; s’han incrementat els
contractes precaris, de fet la major part de contractes que es fan
avui en dia són contractes precaris i en canvi ha disminuït el
nombre de contractes fixos; s’ha incrementat el nombre
d’autònoms, com destacava el Sr. Bauzá, efectivament, perquè
la gent que queda a l’atur cerca com a eina d’autoocupació
afiliar-se a la Seguretat Social directament com a autònom, la
qual cosa no garanteix que aquesta persona tengui una estabilitat
laboral i uns guanys suficients per poder viure. Per desgràcia
moltes d’aquestes persones que intenten sortir-ne fent-se
autònoms no ho aconsegueixen i acaben fins i tot amb més
pèrdues de les que tenien perquè els negocis no els surten bé.
Per tant, aquesta data d’increment d’autònoms s’ha d’agafar des
d’aquest punt de vista. 

En darrer lloc, hem de constatar les greus dificultats per
reincorporar en el mercat laboral aquelles persones que han
quedat a l’atur, especialment els majors de 45 anys aturats, i
també per als joves que de fet la seva alternativa actualment és
anar-se’n a l’estranger per trobar feina.

Tot això ens du a un panorama desolador que tampoc no ens
ha d’estranyar si tenim en compte què pensa el president de les
Illes Balears amb relació a tot això, aquest estiu va dir
textualment: “molts s’apunten a l’atur esperant que no els cridin
a treballar”. Per a mi unes paraules molt greus i molt
significatives del que pensa l’actual govern. 

Tots aquests motius són més que suficients per donar suport
als quatre punts que presenta el Grup Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. El tema de l’atur és el principal
problema de la societat espanyola, sens dubte, totes les forces
polítiques hem de fer feina per trobar solucions a aquesta xacra
social, però el problema de l’atur no va començar fa un any, dia
20 de novembre, amb la victòria del Partit Popular; tampoc no
va començar dia 22 de maig de 2011, no, senyores i senyors
diputats, el 2011 Espanya tenia ja més de 5 milions d’aturats i
gairebé 3 milions de llocs de feina s’havien destruït i als joves
més qualificats se’ls convidava a emigrar a Alemanya per cercar
feina. I el Partit Socialista, llavors en el Govern i ara a
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l’oposició, tractaven i tracten el tema de l’atur com un problema
conjuntural, puntual i per això proposaven mesures de pegat,
que jo no dic que no ajudassin a moltes persones durant un
moment determinat, però han resultat ser del tot insostenibles
tant pel seu elevat cost econòmic com per la seva efectivitat ja
que moltes d’aquestes persones, un cop acabat el programa, han
tornat a l’atur.

Un clar exemple és el famós Pla E, el 96% dels treballadors
varen ser acomiadats en acabar el projecte, es van finançar
32.000 projectes amb un cost de 13.000 milions d’euros i el
70% dels expedients no van acreditar necessitats d’inversió;
39.000 euros per aturat ens va costar el Pla E, aturats que varen
tornar al carrer.

Sincerament, i sense voluntat de fer cap retret, si les seves
polítiques haguessin funcionat, creuen vostès que haguessin
acabat la legislatura amb 5.300.000 persones aturades? O que a
les Balears s’haguessin més que duplicat el nombre d’aturats?

Respecte del nombre d’aturats crec que des del Grup
Popular tenim dret a exigir al Grup del PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca una rectificació pública per la
patinada que va fer la seva portaveu en el Ple del passat dimarts,
dient que en vuit mesos els aturats d’aquestes illes han
augmentat en 46.000 persones, cosa que és totalment falsa i
vostès ho saben. Podem entrar en la guerra de xifres, hi podem
entrar, jo vos puc donar xifres que lideram el nombre de
creacions d’empreses a les Balears, que les Balears són dins les
sis regions que lideren l’ocupació estrangera, amb un 22,1%,
amb una de les taxes més inferiors en aquesta ocupació. També
lidera el nombre de noves contractacions i la taxa interanual
millora respecte de la temporada baixa de l’any passat. 

Però com deia, vostès segueixen pensant que el problema és
conjuntural i com queda ben demostrat és un problema
estructural, que requereix reformes profundes. I vostès, una
vegada més, aprofiten per criticar la reforma laboral del Partit
Popular. Saben quants d’aturats s’haguessin estalviat si aquesta
reforma s’hagués aplicat el 2008? Idò, 3 milions de llocs de
feina, quasi res. I vostès parlen que amb el Partit Popular es
faciliten els acomiadaments i supòs que vostès saben que el
Partit Socialista va fer en quatre anys tres modificacions
legislatives; i saben quantes persones es varen acomiadar amb
la darrera reforma del PSOE? Idò, 1.400.000 persones. Una
reforma, a diferència de l’actual, aprovada en solitari, que va
generar més del doble d’acomiadaments dels que ara diuen les
previsions més alarmistes del PSOE i que la tendència ja
demostra que no s’assoliran. I saben també que s’ha reduït el
nombre d’ERO que acaben amb acomiadaments massius? Que
ara, gràcies a una major flexibilització, als acords entre les parts
per reduir sou temporalment o horari, substitueixen el que abans
era l’única sortida de les empreses que era l’acomiadament.

I avui ens parlen del Pla Prepara, un pla contra la caducitat
del qual vostès havien fixat i que el Partit Popular va salvar i
prorrogar, no sense abans una campanya alarmista i de
màrqueting per espantar la ciutadania dient que el Partit Popular
acabaria amb els 400 euros. Jo també els puc parlar de
pròrrogues en el darrer moment del Plan Prepara, miri, la
primera pròrroga del Plan Prepara es va realitzar, mitjançant
decret, dia 26 d’agost de l’any anterior, quan governava el Partit
Socialista, i es va publicar en el BOE dia 30 d’agost. És a dir,
quinze dies després que el programa inicial perdés la seva
vigència. I dia 14 d’agost de 2011 la Sra. Salgado,
vicepresidenta Econòmica del Govern, deia que el Govern del
Partit Socialista s’estava pensant si prorrogaven o no
prorrogaven el Pla Prepara. 

Un plan Prepara que ara, a diferència de les dues pròrrogues
anteriors, ha anat precedit d’un procés d’anàlisi i avaluació dels
resultats. Fins a juliol i agost de 2012 per primera vegada el
Govern ha donat compliment del Reial Decret 1/2011 pel qual
s’exigeix la realització d’una avaluació de resultats obtinguts.
Els resultats no foren molt esperançadors: del total d’accions
realitzades, el 78% eren orientacions individuals, el 19%
grupals, i menys d’un 3% accions formatives, tot i les
deficiències del colAlectiu en aquest camp. Només el 7% dels
beneficiaris havien accedit a accions formatives; menys d’un
2% havien accedit a accions d’impuls dels emprenedors. El
nombre d’accions per beneficiari fou de 3,22 accions, tot i que
foren a l’atur una mitjana del 85% del temps de la prestació. A
més, més de dues terceres parts, el 67% dels beneficiaris, no
varen estar ocupats durant el temps de durada del programa ni
un sol dia; el 8% ho va estar menys d’un mes, i només un 18%
més de dos mesos. En definitiva, l’avaluació posa de manifest
que la gran majoria dels beneficiaris no varen aconseguir cap
lloc de feina i els que ho aconseguiren varen ser a llocs de feina
de curta durada. 

Per això, i en aquest escenari de recessió econòmica, el
Govern estatal va considerar necessari prorrogar el Pla Prepara,
però introduint modificacions per millorar-ne el resultat,
modificacions que pretenen incrementar les oportunitats
d’ocupació i centrar els esforços dels serveis públics en aquells
aturats en situacions més desfavorables. Amb coherència el
programa s’ha redefinit i ha centrat la seva funció protectora en
el colAlectiu de desocupats que no tenien cap altre a prestació o
subsidi que presentin càrregues familiars o tenguin la condició
d’aturats de llarga durada, alhora que es reforça la supervisió i
anàlisi dels resultats per incrementar la seva eficiència i garantir
una assignació òptima dels recursos. Una renovació que s’ha
parlat amb els sindicats i es va parlar d’avaluar-la al final dels
sis mesos. 

Així en la recerca de l’objectiu de palAliar situacions de greu
necessitat és necessari que aquests pocs recursos es gestionin de
la manera més eficient. Per aquest motiu es creu convenient que
a l’hora de computar el nivell de rendes per unitat familiar
computin també els pares, més tenint en compte que sols
computen quan hi ha una unitat de convivència. Així
s’aconsegueix, per contra, incrementar l’import de l’ajuda en un
85% de l’IPREM quan la persona té al seu càrrec tres o més
persones, palAliant així situacions de necessitats més reals i
necessàries. Per tant, en el seu primer punt hi votarem en contra.
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En el seu punt número 2 els proposam una transacció que
posi “continuar disposant”, ja que actualment s’està implantant
el Pla Prepara per fer més eficient i eficaç i per poder garantir
l’accessibilitat als recursos d’orientació i formació dels
demandants.

En el seu punt número 3 també els proposam que afegeixen
la paraula “continuar”, continuar garantint, perquè el mecanisme
per garantir el seguiment efectiu de l’evolució d’aquest
programa a l’àmbit de les nostres illes ja està establert, doncs els
agents socials són membres de l’òrgan colAlegiat superior de la
Direcció del Servei de l’Ocupació de les Balears, a més de
membres de l’òrgan colAlegiat de seguiment i assessorament de
l’actuació ordinària, com vostè be sap. A través d’aquests dos
òrgans poden fer el seguiment i l’avaluació de qualsevol
programa en el qual hi participi el SOIB així com fer
suggeriments i propostes. 

I en el seu punt número 4, deixin que els digui que és un
intent més de la seva manera de fer oposició, d’una manera de
fer oposició que cerca qualsevol excusa per minar i per fer mal
a la imatge d’un govern que es deixa la pell. En cap cas la
directora del SOIB ni el president del Govern varen
culpabilitzar els propis treballadors aturats de l’atur. Aquestes
són unes interpretacions malintencionades d’unes declaracions
tretes de context on es limitaven a constatar l’existència de
situacions de frau, i això vostès ho saben que aquestes
situacions existeixen, que és necessari denunciar públicament i
que sigui perseguides, doncs van en detriment de l’interès
general i de l’equitat social i en especial per protegir els
interessos dels aturats i de la possibilitat d’oferir-los els recursos
que necessiten per poder sortir de la greu situació en què es
troben immersos. El principal compromís del president del
Govern és, sens dubte, el treball i amb els aturats.

Mirin, aquesta manera de fer oposició no ajuda a les
persones que no tenen feina, no ajuda els ciutadans, i això els
ciutadans ho saben i això els passarà factura, però nosaltres
continuarem amb allò nostre, a fer feina en benefici i per al bé
dels ciutadans. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Supòs que vol fer ús de la paraula per
contradiccions, Sra. Barceló? Té cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Evidentment agrair el suport del Grup PSM-
Verds-Entesa i Més per Menorca. I evidentment, aquí som a un
debat fonamentalment de prestacions i de subsidis que en aquest
moment, amb la situació més dramàtica de tot, el Partit Popular
a través del Govern de l’Estat rebaixa, 13.800 milions d’euros
en tres anys. Aquests 13.800 milions d’euros són recursos que
havien de cobrar la gent que no té res i que rebaixaran en tres
anys. Aquest és l’impacte dur, això vol dir que molta gent quan
acabi les prestacions contributives no té res, absolutament res,
fins als 55 anys. I aquest fet es produeix el mes de juliol per un
pla d’estabilitat aprovat pel Partit Popular, sobre un colAlectiu
que no fa res més que créixer, les persones aturades de llarga
durada, les que són més a prop de perdre les prestacions, un
colAlectiu que s’ha incrementat en un any un 40,9%.

Clar que hi ha atur des de fa molt de temps, però es lluitava
precisament per no arribar a aquestes situacions, perquè la gent
tengués prestacions, tengués subsidis, poguéssim ajudar amb
mesures extraordinàries per enganxar i que poguessin tenir uns
mínims per viure i, per tant, aguantar la dignitat de les famílies
d’aquest país. I el Pla Prepara ajudava a un colAlectiu petit de
tota aquesta gent i vostès el fan més petit, més petit.

Per tant, com més creix l’atur vostès més lleven prestacions
i subsidis. I açò és la gran contradicció i açò és la duresa que es
farà insostenible. I és cert que tenim atur estructural i que hem
de lluitar contra l’atur estructural i que no es culpabilitza aquí
més enllà de les mesures que podem fer tots per ajudar a les
persones a sortir-ne i per açò hi ha uns mecanismes, mentre no
n’inventem altres, que són els subsidis i les prestacions d’atur.
I vostè, repetesc, en tres anys s’imaginin la quantitat de recursos
que arriben a la gent i que no hi arribaran i l’impacte que açò té
a la nostra comunitat autònoma. 

Per tant, amb el Pla Prepara, que vostès encara escurcen més
per arribar-hi, no hi estam d’acord, no hi estam d’acord en
absolut, en absolut. Amb cap retall ja sobre una misèria podem
estar-hi d’acord, s’hauria d’ampliar, i ho deim així de clar,
s’hauria d’ampliar al màxim de perceptors que no tenen
absolutament res. I aquesta era la nostra proposta que volíem
plantejar aquí. Repetim, i entenem totes les dificultats del món,
però no podem deixar caure a les persones, no ho podem fer.

Per tant, nosaltres evidentment en el segon punt i en el
tercer, nosaltres acceptam, evidentment, donar continuïtat que
s’analitzin les coses, donar continuïtat que a la nostra comunitat
hi hagi àmbits de seguiment, clar que sí, tots els mecanismes
necessaris, tots, però sense recursos ho tendrem un poc
complicat, ho tendrem un poc complicat. I açò va, a més a més,
aquests retalls de l’Estat, van a compte, de manera indirecta, de
la mateixa comunitat autònoma, renda mínima d’inserció, no
pot suplir aquests recursos de l’Estat, que cauen.

Per tant, a partir d’aquí, què passarà? Què farem? I aquí és
on no hi ha resposta. Per tant, lamentam profundament
l’impacte dels retalls pressupostàries, i l’impacte del discurs de
les prestacions i subsidis que tenen implicació en aquests
moments i en aquest hivern. No és assumible aquest retall en
prestacions i subsidis, no ho és, i per tant el Pla Prepara s’hauria
d’incrementar.

El mes de febrer tornarem tenir el mateix debat, esperem que
no...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Barceló, per favor.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

... esperem que no, però, ja d’entrada, li assenyalam que ho
continuarem.

I en relació amb les declaracions de la directora del SOIB i
del president, si hi ha frau el combatin, només faltaria! Però el
que no es pot plantejar a través dels mitjans de comunicació,
amb la situació que la gent viu avui, que no han creat un lloc de
feina en un any, que es digui que la gent no vol fer feina. No
que s’insinuï, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Barceló, se li ha acabat el temps fa una estona ja.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Ara acab, ja directament. Açò és totalment intolerable i per
tant si s’explica malament està bé que es demanin disculpes
públiques i que siguin molt més sensibles, repeteix, al que es
diu, actuïn en lloc de parlar i quan parlin tenguin la sensibilitat
de fer-ho bé. La imatge, evidentment, no és el fort del Govern,
en som conscients, però, per favor, facin un esforç perquè és
massa la gent que pateix.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 6723/12.

Perdó? Un segon, sí.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, és que hi havia ...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Crec que hi ha acord en els punts 2 i 3.

EL SR. PRESIDENT:

Idò hi ha acord ...

Sí, Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

“Que continuï disposant dels recursos necessaris”, és el punt
2.

I el punt 3: “Que continuï garantint el seguiment”. D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, s’està d’acord amb aquests dos punts? Sí, Sra. Barceló?

Molt bé, idò, demanava vostè votació separada?

Hi ha assentiment amb tots? Sí?

I la resta idò els votaríem separadament, estam d’acord, eh?

Idò procedim a la votació d’aquest apartat en el qual no hi
ha acord.

Vots a favor?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Votam l’1 i el 4 ara, no?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, votam l’1 i el 4.

Vots a favor? Hi ha 5 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

En conseqüència, queden rebutjats aquests punts de la
Proposició no de llei RGE núm. 6723/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 7061/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa que les energies
renovables quedin fora dels nous imposts que proposa
l'avantprojecte de llei que articularà la reforma del sistema
elèctric.

I ara ja per a la defensa de la tercera de les proposicions no
de llei, la RGE núm. 7061/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista i relativa a perquè les energies renovables quedin fora
dels nous imposts que proposa l’avantprojecte de llei que
articula la reforma del sistema elèctric, intervé l’Hble. Diputada
Joana Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Ja vam debatre aquí, fa poc temps, la
reconsideració de la suspensió de les primes, una suspensió
temporal, però que s’allarga fins l’any 2017, per a les noves
instalAlacions de generació elèctrica amb règim especial, és a
dir, per a les energies renovables, una suspensió de primes
aprovada pel Reial Decret Llei 1/2012.

Avui, a més d’aquestes dificultats, l’avantprojecte de llei
que articularà la reforma..., bé, que ja articula la reforma del
sistema elèctric, preveu nous imposts per a tot tipus de
generació elèctrica. És, per tant, en aquest sentit i a més a més,
aquests nous imposts que es plantegen sobre qualsevol tipus de
producció energètica, fa que evidentment les veus entorn del
que hauria de ser un dels sectors motors del creixement
econòmic i de créixer d’una manera molt més correcta, molt
més sostenible, sigui possible. Per tant, en aquest sentit hauríem
de demanar al Govern de les Illes Balears, com han fet altres
governs autonòmics, alguns d’aquests del mateix Partit Popular,



ECONOMIA / Núm. 22 / 29 de novembre del 2012 325

 

fa molt poc temps el Govern d’Extremadura solAlicita al
ministeri la creació d’una mesa de diàleg davant la reforma
integral del sector energètic, i altres comunitats autònomes,
preocupades per l’impacte de retroactivitat, d’inseguretat
jurídica, de discriminació que suposen aquestes noves taxes i la
suspensió de primes sobre tot el sistema energètic de les
renovables i que, per tant, es mouen les comunitats autònomes
en defensa del seu propi desenvolupament econòmic i que aquí,
a la nostra comunitat, sembla que no passa absolutament res.

És més, aquí tot el que suposaven de plantes que es munten,
evidentment, suposa que no hi ha resposta del Govern. I açò que
el Sr. Aguiló, fa poc temps, el mes de juliol de l’any 2012, ens
assenyalava que havia demanat al ministeri un tractament
diferencial per a Balears en matèria d’energies renovables, per
la seva condició insular. Així ho preveia la Llei de règim
especial, ho preveu la llei actual, però en sabem alguna cosa? Hi
ha resultats de la gran feinada del conseller i del vicepresident
Econòmic?

En aquest sentit, repetim, hi ha prou arguments a tots els
nivells que avalen la necessitat de desenvolupar aquest sector
estratègic per a la nostra economia i per a l’economia del país
per a tot el que fa referència a les energies renovables. I no es
poden penalitzar les energies renovables de tot el que suposen
el dèficit del sistema tarifari; les energies renovables funcionen
a través d’un pla específic d’energies renovables 2011-2020,
que assenyala, respecte de l’estructura de costos i beneficis,
incloses les primes, que tenia eficiència econòmica i per tant
suposaven estalvi. A partir d’aquí, repetim, seria fonamental que
es revisés o que s’arribés, com a mínim, a un acord a la nostra
comunitat autònoma pel fet insular; que s’actués davant una
estratègia a nivell estatal que no ajuda gens al desenvolupament
d’aquest sector.

A més a més, als arguments de tot el sector energètic al
nostre país hi hauríem d’afegir fins i tot les recomanacions del
Consell d’Europa, lligats precisament a tot el que suposa la
suspensió i les modificacions del sistema energètic espanyol.
Per què posen en dubte que siguem capaços amb aquestes
polítiques que l’Estat tira endavant, de suspensió de primes, de
pujada d’impostos, posen en dubte que el nostre país acompleixi
els objectius energètics i climàtics en el marc de l’estratègia
europea.

Per tant, estaria bé que el Govern plantegés actuacions, amb
el Govern de l’Estat, fossin bilaterals, al nivell que sigui, però
hauríem d’actuar com fan altres comunitats autònomes per
salvar aquest sector a la nostra comunitat autònoma. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sra. Barceló. I ara per al torn de fixació de
posicions i per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-
Entesa i Més per Menorca, l’Hble. Diputat Sr. Barceló té la
paraula per deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. La veritat és que les polítiques
energètiques que du a terme el Govern espanyol dels darrers
temps, i ja fa uns quants anys, contrasta amb les facilitats que es
donen a les energies tradicionals i d’altres energies, per ventura
no tan tradicionals, però com la nuclear, la hidroelèctrica,
contrasta amb les facilitats que es donen amb les dificultats per
a les energies renovables, i que, a més, aquest contrast ens du al
no compliment dels objectius climàtics i dels objectius, en
definitiva, energètics per rebaixar les emissions de CO2.

L’excusa sol ser o és el dèficit tarifari. Nosaltres deim que
el dèficit tarifari en realitat és una estafa; el dèficit tarifari és
una gran excusa que utilitzen les grans empreses per a no
complir quant a la reducció de les emissions i, de fet, contrasta
aquest dèficit tarifari amb els milionaris beneficis que tenen
aquestes companyies elèctriques, milionaris beneficis que tenen.
A més, a tot això, en el cas de les Illes Balears s’ha de tenir en
compte, efectivament, el tema de la insularitat, absolutament
important i bàsic, que ens du que a un territori petit com el
nostre les energies renovables són una gran oportunitat, són
molt importants i efectivament aquestes polítiques del Govern
estatal precisament van en contra que aquestes energies es
potenciïn.

No només ho deim nosaltres, és que ho diuen els petits
operadors que es dediquen a les energies renovables i, a més,
una vegada més, parlam de polítiques que beneficien les grans
empreses i perjudiquen els petits i mitjans operadors, una
vegada més un exemple, ja no només en el comerç, aquí en
tenim també un altre que han denunciat per activa i per passiva
precisament aquests petits operadors.

Per aquests motius donam suport a la proposició no de llei
que ha presentat el Grup Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. I ara per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jaime Fernández, per
un temps de deu minuts. 

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Desde
el Grupo Parlamentario Popular queremos dejar constancia, una
vez más, de nuestro más firme apoyo a la producción de energía
con renovables, debido a los incuestionables beneficios que nos
aportan. No obstante, creemos que todo lo que atañe a estas
energías, dentro de la viabilidad del sistema eléctrico español,
ha de ser gestionado y regulado conociendo bien todas las
circunstancias que las rodean, debido a su gran complejidad.
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Además, en los tiempos que corren, dentro de esta
complejidad de gestión del sistema eléctrica, se ha de sumar una
situación económica difícil y complicada, y se ha de tener en
cuenta que en España existe un déficit de tarifa histórico de
unos 24.000 millones de euros, que ya se ha convertido en un
tipo de hemorragia que no termina de sangrar.

Debido a todo esto, desde el Grupo Parlamentario Popular
defendemos la postura del ministro Soria de querer reducir,
hasta eliminar, dicho déficit y de estar trabajando para que este
sobrecoste no repercuta en su totalidad sobre el bolsillo de los
consumidores. Así como también defendemos los trabajos que
se realizan desde la Vicepresidencia del Govern de las Illes
Balears para intentar recibir un trato especial para nuestras islas.

Hoy el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta
proposición no de ley, advirtiéndonos a todos que
supuestamente las medidas adoptadas por parte del Gobierno de
España, en referencia a las primas e impuestos a energías
renovables, van a ahogar el sector de las mismas, algo que desde
el Grupo Parlamentario Popular no compartimos, y les voy a
explicar porqué.

Antes que nada sí que quiero dejar constancia del
reconocimiento a que algunas de las medidas que se aprobaron
durante el Gobierno socialista del Estado, con el apoyo del
Partido Popular, ha ayudado a que España, a día de hoy, sea uno
de los referentes en el sector de energías renovables en el
mundo.

Pero también quiero dejar constancia de otras medidas que
preferiría no tener que reconocerles, ya que los resultados de las
mismas podrían ser calificados de nefastos. Hoy vienen aquí a
exigir primas a energías renovables, vienen a hablar de su
contribución al sistema eléctrico español, vienen a hablarnos de
los más diversos estudios donde se veneran a estas energías y
vienen a pedir la no aplicación de tasas al sector; de lo que no
nos hablan hoy es de un decreto ley que seguramente no
recuerdan, el Real Decreto Ley 14/2010, de 23 de diciembre,
por el cual se establecen medidas urgentes para la corrección del
déficit de tarifa del sector eléctrico, un real decreto rubricado
por un tal José Luis Rodríguez Zapatero. En este real decreto
hay distintas medidas para intentar corregir el déficit de tarifa,
siendo la medida estrella una sola, una medida digna de todo
poderosos, digna de poderes inimaginables y digna sólo de un
superpartido político, como es el Partido Socialista Obrero y
Español, esta medida era, nada más y nada menos, que reducir
las horas de sol, reducir las horas de sol. Esta supermedida hizo
que las centrales de generación por energía solar redujeran su
generación y su aportación de energía al sistema, algo que
repercutió en sus beneficios, en el beneficio de las empresas que
cayó en torno a un 30%; unas empresas que se contabilizan en
unas 80.000, de las cuales 60.000 son pequeñas empresas, y que
dan trabajo a miles de trabajadores. Esto, señores del Grupo
Parlamentario Socialista, es ahogar a las energías renovables, no
futuras, como ustedes nos insinúan aquí que está pasando, sino
que esto pasó con empresas existentes, presentes, funcionando
con beneficios y con miles y miles de trabajadores.

Respecto a las primas a energías renovables, desde el Grupo
Parlamentario Popular queremos indicarles que creemos que
todos los pasos que se han dado hasta ahora en el sector se han
de mantener en pos de la viabilidad y la sostenibilidad, pero
creemos que las medidas regulatorios se han de adaptar a los
tiempos que corren, y no ha de ser como en el pasado, que se
establecía una cuantía de primas que se mantenía a lo largo del
tiempo sin tener en cuenta los factores de coste y de la
inversión. Un ejemplo de ésto es que ya es posible y ya ha
quedado demostrado que, debido a la maduración tecnológica
de la industria de las placas solares y al descenso de precios de
éstas, en la zona sureste de España ya han generando energía
centrales fotovoltaicas que compiten directamente en el pull del
mercado eléctrico español, son rentables, obtienen beneficios y
no han necesitado de ninguna prima.

Respecto a la tasa del 6% que se impone sobre la generación
de energía para reducir el déficit tarifario, queremos indicarles,
desde el Grupo Parlamentario Popular, que es un impuesto que
se aplicará a todas y cada una de las tecnologías, así que no
afectará en términos de competitividad a las energías
renovables, ya que va destinado a todas y creemos que es
necesario para que el déficit no repercuta sobre los
consumidores íntegramente.

Por último, indicarles que por todo esto el Grupo
Parlamentario Popular votará no a su proposición no de ley. Y,
vista su preocupación sobre el sector de energías renovables,
recomendarle una lectura, la lectura de la revista Energías
Renovables, que ayer mismo publicaba un artículo en base a un
comunicado de la Asociación de Ingenieros Industriales de
Madrid donde decía que la energía solar fotovoltaica en
autoconsumo era rentable, sin prima, sin las horas de sol
arrebatadas por Zapatero y con el incremento de la tasa del 6%.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Fernández. Supòs que vol fer ús de la
paraula el grup proposant, idò, Sra. Barceló, com vostè sap, té
cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltíssimes gràcies. Evidentment, el que jo li recoman és la
lectura precisament de les recomanacions del Consell d’Europa
entorn del Pla d’estabilitat del Govern del Partit Popular, fet fa
també molt poc, el juliol. I a partir d’aquí el Consell d’Europa
adverteix el Govern actual del Partit Popular que es va en contra
del que fan tots els països d’Europa, que és renunciant a l’aposta
per les energies renovables, tant per la supressió de primes, que
estan incorporades al cost del Pla d’energies renovables aprovat
per l’IDAE, per tant estan quantificades, i encara que amb
aquesta quantificació de primes és beneficiós, perquè,
evidentment, rebaixa la dependència energètica del preu del
combustible i del petroli. Per tant, hi ha un Pla d’energies
renovables aprovat que vostès incompleixen.



Per tant, aquesta màxima de la seguretat jurídica, de la no
retroactivitat, la tiren baix quan els dóna la gana; ni seguretat
jurídica ni res amb el Partit Popular, la improvisació més total
i absoluta. I açò no ho diem nosaltres tot sols, li ho diu la Unió
Europea, el Consell de la Unió Europea, i en aquest dictamen
estableix d’una manera molt clara que la suspensió de les ajudes
“desalienta la inversión en el sector y hacen difícil que España
alcance sus objetivos energéticos y climáticos. Por otra parte,
con una menor proporción de energías renovables, la
dependencia de España de la energía importada aumentará
respecto a la tasa actual”, la més alta d’Europa. “Una
competencia insuficiente, en el sector energético ha
contribuido, al menos en parte,” a la constitució d’un dèficit
tarifari que no han de pagar les energies renovables.

Aquesta és l’estratègia d’Europa, llevar dependència, crear
llocs de feina, tirar endavant, amb plans que suposen estratègies
d’anys, i arriben vostès i ho incompleixen. Retroactivitat,
inseguretat jurídica i evidentment la rebaixa a qualsevol estímul
que estava aprovat, quantificat i assumit amb les polítiques
existents fins ara. Per tant, veurem què passa. D’entrada del Sr.
Aguiló, que havia de treballar amb el ministeri per garantir
aquest concepte d’insularitat, que és el compliment d’una llei de
règim especial, no en sabem absolutament res. I altres
comunitats autònomes sí que ja fan feina amb l’Estat,
precisament a favor de les energies renovables. Nosaltres no. No
sé què esperam? Que canviï la llei i açò ja ho suprimirem.

Per tant, molt poc suport, d’entrada molt poc suport per no
dir cap. I repetim, estan incomplint tot allò que suposaven
estratègies, segur que millorables, que anaven cap un camí de
convergència europea amb el que suposava aquesta major
proporció d’energies renovables en la producció elèctrica.

Per tant, no entenem aquest vot en contra que el Govern de
la comunitat autònoma se posi les piles, faci feina, defensi
sectors estratègics, defensa economia i evidentment, faci valer
les lleis que li pertoquen i donar-los un tractament diferenciat.
Si el Govern no fa açò, no caldrà que tinguem Govern, tots ens
ho fan, aquí callam i tot el que fa Madrid està bé. I així estam.
La resta no ho fa així, eh?, la resta fan feina, excepte -ho
repetim i ho lamentam- el Govern de la nostra comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Passarem a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 7061/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7061/12.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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