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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sr. President, Lourdes Aguiló substitueix Lluís Maicas.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Pilar Costa.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sr. President, Eulàlia Llufriu substitueix Llorenç Galmés.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Biel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix, com
vostès saben, en una pregunta del Sr. Alorda i Vilarrubias,
relativa a llicències a grans superfícies i una proposició no de
llei RGE núm. 4841/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a millores energètiques a les Illes Balears. 

Assisteix a la sessió l’Hble. Sr. Joaquín García i Martínez,
conseller d’Economia i Competitivitat, acompanyat de la Sra.
Mar Pulido i Sancho, cap de Gabinet del conseller; del Sr.
Gabriel Torrens, cap de gabinet de Premsa d’Economia i
Competitivitat; i de la Sra. Lourdes Cardona i Ribas, directora
general de Comerç i Empresa. Benvinguts a tots tres.

I. Pregunta RGE núm. 7929/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a llicències a grans superfícies.

A continuació idò passam al primer punt de l’ordre del dia
que és la pregunta RGE núm. 7929/13, relativa a llicències a
grans superfícies, que formula el diputat del Grup Parlamentari
MÉS Sr. Alorda i Vilarrubias, com vostè sap, per un temps de
deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. I gràcies, Sr. Conseller, per la seva
presència, però certament requerida perquè feia 8 mesos que
esperàvem una resposta que nosaltres pensàvem que era
senzilla, la vaig fer jo i no som de la comissió, però com que era
un número, quantes llicències a grans superfícies s’havien
concedit durant el 2011 i 2012, ens semblava que seria fàcil la
resposta i no teníem, ja li dic, cap intenció de fer-lo venir a la
comissió. En canvi, n’hi ha d’altres que em comenten que sí que
estan esperant de fa estona perquè contesti preguntes en
comissió i també crec que seria positiu doncs que es produís en
la màxima celeritat.

En aquest cas i aprofitant que ja s’ha produït aquesta
avinentesa de tenir-lo entre nosaltres, sí que li agrairia que a
més de contestar-nos de quines són exactament aquestes grans
superfícies, quines previsions tenen ara ja per al 2013, ja que
som a la meitat, i una mica, una certa reflexió sobre els efectes
d’aquesta gran distorsió i canvi de paradigma que representa
l’arribada de totes aquestes grans superfícies. 

Nosaltres li feim la pregunta evidentment des de la
preocupació d’aquest canvi. Hi ha hagut, sobretot després de la
gran empenta que va representar la Directiva Frankenstein, o
Bolkesteien, pobre home, aquest senyor, que va quedar amb
altres aspectes molt deteriorat, va quedar pel camí, però la
Directiva de serveis respecte concretament de les dificultats per
posar entrebancs al lliure establiment de grans superfícies
comercials, doncs sí que va quedar bastant respectada. 

I ens va quedar un sol element, en el qual ens podíem aferrar
i era el tema urbanístic, del qual no només no n’estan fent, des
del nostre grup, prou ús, sinó que d’alguna manera l’estan
minant. Hi havia la possibilitat del Pla d’equipaments
comercials, hi havia hagut acords en aquesta casa perquè
realment es redactés, però entre que els consells diuen que no
tenen capacitat tècnica per redactar-los, no hi ha hagut ni tan
sols una oposició política a la seva redacció, sinó més aviat
arguments de caràcter d’intendència, de dificultat de nòmina per
poder-los dur a terme, doncs era un aspecte. L’altre evidentment
són els planejaments municipals, els requeriments que posava
la llei de l’any 2001, però que també han anat disminuint
d’alguna manera la capacitat de maniobra que teníem per sortir-
los a camí. Indiscutiblement també per un marc més ampli que
va més enllà de les Illes Balears com ha estat la directiva.

Bé per tant, jo li deman que ens doni aquesta informació i
que si pot ser, s’hi desplegui una mica respecte de posar-la al
dia a dia d’avui. I una valoració global dels efectes que això pot
comportar i de la reacció possible que vostè veu davant d’aquest
fet, més enllà de l’impost que també el pot anomenar, perquè
evidentment també pot tenir alguna influència si és que s’arriba
a establir l’impost sobre les grans superfícies.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Li contesta el Sr. García i Martínez per
deu minuts. Sr. Conseller té vostè la paraula.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Presidente, diputados, buenos días. Bueno es cierto que el
contenido de la pregunta es el tema de número de licencias y
evidentemente nosotros tenemos que responder a esta pregunta.
También usted me ha pedido una valoración, entiendo que del
impacto que estas licencias hayan podido tener y también me
habla del Plan de equipamientos comerciales, que en principio
entiendo que es a lo que usted se refería.
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Bueno vamos por los números. Si me permiten hacer una
introducción para contextualizar, aunque usted ya lo ha
nombrado, por acotar temporalmente todo lo vinculado a esta
intervención, hubo una moratoria que entró en vigor el 25 de
junio de 2005 y esta moratoria finalizó el 22 de diciembre de
2009. Por lo tanto, a partir de esta fecha entiendo que es una
fecha que ustedes conocen porque estaban al frente del
Gobierno, entraron licencias y peticiones de empresarios.
Evidentemente todo está al hilo de la Bolkestein que de alguna
forma es lo que regula y marca.

Datos, usted no me pide el 2010, pero si me permite darle el
2010 creo que puede ser relevante. Empezamos, en el 2010 se
pidieron 15 solicitudes de licencia de concepto de gran
establecimiento comercial que está definida en la Bolkestein por
el número de metros y se ha matizado, de las 15 se aprobaron
12, con un total de superficie entonces construida de 16.876
metros. De las 12 aprobadas, 8 fueron en el 2010 y 4 se
trasladaron en el 2011. Pero entraron 12 peticiones, 8 se
aprobaron el 2010 y 4 en el 2011. 

En el 2011 se presentaron 16 solicitudes, después si quiere
incluso hablamos de las empresas, si usted las necesita conocer,
se las matizamos porque evidentemente para eso estamos. De 16
solicitudes se aprobaron 13 y se denegaron 3. La superficie
construida fue de 25.265,79 metros. Un dato importante es que
la inversión de estas 13 superficies fue de 25.800.000 euros.

En el 2012 se solicitaron 28 licencias, se aprobaron 26.
Superficie construida, 75.822. Claro, de éstas hay que matizar
que 36.000 metros fue la ampliación de Carrefour de los 75.000
y 12.000 fue la licencia vinculada a Bauhaus, 12.400. Por lo
tanto, de los 75.822,56 49.102 metros fueron para estas dos
empresas: Carrefour su ampliación y Bauhaus.

Y en el año 2013 tenemos una solicitud que hemos aprobado
y que realmente son 1.796 metros, con una inversión de 3
millones.

Entonces el total aprobado en el periodo que usted me ha
pedido, sin contar el 2010, total aprobado entre el 2011 y la
licencias de 2013 son 102.884,78 metros, con una inversión de
139.325.329 euros.

Si quiere, le digo las empresas que son. Mire, Mercadona, ...
Vamos a 2011, aunque se repiten las marcas de las empresas, en
2011 tenemos una de Mercadona, dos de Lidl, una Decathlon,
una Sport Dos Menorca, una Supercor, una Binipreu, Corte
Inglés, Media Markt, dos Kavi, un Euro Depot y un
Casmercapreu.

Y en el 2012: 6 Mercadona, 8 Lidl, 1 Binipreu, 1
Kasmercapreu, 1 Bauhaus, 2 vinculados a Carrefour, 1 Müller,
1 Canal(...), HM, Hiperhogar Popular, Hipermanacor, Logística
de Distribución, Zanguan y Cristóbal Moll, que sumarían los 26.
¿De acuerdo?

Entiendo que son los datos que me ha pedido.

Respecto de las dos preocupaciones, vamos por el tema del
Plan de equipamientos comerciales. Es cierto, es una
competencia de los consejos y en una primera reunión que
hemos tenido efectivamente, nos han trasladado lo que usted ha
comentado, el tema de poder ejecutar. Bueno, vamos a seguir
hablando del tema, pero en principio sepa que como usted ha
definido que la competencia es de los consejos.

Con respecto al impacto, yo iré al final, es decir, los datos en
el sector comercio que están saliendo, pensando que muchas de
estas licencias todavía están en producción o van a ser, por lo
tanto no tenemos claro los efectos de todas ellas, sobre todo las
del 2012. Bueno, la tasa de variación de ventas en el ámbito del
comercio, ustedes saben que nuestra comunidad es la única que
es en positivo, es decir, que está creciendo. Estamos hablando
de comercio minorista, por tanto, supongo que no solamente
estamos hablando de otros comercios que no son los que han
conseguido la licencia. Y en el ámbito de ocupación, somos la
comunidad que menos desocupación tiene en el sector de
comercio. 

Dicho esto, usted sabe que como conselleria nos vamos a
volcar evidentemente..., la polarización que hay de las áreas
comerciales y los modelos que se están construyendo lo que está
claro es que como conselleria vamos a trabajar sobre políticas
de llevar a los municipios lo que ya les hemos trasladado que
son los centros urbanos comerciales, que es trabajar con el
pequeño comercio para ayudarles en ámbitos competitivos,
reordenar en muchos casos el modelo de distribución y trabajar
con ellos. Por lo tanto, nuestra apuesta y se lo vuelvo a decir y
entiendo que podremos hablar durante los próximos meses de
esto y aprovechar todas las oportunidades de reunión que
podemos tener del conocimiento y las ideas para ver si somos
capaces de verdad de trabajar sobre este comercio que no es
sobre el que usted me ha pedido las licencias.

Por lo tanto, hay un compromiso como conselleria de esa
preocupación que tiene usted e intentar ver cómo podemos
trabajar para resolverla.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. Muchas gracias, Sr. Conseller. I en torn de
rèplica intervé el Sr. Alorda i Vilarrubias, com vostè sap, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt agraït per la informació,
realment és exactament el que volíem saber i per tant, li agraesc
el detall amb què l’ha expressada. 

I mantenir la nostra preocupació, realment estam parlant
d’afegir molt al banyat. Vostè és conscient que hi ha un nivell
de desesperació que els dos apunts impressionistes que ha fet
sobre coses positives que té el comerç minorista a les Illes
Balears, no és gaire compartit en el sentit, com a mínim d’estat
d’ànim i de temptació de tancament i de tancaments efectius que
s’han produït aquests darrers anys. I sobretot una certa sensació
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que no repunten i que totes les amenaces les veuen realment
amb profund neguit. Jo m’he de creure com és natural les seves
dades, però més enllà de l’anàlisi objectiva que l’hem de fer
entre tots, la percepció també és molt important, l’estat d’ànim
del sector està molt tocat. I les patronals, sobretot petit i mitjà
comerç, un dels elements, no li demanava pel comerç minorista,
però li demanava per mor del comerç minorista. 

Aquesta pregunta no és per a les grans superfícies, nosaltres
tenim realment unes prevencions respecte de vegades del
consum territorial i del model de mobilitat que representen,
especialment quan es fa un urbanisme a la carta per establir-les
en llocs llépols, quan es fa una autopista per ajuntar dues grans
superfícies comercials, o quan hi ha aquests tipus de
reclassificacions. Per la resta, no és que hi tenguem un escrúpol,
diguem-ho així, ideològic, sí pels efectes que produeixen.
Nosaltres apostam per la ciutat viva, pel petit i mitjà comerç,
per la gent que aposta i per la riquesa repartida que representa
la quantitat d’emprenedors que poden obrir un portal i no
l’acumulació de capital que representen les grans superfícies. I
avui nosaltres sabem que només una sola gran marca
d’electrodomèstics o material informàtic, realment suposa un
autèntic terratrèmol dins la resta de portals que hi ha a les Illes
Balears. I això són dades que des d’una democràcia, des de la
idea de què allò públic gestioni els interessos privats també de
l’interès general, respectant al màxim la llibertat i la dinàmica
comercial, però també valorant els interessos generals i de
tothom per treure el cap en el món. 

Aquí crec que vostès hi han de fer una empenta, una d’elles
és el Pla d’equipaments comercials, vàrem treballar perquè el
tenguessin els consells, hi vàrem estar d’acord. Però després ha
resultat que ara s’aferren a aquest element tècnic, si el Govern
ha de donar més suport o si ha de donar els elements perquè el
puguin executar, cosa diferent seria que no volen fer el Pla
d’equipaments comercials, aleshores tendríem un problema
polític. Però no fer una cosa en què tots estam d’acord que
s’hauria de fer, perquè la institució que la té encomanada no
està en disposició tecnicoeconòmica de dur-la a terme, me
resulta bastant absurd, tenint en compte la importància que té.
Com a mínim conec el debat a nivell de Consell de Mallorca.
Ara mateix no conec el de Menorca i el d’Eivissa, però sí que va
ser allò que se va establir per votar en contra d’una moció per
dur-ho a terme.

Crec que l’element urbanístic, tant per no continuar
malmenant sòl rústic o polígons industrials, que han de tenir
unes altres funcions, com el sentit de les bombes que
representen dins el teixit comercial aquest tipus d’instalAlacions,
necessiten una actuació més activa. Ens ha dit que hi ha moltes
llicències, molts de metres quadrats i clar, si això continua, ara
pareix que mig any una llicència, pareix que s’ha aturat aquesta
demanda. No m’ha dit el nombre de solAlicituds del 2013, m’ha
dit que n’hi ha una de concedida, si la té li ho agrairé, per veure
la seqüència. Però en tot cas el que li demanam és una reacció
política per a aquest fet.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Ara en torn de contrarèplica i per tancar
intervé l’Hble. Sr. García i Martínez, per un temps de cinc
minuts. Té vostè la paraula, Sr. Conseller.

EL  SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Presidente, perdone, iba casi a dialogar con usted y las
formas son las formas, perdone. El 2013 el dato que tengo sólo
tengo una petición. De todas formas, no lo tome como cátedra,
porque voy a preguntarlo y se lo facilitaré. En principio creo
que tenemos una, pero las que sean se las trasladaremos.

Yo quiero remarcar dos cosas. Primero, que también
tengamos en cuenta, además del 2013 me marcan que es una
regulación. De todas formas lo voy a mirar y se lo diré.
Tengamos en cuenta que serán 140 millones de euros de
inversión, eso de todas formas mueve economía, por lo menos
tengamos en cuenta que realmente consecuencia directa, sin
entrar en análisis, son 140 millones de euros.

Lo de urbanismo a la carta, entiendo que es un tema
coloquial, porque entiendo que no se gestiona así. 

La ciudad viva, es lo que estamos hablando, los centros
comerciales urbanos. La ciudad tiene que tener sus comercios,
sus áreas y trabajar con ellos. Usted verá que desde la
conselleria se hará porque lo entendemos así. También hay una
cosa relevante, ustedes tuvieron que levantar la moratoria,
decidieron levantarla. Entiendo que eran conocedores de las
consecuencias y por tanto, sabían que tenían que cumplir la ley.
Y nosotros tenemos que cumplir la ley. En todo caso por eso
está la ley y nosotros tenemos que cumplirla y entiendo que
ninguno de nosotros puede distorsionarla en ningún momento.
Es decir, tenemos que cumplirla. 

Por lo tanto, la ley está ahí y por tanto, está datado desde
diciembre de 2009 y aún así en el 2010 se dieron licencias.
Supongo que había muchas necesidades y también ha de
entender que si llevábamos 4 años, pues a lo mejor este efecto,
que ya es una reflexión personal que este efecto desde 2010
pues justo ha entrado en momentos que también la situación
económica es la que es, pero quédese con 140 millones de euros
de inversión, que creo que es relevante, más el empleo que
pueda generar también.

Es verdad, la competencia es del consell, ya le he dicho,
hemos tenido... tengo el conocimiento de esto y, por tanto,
vamos a ver qué podemos hacer. Y evidentemente,
competencias son competencias y usted mejor que yo lo conoce,
pero vamos, estamos en diálogo con el consell, hemos tenido un
primer acercamiento y vamos a ver, vamos a ver porque usted
sabe que desde dentro del marco de la estrategia de la
conselleria está el comercio y lo que nos quede pendiente de
hacer.
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Por último, usted me ha comentado el tema de
emprendedores y el tema de la situación, es cierto, pero no
hagamos una correlación directa porque yo creo que todavía los
impactos no se pueden medir, no hagamos una correlación
directa de centros en producción con decrecimiento de otra. Me
ha nombrado usted un par de marcas y hay que analizar
realmente si el impacto de estas marcas ha destruido o no ha
destruido el comercio, que es un poco lo que usted nos señala.
Yo creo que todavía no hay datos suficientes para demostrar
destrucción por un lado y generación por otro. Por lo tanto, yo
creo que sí en los próximos meses podemos tener mucha más
información.

Quédese con el dato positivo, es decir, el comercio está
creciendo, aquí ha habido inversión, tenemos que cumplir una
ley y por tanto tenemos que trabajar con el pequeño, mediano
comercio, tenemos que trabajar con los municipios, tenemos
que hacer que el consumidor también entienda que estos
municipios tienen unos comercios que están cerca de casa por
proximidad y que realmente tenemos que apoyar y trabajar
sobre todo esto.

En principio agradecerle además su claridad y su forma de
trasladar la pregunta. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Pues muchas gracias, Sr. Conseller, le agradezco su
presencia en nombre de esta comisión, a usted y a los
miembros del equipo que le han acompañado.

Si els pareix farem un recés d’un minut per acomiadar el
conseller i prosseguiríem amb l’ordre del dia de la sessió.

II. Proposició no de llei RGE núm. 4841/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores
energètiques a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, tot seguit, si els pareix passam al segon punt de
l’ordre del dia d’avui, la Proposició no de llei RGE núm.
4841/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a millores energètiques a les Illes Balears, que serà defensada
pel Sr. Pons, com vostè sap, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Dia 20 de març de 2013 entrava en el registre del Congrés dels
Diputats el proyecto de ley para el suministro e incremento de
la competencia en los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares, un projecte de llei que el Govern de l’Estat
remetia al Congrés dels Diputats per tal que donés curs i
s’acabés convertint en una llei. Un projecte de llei que en
aquests moments està en tramitació, que fa ara dues setmanes hi
va haver l’oportunitat de ser debatudes les esmenes a la totalitat
que es varen presentar, que n’hi va haver, que no varen ser
acceptades per part del Partit Popular i que, en aquests
moments, ara, entra dins el període de tramitació d’esmenes
parcials. Un projecte de llei que vull recordar, i el títol així ho
diu, parla de los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares i, per tant, d’entrada hauríem de pensar que

és una llei que persegueix i que tendrà una incidència clara
sobre les Illes Balears, perquè així ho estableix el mateix títol.

Malauradament, però el plantejament no és així. Aquest és
un projecte de llei fet per un ministre canari, pensat per a les
Illes Canàries i que poques respostes dóna a les necessitats i a
les demandes que des de les Illes Balears, o almanco des del
Grup Socialista creim que hauríem de tenir en compte. 

Fixeu-vos si han prestat poca atenció a les Illes Balears que
el mateix Govern de les Illes Balears remetia, en data 4 d’abril
de 2013, un informe al Govern de l’Estat on li plantejava, i ho
llegiré textualment, "se obvia de forma inadmisible la
participación de la comunidad autónoma afectada", i que, per
tant, posa de manifest la manca d’atenció, fins i tot de petició,
que és d’obligat compliment. Ho hem de recordar, d’obligat
compliment, ho hem de recordar, de l’Estat fer aquest consulta
i que ni tan sols s’ha tengut en compte al Govern de les Illes
Balears.

Així i tot, per iniciativa els funcionaris varen remetre o
varen fer aquest informe i el director general d’Indústria i
Energia ho remetia al Govern, un informe del qual tenim
coneixement i que evidencia que aquesta llei poques coses resol
a la nostra comunitat autònoma. Quant t’atures a pensar-hi dius,
home, tal vegada pot resultar que ho tenim tot perfecte i com
que ho tenim tot bé no és necessari que es facin plantejaments.
Nosaltres creim que en absolut, creim que hi ha necessitats que
són òbvies i que hauríem de tenir presents.

En aquest sentit així ens ho traslladaren al Grup Socialista
en el Congrés dels Diputats i així va quedar recollit amb les
esmenes parcials que ara es podran debatre properament i així
també ho hem volgut traslladar a aquest parlament amb la
finalitat que açò no sigui només un debat entre dos governs on
un no demana i l’altre s’enfada perquè no se li ha demanat sinó
que els parlaments també, i en aquest cas el de les Illes Balears,
puguin actuar i puguin posicionar-se davant determinades
necessitats. 

En aquest sentit el Grup Socialista planteja i fa aquesta
proposició no de llei, una proposició no de llei que tracta dos
punts, n’hi ha més, ens n'han fet arribar més, però ens semblava
que, almanco, per la importància que tenien ens semblava que
era fonamental tenir-los present en la finalitat -insistesc- que a
les Illes Balears el Parlament pugui tenir una veu i un
posicionament clar sobre quines haurien de ser aquelles
necessitats que hauríem de demanar al Govern de l’Estat. 

He fet un plantejament de dos punts a aquesta proposició no
de llei, la primera, el plantejament, la necessitat, i així ho
entenem, que les Illes Balears, igual que tenen les Illes Canàries,
puguin comptar amb una quota específica, només per a les Illes
Balears, per a la producció d’energia renovables. No és
casualitat que estiguem a la cola de la producció de les energies
renovables a nivell de l’Estat espanyol, la configuració d’espais
limitats i la incidència sobre el paisatge evidentment és una
realitat, però també ho és el fet que en aquest moments ja n’hi
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ha, però fins ara el que hi havia era una quota a nivell de tot
l’Estat espanyol, amb excepció de Canàries, i aquells projectes
més atractius, amb més potència, més grans i, per tant, pensem
sobretot en el plantejament de l’altiplà peninsular feia molt més
atractiu els projectes que es presentaven i, per tant, les Balears
es quedaven sempre a la cua de tot.

En aquest sentit, per tant, hem fet una petició molt concreta
i és que hi hagi una quota específica que hem fixat en 150
megavats de potència per a les Illes Balears que, a més, els hem
dividit en tres parts iguals, 50 megavats per a les instalAlacions
de tecnologia eòlica, 50 més per a la de fotovoltaica i 50 més
per a la termoelèctrica. No hem arribat en els 600 megavats que
és la potència que tenen els canaris, i si no ho hem fet i hem
quedat amb els 150 és perquè els experts ens diuen que aquesta
és la potència que en aquests moments podria suportar la xarxa
elèctrica així com en aquest moment està configurada. 

El seu seria, evidentment, anar a més i, per tant, incrementar
i afavorir passes a favor de la producció de les energies
renovables, però només que l’Estat reconegués per a les Illes
Balears una quota específica i singular d’ajudes a la producció
d’energies renovables tendríem damunt de la taula una
oportunitat d’incentiu directe per a la producció d’aquestes
energies. Aquesta era, i és, el primer punt.

El segon punt, que també ens semblava necessari, una
reivindicació que no surt d’ara, que ja ve de la legislatura
passada i que en aquest cas els de Menorca havíem reclamat
amb prou insistència, i que fa referència a la importància que les
conduccions de gas arribin a la totalitat de les Illes, en aquests
moments fa Eivissa, pensem que després va Mallorca i acabarà
dins Alcúdia, la Planificació estatal de gas no arriba ni fa el
plantejament dins l’illa de Menorca, i en aquest sentit sabem
que un dels problemes més grans que tenim quant a emissions
de CO2 és la central de GESA que hi ha a Maó i, per tant, poder-
la convertir en producció de gas suposaria ja directament una
reducció substancial de les emissions de CO2. 

No hem d’oblidar que Es Murterar, aquí a l’illa de Mallorca
que en aquests moments produeix a base de carbó, l’arribada del
gas implicarà un canvi directe i, per tant, una reducció molt
important en emissions de CO2 i en aquest sentit creim que a
l’illa de Menorca també hi hauria de ser i per això feim aquesta
proposta -insistim- amb la voluntat que la planificació estatal
reconegui, quedi integrada la connexió amb l’illa de Menorca
fins a l’arribada del Port de Maó que és on hi ha la central de
GESA.

Són dues propostes molt constructives que crec que, a més,
raonades, que parteixen d’un anàlisi d’una situació energètica
molt millorable i que són propostes que persegueixen
precisament, d’una banda, la reducció de l’emissió de CO2, per
una banda, incrementant la potència i la producció d’energies
renovables i, per altra banda, eliminant ja tot el que representa
els combustibles fòssils, en aquest cas a l’illa de Menorca, per
la substitució del gas amb els beneficis que això duria.

Aquesta és la proposició no de llei, és una petició que feim
cap a Madrid amb l’esperança que si surt per unanimitat hi hagi
també el compromís que tots els partits polítics la puguin
plantejar. Vull dir només, i ja acab, que el dia de la
compareixença aquí del conseller d’Economia anunciava que hi
havia la voluntat que hi pogués haver un sistema específic per
a Balears que no va, en cap moment, detallar ni vàrem saber el
que això podia suposar, però que les propostes que nosaltres
duim avui van exactament en aquesta mateixa direcció. Per tant,
esperam que puguin ser acordades per la unanimitat de totes les
forces polítiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Alorda, per un temps, com vostè sap, de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Més enllà de l’ambició de les
propostes que fa el Grup Socialista dins aquesta llei, compartim
els elements, els dos apunts que ens ha fet, són importants, són
transcendents per al futur del nostre autoconsum, de la
possibilitat també de generar energia i energia neta a les Illes
Balears i, per tant, li donarem suport.

De fet, aquest parlament va denegar demanar, amb motiu
d’una proposició no de llei que nosaltres també havíem fet,
demanar la derogació per lamentar i demanar tornar enrere
l’aprovació del Decret Llei 1/2012, el primer de 2012, en el qual
es demanaven les primes a les renovables i a les quals nosaltres
ja apuntàvem en aquell moment en un dels punts que fóssim
tractats com a Canàries. Aquí, en aquest cas, es precisa la idea,
però la idea de fons, com a mínim, és la mateixa, tenir un
tractament específic com a illes perquè som incapaços de
competir amb igualtat de condicions per qüestions de superfície
i d’altres elements paisatgístics amb les condicions generals que
té l’Estat a l’hora d’aportar, d’atorgar aquestes quotes.

En aquell moment el Partit Popular va votar en contra, tot i
que feia molt poc que havíem aprovat per unanimitat una
proposició idèntica a l’Ajuntament de Palma, perquè se’ns deia
que ja hi estaven treballant i que ja aquest camí el Govern ja el
feia, era a principis de 2012, fa un any, i, bé, sabent que el Partit
Popular doncs quan una cosa frissa la fa per decret llei, hem
pogut constatar que el decret llei aquest no ha sortit. Però ara sí
que hi ha la via lenta, que és la de la llei ordinària, que també
ens sembla oportuna, i tampoc en el projecte de llei no hi ha
hagut aquesta iniciativa.
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Deia el conseller, a preguntes semblants, el Sr. Aguiló, quan
se li va demanar per què no ens equiparàvem, va dir que sí, que
es feia alguna gestió en aquest sentit, però que de totes maneres,
en qualque empenta jo diria de franquesa que degué tenir, deia
que era un camí difícil perquè el camí d’entrada de les
subvencions i d’un tractament diferenciat, doncs, cada vegada
tenia menys espai i apuntava que respecte de Canàries que fins
i tot desapareixeria el tractament de Canàries. Bé, la qüestió és
que no ens hem equiparat i el tractament de Canàries continua
idèntic o reforçat respecte del que havien mantingut fins ara.

Per tant, les profecies que ens feia el Partit Popular l’any
passat no han fructificat, deixem-ho estar, ara tenim el vaixell
que torna a passar, tenim un tren que està a l’estació, hi ha
esmenes presentades que permeten al Grup Popular, que té un
grup important i que deu tenir una capacitat d’influència, volem
pensar, dins el Congrés, defensar els nostres interessos.

En aquell moment ja el Decret Llei 1/2012 es va ratificar en
el Congres, se’n recordaran, amb els vots dels nostres diputats
populars a Madrid, una norma que ens perjudicava directament,
i creim que ara són necessàries mesures. No podem quedar per
sota del 2% encara de percentatge de renovables que tenim i
serà difícil recuperar i anar cap aquell 20%, cap a objectius
raonables de participació de les energies renovables dins el
conjunt de l’energia si no hi ha també unes regles del joc que
ens siguin pròpies.

Vàrem demanar també, per exemple, que l’interès general
d’aquests tipus d’instalAlacions no paguessin la taxa de la Llei
de sòl rústic, no ho aconseguirem, en el debat de les mesures
urbanístiques de la Llei Company, va dubtar el Grup Popular jo
diria que tot el temps, o ens ho deien, que ho valoraven, encara
ara aquesta esmena l’hem recuperada dins la Llei d’activitats i
dins altres proposicions que es debaten en el Parlament, però no
arriba. Un altre gest, jo crec que no es pot insistir a cobrar el
10% del cost de la instalAlació com un plus tributari a aquesta
mena d’instalAlacions quan resulta o queden equiparats a altres
inversions en sòl rústic que realment són directament lucratives
d’interès particular, que, evidentment, legítimes si se’ls hi
autoritza, però que tenen molta diferència avui energies
renovables amb un camp de golf, per posar l’exemple. Per tant,
creim que aquests elements han d’estar, però sobretot, pel que
avui parlam, el tema de l’Estat.

Respecte del gas també compartim que totes aquestes
inversions acaben tenint un efecte important sobre tarifa, varen
ser les Illes Balears, ha costat molt, són anys del Pla, i de... jo
crec que d’un compromís conjunt de molts de governants per
poder dur el gas, que encara no ha arribat a Es Murterar, però
que ja això resulta imminent, però no sabrem mai, fins i tot, si
l’aposta, justament, quan varen arribar les dues grans inversions,
que són el gas i després el cable, fins a quin punt haver jugat
tots els doblers que comporta el cable a intentar dur a terme una
política més ambiciosa en renovables i en gas en comptes de
tornar-nos a connectar, fins a quin punt hagués estat més
intelAligent. Tanmateix el plantejament que es feia des de l’Estat
era que es podia oferir el cable, però o hi havia cable o els
doblers del cable no anaven a una altra banda, que és com se
solen plantejar sempre els grans debats de prioritats que jo crec
que no donen marge ni elasticitat a realment fer unes polítiques
energètiques alternatives. Clar, prescindir d’aquesta macro
inversió i seguretat i tranquilAlitat que ha donat el cable era

probablement tenir un punt d’irresponsabilitat que no podíem
acceptar i s’han acceptat les dues grans obres.

Però clar, ara mateix les notam i les patim, encara que les
altres, amb el que haguessin pogut representar tots aquests mils
de milions, també haguessin tengut aquesta altra alternativa, per
exemple per al gas a les altres illes o algunes altres.

Tant de bo que sigui possible tot plegat, però certament hi ha
un punt en què la tarifa ja no paga les renovables, cada vegada
és més difícil dur-hi inversions d’aquest ordre dins el conjunt,
i mentrestant les elèctriques segueixen insistint en el pagament
del deute, jo crec que un deute que m’agradaria, a mi, valorar-lo
fil per randa però que l’Estat l’ha admès sistemàticament amb
els governs tant del PSOE com del Partit Popular, i que fan una
pressió enorme sobre qualsevol marge de maniobra que té avui
la tarifa, i que està encarint a l’usuari final.

Per tant tot això ho hem de valorar. Tant de bo que hi hagués
una revolució en el sistema de producció energètica de les Illes
Balears i en el conjunt a nivell europeu que pogués donar a un
altre repartiment de la generació, però com a mínim i dins la
prudència jo crec que és realment una proposta no gens
revolucionària la que avui ens suggereix el Grup Socialista, i
crec que són uns mínims que qualsevol partit implicat en el
futur de les Illes Balears pot compartir, i confii que avui
s’aprovi per unanimitat, i no només aquí, que quedi com un gest
retòric, sinó que comporti un vot clar, compromès al Congrés
dels Diputats amb les esmenes que plantegen aquestes
inversions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular intervé i té la paraula l’Hble. Diputat Sr. 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 manifestar una vez
más en esta casa nuestro apoyo a la energía renovable, nuestro
apoyo a un futuro energético que respete el medio ambiente, y
nuestro apoyo a un sistema eléctrico viable y respetuoso con
nuestras islas, que otorgue las condiciones de potencia
necesarias para cubrir con calidad y sin interrupciones toda esa
energía demandada por nuestra necesidades.

En línea a estas palabras y como comprobante de que
siempre ésta ha sido la política del Partido Popular, quiero
recordar que el pasado 7 de febrero en esta misma comisión se
aprobó una proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista por unanimidad, en la que se instaba al
Gobierno de las Islas Baleares a desarrollar un plan de
implantación de energía renovable en nuestras islas. Además de
todo esto, y en contradicción a todo lo que ha argumentado el
Sr. Pons e incentivando esa revolución energética por la que
apuesta el Sr. Alorda, hace siete días en esta misma comisión el
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consejero de Economía y Competitividad Joaquín García
anunció, en nombre del Govern de les Illes Balears, que
nuestras islas contarían con un régimen especial en energía
renovable, sumándose así el Gobierno autonómico a la postura
del Grupo Parlamentario Popular, una postura en favor de la
energía renovable, a favor de la reducción de los combustibles
más contaminantes, y en favor de un futuro más viable para
todos.

El anuncio del conseller de Economía desde el Grupo
Parlamentario Popular entendemos que es el fruto de un trabajo
realizado en la presente legislatura por parte del Govern frente
al Gobierno del Estado, un trabajo que culminará con ese
anhelado régimen especial en renovables para nuestras islas, lo
que permitirá que nuestras islas lleven a cabo ese trabajo
históricamente pendiente de aumentar la potencia instalada en
energía renovable.

A este gran trabajo realizado no debemos olvidar el anuncio
del Gobierno de España y Red Eléctrica de España de ejecutar
la interconexión eléctrica entre Mallorca e Ibiza, interconexión
que unirá los dos subsistemas de las islas e interconectará las
cuatro islas en un mismo sistema, una interconexión básica y
necesaria para la estabilidad del sistema, y también básica y
necesaria para el tema que hoy debatimos, ya que para que un
sistema de renovables funcione en nuestro territorio necesita de
estas interconexiones para poder evacuar esa energía que se
genere.

Así pues, delante estos hechos y sobre la proposición no de
ley que presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista,
entendemos que después del anuncio del consejero de Economía
y Competitividad las proposiciones del Grupo Parlamentario
Socialista acerca de las retribuciones y el reparto de potencia
entre las islas no tienen a día de hoy sentido, ya que como bien
saben antes de establecer temas de más detalle se debe acabar
de tramitar ese régimen especial para nuestras islas, y en el
momento que este primer paso esté andado sentarnos, hablar y
llegar a esos acuerdos sobre los factores y las características de
estas tecnologías energéticas. 

En lo referente al resto de proposiciones que el Sr. Pons hoy
realiza, las referentes a la conexión de Menorca con Mallorca
mediante un gasoducto de transporte de gas natural, quiero en
primer lugar expresar mi sorpresa, pero sorpresa de la mala, y
le voy a explicar ahora por qué. Tengo aquí el acta de la reunión
del revisión del documento inicial de planificación 2012-2020
de los sectores de electricidad y gas con la comunidad autónoma
de las Islas Baleares. En esta reunión, celebrada en el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio el 20 de septiembre de 2011,
se reunieron agentes energéticos nacionales, el secretario de
estado de la Energía, del Partido Socialista Obrero y Español,
y el Govern de les Illes Balears del Partido Popular, y tal y
como ya se puso de manifiesto por parte del Grupo
Parlamentario Popular en este parlamento, así como también se
anunció por parte del Gobierno de la comunidad autónoma, la
intención de defender el gasoducto entre Menorca y Mallorca,
así como de defender un gasoducto entre Ibiza y Formentera,
queda de manifiesto en este acta. ¿Pero por qué el Govern de les
Illes Balears, el actual govern del Partido Popular, tiene que
defender ese gasoducto en Madrid? Pues muy sencillo, Sr. Pons:
porque en un principio ese gasoducto estaba planificado, y el
gobierno de su partido, el gobierno del Partido Socialista Obrero

y Español, se encargó de rebajar la prioridad y sacarlo de la
planificación. 

Por tanto, ¿que se tiene que trabajar para que la futura
conexión gasista entre Mallorca y Menorca se desarrolle? Sí,
estamos de acuerdo, pero no de la forma que usted plantea ni
con ningún mecanismo creado por su partido, ya que sus
mecanismos lo único que han conseguido es quitar de
planificación la conexión gasista con la isla de Menorca, y para
hacerlo aún más difícil han aumentado los requisitos para
acceder a la tramitación de la misma con nuevos factores que
también su partido impuso. Y más triste aún es que usted vio
todo esto sentado desde la presidencia del Consell de Menorca,
vio como sus colegas de partido de la comunidad autónoma y
del Gobierno central se olvidaban de Menorca, se olvidaban de
la conexión con gas de Menorca, cuando se estaba desarrollando
íntegramente la conexión gasista en las Islas Baleares y con las
islas de Mallorca e Ibiza.

Por tanto, y en línea a todo lo explicado, hemos de indicar
que el Grupo Parlamentario Popular votará no a su proposición
no de ley, y repitiendo las palabras que más de una vez les he
dicho quedo a su disposición para trabajar y debatir cualquier
tema energético de la comunidad autónoma para que podamos
llegar a acuerdos, para que podamos debatir proposiciones no de
ley actuales y que busquen la mejora de nuestro sistema
eléctrico, y no como la que nos presenta hoy el Sr. Pons, que
una vez más carece de sentido y una vez más llega tarde. 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fernández. Supòs que vol fer ús de la paraula,
Sr. Marc Pons. Idò té, com vostè sap, cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Feim una proposta que ens
diuen que arriba tard perquè el Partit Popular té tota la feina feta
i sabem o saben exactament què és el que volen. 

I jo li deman: i quina proposta hi ha a la llei que s’està
tramitant ara al Congrés dels Diputats? En aquests moments al
Congrés dels Diputats s’està tramitant una llei, i el Partit
Popular què defensa? Hi ha el règim especial aquest tan famós
que va anunciar l’altre dia?, que, per cert, ara crec que ja hi ha
un adjectiu devora, perquè fins ara era un règim especial per a
Balears, d’energia, règim especial energètic per a Balears; ara
és un règim especial d’energia renovable per a Balears. Per tant
a mesura que anam parlant anam perdent llençols. 
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Per açò li torn demanar: el Congrés dels Diputats està
tramitant un llei que es diu Proyecto de ley para la garantía del
suministro e incremento de la competencia en los sistemas
eléctricos insulares y extrapeninsulares. Sistemas eléctricos
insulares n’hi ha dos, Canàries i Balears. Aquesta llei, que té
una vintena d’articles i deu o dotze disposicions més, parla
només de Canàries, i jo li deman: i les Balears?, ningú no s’ha
preocupat, del Partit Popular, de fer cap proposta de millora
energètica per a les Balears? Quines són aquestes?, perquè si és
un brindis al sol o és únicament un plantejament de millores que
no queden reflectides en iniciativa legislativa, açò és paper
banyat perquè no val aumon, i nosaltres senzillament ara fèiem
una crida: el Congrés dels Diputats està tramitant una llei,
específica per als territoris insulars, i extrapeninsulars, no vull
entrar en Ceuta i Melilla, ara, però per als territoris insulars;
Partit Popular, els sembla bé que facem alguna cosa conjunta?,
i els faig dues propostes: em voten que no, presentin-me
alternativa, almanco; si de veres volen fer feina i de veres tenen
un projecte clar, presentin-lo com a alternativa, però no diguin...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Si, un i cinc i un quart d’hora, si fa falta, estam oberts, però
no podem deixar passar que el Parlament de les Illes Balears...,
i hi ha un crit d’atenció claríssim del Partit Socialista davant una
llei que s’està tramitant, que el Parlament digui que no a tot, que
no volem cap proposta, que ens sembla bé com està la llei,
perquè continuam perdent oportunitats. 

Ja ho sabem com és de difícil Madrid, i la pressió dels
lobbys energètics, només faltaria. Ara, mentrestant si des de les
Balears ningú no té l’autoritat, i el Govern ja hem vist que no la
té, de dir “açò és el que hauríem de fer”, nosaltres proposam que
almanco ho faci el Parlament, i hem duit una proposta de dos
punts concrets, de dos punts concrets, que representa
l’increment de producció d’energies renovables i que representa
reforçar el sistema de gas. A tots dos ens diuen que no; d’acord,
idò què plantegen?, en què consistirà?, en què consistirà?,
perquè no ho sap absolutament ningú, aquest anunci que fa tres
dies va fer el conseller d’Economia sobre el règim especial
d’energia, que vostè ara diu que serà renovable per a les
Balears.

Ara era un moment fantàstic per dur-la aquí com una
esmena; l’hauríem debatuda, hauríem sabut de què estam
parlant, i si hagués estat bona no passi cap pena, que ens hi
hauríem sumat tot d’una, amb un plantejament diferent, només
faltaria. Però no deim alternativa, és el no sense plantejar res
més, i mentrestant Madrid fa camí, i mentrestant el Partit
Popular, el govern del Sr. Rajoy presenta una llei que diu coses,
que estableix obligacions, que estableix beneficis per a
Canàries. I les Balears? Aquesta feina l’hauria de fer el Govern,
d’entrada, d’entrada. El govern del Sr. Bauzá no hi ha estat. El
Partit Socialista tenim aquesta eina que és el Parlament, que és
la d’elevar propostes; amb equivocacions?, segur que sí,
d’elevar propostes, i lamentam que no vegem davant açò una
opció diferent, que l’hauríem analitzada i l’hauríem valorada, i
cregui’m que si és bona per a les Balears l’hauríem votada tot
d’una. Però vull deixar-ho molt clar: no hi és; és el vot contrari
pel vot contrari, sense una alternativa a aquesta proposta, sense
saber en què consisteix, i el temps passa.

El Sr. Alorda ho recordava la mar de bé. Fa un any aquí el
vicepresident econòmic ens deia que no féssim propostes
cercant igualar-nos amb Canàries perquè Canàries deixaria de
tenir aquestes millores de què ara gaudia; per tant nosaltres
tampoc no teníem dret a açò.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, se li ha acabat el temps.

EL SR. PONS I PONS:

Vaig acabant. I mentrestant fan camí, i el Govern ara
presenta una llei pensant en Canàries; que el ministre sigui
canari deu ajudar, segur, però no en veim, i ho lamentam. Per
tant aquest plantejament ens pensàvem, eh?, Sr. Fernández,
després d’haver tingut oportunitats d’arribar a acords en altres
qüestions, que en aquesta hi hauria la mateixa oportunitat;
veníem amb aquesta voluntat. 

El minut o el quart d’hora, jo el deman al president, si la
resta de forces polítiques hi estam d’acord, que ens puguem
aturar i puguem veure quina troben que seria la millor opció de
totes, perquè ens sembla que sí, que és important i que és
important que el Parlament de les Illes Balears es pronunciï ja
que el Govern de les Illes no ho ha fet.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Idò han demanat un recés d’un minut. Perfecte.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Si és per al bé del país.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, heu arribat a qualsevol acord? Idò... Passam idò a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 4841/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
4841/13.

I 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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