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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Lluís Maicas.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en el debat i
votació de les següents proposicions no de llei, la RGE núm.
4033/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a la retirada del
Reial Decret Llei 5/2013; la RGE núm. 5630/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a suport a l’agricultura ecològica, i
en tercer lloc, la RGE núm. 7165/13, del Grup Parlamentari
Socialista relativa a règim especial per a les energies renovables
a les Illes Balears.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4033/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a retirada del Reial
Decret Llei 5/2013.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei RGE
núm. 4033/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa
a la retirada del Reial Decret Llei 5/2013, intervé l’Hble. Sr.
Barceló, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei ve arran
de l’aprovació per part del Govern de l’Estat del Reial Decret
Llei 5/2013, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida
laboral dels treballadors de major edat i promoure l’envelliment
actiu, que afecta temes com la jubilació anticipada parcial, així
com també el subsidi d’atur.

Els sindicats han considerat que aquest decret llei és una
nova agressió als drets laborals entre altres coses perquè burla
el diàleg social i el Pacte de Toledo.

Es tracta d’una reforma absolutament imposada que preveu
una reforma de la jubilació anticipada i parcial que ja estava
prevista en una llei anterior, la Llei 27/2011, la qual sí que havia
estat acordada amb els sindicats i que no hi ha hagut temps
pràcticament d’apreciar-se les conseqüències de l’aplicació
d’aquesta Llei 27/2011.

Entre altres coses aquest Reial Decret Llei 5/2013 posa
noves limitacions per cobrar el subsidi d’atur als majors de 55
anys, entre altres coses perquè suposa un enduriment excessiu
de les condicions necessàries per accedir a aquest subsidi en un
moment en què la crisi i les reformes normatives aprovades han
facilitat precisament els acomiadaments i han reduït les xarxes
de protecció social. 

A més, com deia, ha estat mancada de negociació, no hi ha
hagut voluntat de consens per part del Govern de l’Estat i per
tant consideram que una reforma que afecta els treballadors i les
empreses ha de ser negociada amb els seus legítims
representants.

Entre altres coses volem recordar que aquells treballadors
d’edat avançada, 61, 63 anys, amb llargues carreres de
cotització i les pensions dels quals es redueixen, de manera que
es garanteixi que la Seguretat Social assumeixi una despesa
inferior, són els que solien accedir a aquests subsidis de
jubilació anticipada.

Amb aquesta reforma que afecta els subsidis per a majors de
55 anys, aquests subsidis, que són el principal recurs que tenen
els treballadors que han estat per exemple acomiadats al final de
la seva vida laboral, han tengut una sèrie de retalls importants,
entre altres coses s’ha passat d’exigir 52 anys per accedir-hi als
55 actuals; s’ha reduït la base de cotització dels treballador fins
a la base mínima; s’ha limitat el temps de durada del subsidi
fins a la primera data possible de jubilació, quan abans es podia
utilitzar fins a la data de jubilació ordinària i per accedir al
subsidi s’ha passat d’utilitzar exclusivament els ingressos de
treballador a utilitzar ara també el de la unitat familiar.

En definitiva, per tant, som a un moment en què molts de
joves no poden accedir a l’ocupació, amb una taxa d’activitat de
les persones de més de 55 anys molt fluixa i, per tant, es
produeix un efecte pervers, es dificulta l’accés als joves i en
canvi es dificulta que les persones majors puguin accedir a
aquests subsidis. En definitiva, per tant, consideram que és un
efecte substitució a l’ocupació i per tant, consideram que al final
el que es fa és substituir treballadors al final de la seva vida
laboral per altres treballadors joves que en aquest cas cobraran
molt manco.

En definitiva, per tant, consideram que aquest reial decret
llei no és adequat i consideram que el Parlament de les Illes
Balears hauria d’instar el Govern de l’Estat espanyol a retirar-
lo, a negociar-ne l’objecte, a negociar realment que hi hagi
mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels
treballadors de major edat i promoure l’envelliment amb els
representants dels agents socials.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Ara en torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Joana Barceló, per un temps de deu
minuts.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment donarem total
suport a la proposició no de llei presentada pel grup MÉS en
què demana aquest retorn d’aquest Reial Decret Llei 5/2013, de
15 de març, de les mesures per afavorir la continuïtat de la vida
laboral dels treballadors de major edat i promoure l’envelliment
actiu, en el sentit, d’una manera molt clara, que dificulten
l’accés a prestacions i a subsidis de manera molt especial als
majors de 45 anys, als majors de 52 anys i als joves i
treballadors amb contractes a temps parcial.

A més, a aquesta mesura se sumen altres retalls que ja hem
anat patint en el sentit de retalls de prestacions al nostre estat,
com és el mateix Reial Decret Llei 3/2012, de mesures urgents
de reforma del mercat laboral, el Reial Decret Llei 20/2012, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de
la competitivitat i el Reial Decret Llei 23/2012, de 34 d’agost,
pel qual es prorroga el programa de requalificació professional
de persones que esgotin la prestació per atur, totes aquestes
mesures les quals han suposat retalls per accedir a subsidis i
prestacions.

En el cas de Balears, segurament aquests retalls, aquestes
dificultats per arribar a cobrar o a tenir dret a cobrar una
prestació han tingut un impacte més important que a altres
indrets. Primerament, per l’impacte que tenen en la contractació
a temps parcial, el mes de setembre tot sol el 44% de les
persones contractades el mes de setembre ho era a temps
parcial, siguin contractes fixos o siguin contractes temporals,
però contractació a temps parcial, per tant, amb un impacte
directe en les dificultats d’arribar a subsidis.

Per tant, a partir d’aquí que ens dóna? Que en el tercer
trimestre del 2013 la comunitat autònoma de les Illes Balears és
la que té la taxa de protecció per subsidis i prestacions més
baixa d’Espanya, una taxa de cobertura del 26,4%, la més baixa
de tot l’Estat espanyol, quan la mitjana de l’Estat es mou i és del
33,7% de les persones en atur que estan cobertes per subsidi o
prestació. Nosaltres, a la cua més total i absoluta. Repetesc la
xifra, perquè vertaderament és dramàtica: només un 26,4 està en
protecció per subsidis o prestacions contributives. Dos punts
menys de cobertura que tan just fa un any.

Per tant, l’impacte d’aquestes reformes té uns efectes
directes damunt les persones a les nostres illes. Altres
comunitats autònomes ja avaluen l’impacte econòmic que açò
suposa. Evidentment també aquí, a les nostres illes, estaria bé
fer-ho.

De fet, i sabem als pressupostos de l’any passat l’impacte
que va tenir la rebaixa de les prestacions en la part dels recursos
de l’Estat que arribaven a la nostra comunitat autònoma, una
rebaixa evidentment considerable. Per tant, tenim un element
dur d’increment de la pobresa per la baixa cobertura de subsidis
i prestacions a la nostra comunitat autònoma, que hem perdut
dos punts al darrer any i som a la cua de tothom, de totes les
comunitats autònomes, i molt lligat al que fa referència a la
contractació a temps parcial, que aquesta s’incrementa, siguin
contractes fixos o siguin indefinits, es contracta per hores
fonamentalment i açò evidentment té un impacte.

A més a més, evidentment el problema de la gent major de
52 anys. Aquest decret llei suposa, per una banda, deixar sense
prestació un colAlectiu de gent que va dels 52 als 55 anys, els
deixen sense ingressos ni cotitzacions durant tres anys.

Evidentment un altre retall és el fet de la quantificació que
es fa per poder arribar a un subsidi, depèn de la unitat familiar
com s’ha assenyalat ja per part del portaveu del Grup MÉS, la
base sobre la qual es quantifica, que també es rebaixa, i
evidentment també retallar el temps de subsidi a la primera edat
en què la persona es pugui jubilar.

Per tant, increment de la pobresa d’un colAlectiu que té
moltes dificultats per trobar feina. L’atur de llarga durada
fonamentalment va lligat a les persones que tenen més de 52
anys i són les persones, com veim, que desprotegint menys, amb
més dificultats per accedir a un lloc de feina.

Repetim, les dades de cobertures de prestacions són prou
dures en la realitat d’aquesta comunitat autònoma on valoram
que tot va molt bé, però que la realitat i la protecció dels nostres
ciutadans cada vegada és més baixa, més dura i per tant
s’incrementa la pobresa. Per tant, donarem suport a la retirada
d’aquesta norma i evidentment, lluitar perquè el sistema de
prestacions i subsidis pugui tornar a tenir cobertura a les nostres
illes d’una manera més ampla i més gran.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja avanç que el nostre grup
votarà en contra d’aquesta proposició no de llei. 

Votarà en contra primer de tot perquè consideram que és
falsa l’afirmació que aquest Reial Decret Llei 5/2013, de
mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels
treballadors de major edat i promoure l’envelliment actiu, s’hagi
elaborat sense negociació i sense voluntat d’arribar a un
consens, aquesta premissa és totalment falsa i per tant, parteix
aquesta proposició no de llei d’una premissa que consideram
totalment falsa.

Aquest reial decret llei neix del compromís de complir
precisament les recomanacions del Pacte de Toledo i
precisament per això s’ha tingut com a màxima prioritat el
diàleg dins el si d’aquest Pacte de Toledo, un diàleg que a més
a més s’ha volgut que fos fonamentat i rigorós i per açò es varen
remetre a la Comissió del Pacte de Toledo informes tècnics
sobre jubilacions anticipades i parcials i informes també sobre
la incompatibilitat entre ocupació i pensió. Uns informes que es
varen donar a conèixer als diferents grups parlamentaris i que
varen ser debatuts dins la Comissió del Pacte de Toledo des de
novembre del 2012 fins al final del primer trimestre de 2013.
Aquests mateixos informes, a més a més, es varen enviar també
als interlocutors socials per al seu coneixement i avaluació.
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Fruit d’aquests debats i de les anàlisis d’aquests informes el
Govern va rebre unes observacions i unes alAlegacions que es
varen incorporar a la norma. Aquests mateixos informes es
varen remetre també a altres colAlectius socials, organitzacions
professionals, autònoms, societat civil en general i precisament
tot açò per ampliar el debat i per fer-lo extensiu al màxim de
gent implicada. Aquests informes que acab de comentar es
varen complementar a més a més amb un informe sobre la
viabilitat financera dels coeficients reductors de l’edat de
jubilació en el sistema de la Seguretat Social i amb un altre
informe sobre l’avaluació de les altes de jubilació l’any 2012.
Tots aquests informes varen ser posats a disposició dels partits
de l’oposició i també dels agents socials.

Per tant, aquest reial decret llei és fruit de molt de debat i de
molt de diàleg i el que és encara millor, un debat que s’ha basat
en documents i informes oficials, precisament perquè aquest
debat fos rigorós i fructífer. Però és que, a més, s’han produït
més de quinze reunions entre la Secretaria d’Estat de la
Seguretat Social i els diferents grups parlamentaris i reunions
també amb diferents agents socials.

A més a més, els serveis jurídics de la Seguretat Social
varen celebrar unes jornades sobre incompatibilitat entre salari
i pensió, en la qual varen participar també nombrosos tècnics,
professionals i acadèmics. Unes jornades de les quals es varen
obtenir importants documents de treball que varen servir també
per elaborar aquest reial decret llei.

És evident i queda molt clar que el Govern ha fet un esforç
ben notable de diàleg, de consens i de feina compartida entre els
distints partits polítics i agents socials a fi de poder aprovar
aquesta norma. En definitiva, negam de manera rotunda i clara
l’afirmació de manca de negociació i de voluntat d’arribar a un
consens de què parla aquesta proposició no de llei del Grup
MÉS.

I per últim, no votarem a favor d’instar la retirada del Reial
Decret Llei 5/2013 precisament perquè compartim totalment els
objectius d’aquest decret i la seva filosofia, una normativa que
pretén fer sostenible el nostre sistema públic de pensions davant
els reptes de futur que suposa la manca de natalitat i la creixent
esperança de vida. De cada vegada hi ha menys contribuents del
sistema i afortunadament de cada vegada vivim més, per tant, la
sostenibilitat a llarg termini del sistema de pensions i
l’aprofitament de la capacitat de crear riquesa dels treballadors
de major edat són uns dels majors reptes als quals s’enfronta la
política econòmica actual.

La reforma de les pensions del 2011 va suposar un avanç
quant a millorar la sostenibilitat futura del sistema públic de
pensions. Va fixar, per exemple, l’edat de jubilació als 67 anys
en un procés progressiu entre 2013 i 2027 i va allargar
gradualment el període de vida professional a tenir en compte
a l’hora de calcular la pensió, des de 15 a 25 anys fins a l’any
2022.

Aquesta reforma, però, de les pensions de 2011 sense cap
tipus de dubte ha resultat ser un avanç insuficient, és per açò
que convendria recordar molt bé les recomanacions que es fan
des del Pacte de Toledo i que precisament, aquestes
recomanacions, són les que recull aquest Reial Decret Llei
5/2013.

Aquestes recomanacions diuen, entre d’altres: “Es oportuna
la modificación del régimen jurídico de la jubilación para
conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del
trabajador, favoreciendo así la aproximación de la edad real
a la edad legal de acceso a la jubilación”, o sigui, que de cada
vegada l’edat de jubilació real s’atraqui més a la legal, que en
aquests moments són 67 anys. No pot ser que el 42% de les
altes de jubilació siguin anticipades i que aquestes s’hagin
incrementat un 33% des de l’inici de la crisi. 

Una altra recomanació del Pacte de Toledo: “La jubilación
anticipada debería reservarse a aquellos trabajadores que
cuenten con largas carreras de cotización y voluntariamente
opten por acogerse a ellas “; és a dir, les jubilacions anticipades
han de ser casos molt concrets i extraordinaris i no com ara que
són una opció massa habitual.

Una altra recomanació: “Hay que introducir esquemas de
mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y
pasiva que permitan la coexistencia de salario y pensión”, un
punt bàsic, fonamental, que és, precisament, el que també recull
aquest decret llei.

A part, però, que aquesta reforma recull les recomanacions
del Pacte de Toledo també recull les recomanacions del Consell
de la Unió Europea, una reforma que -repetesc- reforça la
sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social i permetrà,
aquesta modificació o aquesta reforma permetrà que els nostre
fills, que nosaltres mateixos puguem cobrar la nostra pensió.
Evita, a més a més, la discriminació per edat en l’ocupació i
afavoreix l’envelliment actiu.

Compartim, per tant, tots els objectius d’aquest decret llei,
estam d’acord en la necessitat que s’han d’evitar al màxim
possible els costos que sobre la resta dels ciutadans tenen les
jubilacions anticipades. Estam d’acord que s’ha de reconduir la
jubilació parcial de manera que arribi a ser realment una
transmissió intergeneracional de coneixements i experiències.
Estam d’acord que es puguin compatibilitzar el cobrament
d’una pensió i la vida activa en cas de treballadors que es jubilin
a l’edat legal i amb llargues carreres de cotització. I estam
d’acord també que es desincentivin aquests ajustaments de
plantilla que perjudiquen els treballadors de més edat.

En definitiva, no podem per tant, en absolut, donar suport a
aquesta iniciativa del Grup MÉS, primer, perquè no és cert que
no hi hagi hagut diàleg i consens en l’elaboració d’aquesta
norma i, per altra banda, perquè compartim totalment els
objectius i la filosofia d’aquest decret.

Moltes gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Supòs que vol fer ús de la paraula el
grup proposant, Sr. Barceló té vostè cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair el suport
del Grup Socialista i lamentar una vegada més la negativa del
Partit Popular que començaré dient que no és fals que no s’hagi
negociat, pot ser que hi hagi hagut informes, pot ser que hi hagi
hagut reunions, però el resultat ha estat que ni hi ha hagut acord
sindical, de fet els sindicats majoritaris han criticat aquesta
normativa, ni hi ha hagut acord polític perquè al Congrés dels
Diputats va obtenir el vot de l’oposició en contra.

Per altra banda, també lamentam que comparteixin els
objectius d’aquesta normativa. Aquesta normativa que,
efectivament com ha explicat el Sr. Camps, respon a aquest
allargament de l’esperança de vida, no té en compte els casos de
jubilacions anticipades quan es tracta de jubilacions forçoses.
Hem de pensar que en aquests moments de crisi econòmica tots
aquells treballadors de més de 50 anys que queden a l’atur tenen
dificultats molt grans per trobar feina, pràcticament és
impossible que un treballador en aquesta edat o és molt
qualificat, molt qualificat o difícilment es recolAlocarà al mercat
laboral. I tampoc no té en compte aquesta normativa les
dificultats que tenen actualment els joves per accedir al mercat
laboral i quan hi accedeixen, evidentment, ja sabem en quines
condicions hi accedeixen, molt complicades.

Per tant, creim que tots aquests motius són suficients com
per rebutjar aquesta normativa i vull lamentar, una vegada més,
que el Partit Popular no vegi que cada vegada s’endureixen més
les condicions laborals dels treballadors, es parla com si tot anàs
bé, com si hi hagués ocupació quan això és fals i irreal. 

I quant al sistema de pensions també mostrar la nostra
preocupació perquè les noves modificacions que es plantegen
per part del Govern de l’Estat de les pensions també van en la
línia de limitar, precisament, el dret a les pensions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Passam idò a la votació de la
Proposició no de Llei RGE núm. 4033/13.

Vots a favor? 5 vots a favor. 

Vots en contra? 8 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de Llei
RGE núm. 4033/13.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5630/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a suport a
l'agricultura ecològica.

Ara per a la defensa de la segona Proposició no de Llei RGE
núm. 5630/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa
a suport a l’agricultura ecològica intervé l’Hble. Diputat Sr.
Barceló, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. La producció agrària ecològica a les
Illes Balears és un sector que ha crescut aquests darrers anys.
Segons dades de l’any passat del Consell Balear d’Agricultura
Ecològica hi havia un total de 664 operadors inscrits i les
gràfiques d’evolució de la producció agrària mostren un
increment continuat en els darrers anys, tant del nombre
d’operadors com de l’extensió de terres inscrites en el Consell
Balear d’Agricultura Ecològica.

El sector ecològic de les Illes Balears està format sobretot
per pagesos petits i mitjans, té molta flexibilitat, els productors
ecològics han patit evidentment la crisi econòmica, però
probablement per la seva especialització no els ha afectat tant,
entre altres coses per la comercialització alternativa i per
l’acceptació que tenen aquests productes per part del
consumidor i també per la capacitat de produir aliments i
productes sobretot de qualitat.

Hi ha un 61%, de fet, dels ciutadans de les Illes Balears que
afirma que consumeix productes ecològics, per tant, podem dir
que és un sector que genera un desenvolupament rural en tots
els nivells, tant social com ambiental com econòmic. A nivell
social perquè està lligat a explotacions agràries de caràcter
familiar, a petites empreses de transformació i comercialització,
són diversos membres de la família que se solen involucrar tant
dins les tasques de producció com de comercialització com de
distribució, són petites i mitjanes explotacions gestionades per
pagesos a títol principal o a mitja jornada, moltes vegades ells
mateixos comercialitzen els seus propis productes i això
garanteix la seva capacitat de presa de decisions i el seu dret a
controlar els propis recursos.

Així mateix, també hi ha un component ambiental, que no
podem obviar, que fa que respongui a una conscienciació
ambiental i de salut cada vegada més estesa, és una activitat més
respectuosa tant amb l’impacte ambiental com amb el consum
de recursos naturals. Tampoc no oblidem la part de respecte cap
a la salut de les persones.

I té un component econòmic, entre d’altres coses, com que
és en auge la gastronomia ecològica local, forma part d’un
reclam turístic de producte local i, per altra banda, també tota la
xarxa empresarial de petits productors i comerços associats
també suposen un benefici econòmic a nivell local i a nivell de
les Illes, de cada una de les Illes. 
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Però és un sector que té tota una sèrie de problemàtiques,
avui en dia no està garantida la continuïtat del Consell Balear de
la Producció Agrària Ecològica, de fet ha sofert aquest sector
més retallades de les ajudes d’agricultura i ramaderia que la
resta de sectors per part de la Conselleria d’Agricultura, que ha
incrementat altres ajudes a altres sectors i en canvi a aquest els
ho ha retallat, i per tant, s’hauria de donar suport a la producció
agrària ecològica com un sector agrari més, un sector, com dic,
que té un nínxol de mercat, una manera de fer diferent, però
igualment respectable.

També s’hauria de donar suport al foment de la producció
ecològica i a la promoció dels productes atès, com dic, el
desconeixement que part de la societat té cap aquests productes
fent la presència obligatòria o entrar-la dins menjadors escolars,
geriàtrics, centres de salut, etcètera.

Per tant, com dic, davant el fet que durant aquests darrers
temps no hi ha hagut el suport adequat i necessari per part de la
Conselleria d’Agricultura és pel que presentam aquesta
proposició no de llei, perquè el Parlament es manifesti a favor,
com dic, del suport a aquest sector; de garantir la continuïtat del
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica; de garantir
l’accés a productors i comercialitzadors a la certificació de
producció agrària, per garantir aquest accés evidentment hi ha
d’haver una implicació adequada de la conselleria, i per
estendre, com dic, aquests productes mitjançant quotes de
consum mínim de producció local i ecològica tant a escoles com
a residències de gent gran com a hospitals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Ara en el torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Marc Pons, té la
paraula per deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Barceló, compartim les reflexions fetes per part del seu grup,
crec que és bo, a més, reconèixer esforços i entitats que fan un
treball extraordinari, com és el CBPAE, i en aquest sentit, per
tant, tendrà tot el nostre suport. I molt més en aquests moments
on, jo crec, la qüestió d’alguns principis econòmics en els quals
ens movem evidencien algunes realitats irrefutables. Anam i
hem agafat una tendència on sabem que el cost energètic cada
vegada serà més elevat, on les modificacions climàtiques
generaran, i generen ja de fet, pertorbacions sobre la producció
de les matèries primes i on la pròpia seguretat alimentària juga
cada vegada més un paper més important per part de molts de
consumidors.

Açò fa que, obligatòriament, des d’un parlament, des d’un
govern, hi hagi d’haver la responsabilitat de planificar algunes
polítiques, que en el cas del sector primari creim que haurien de
tenir en compte, i de forma obligada, algunes d’aquestes
qüestions. I dissenyar aquestes polítiques entenem que s’ha de
fer cercant la màxima competitivitat, la musculatura possible,
perquè el sector primari a la llarga tengui una capacitat de
supervivència i d’adaptació a les noves demandes dels mercats.

Per aconseguir-ho nosaltres entenem que hi ha tres qüestions
que són fonamentals, una d’elles és la qualitat obligatòria on la
necessitat d’adaptar-se al medi i als recursos fa més possible,
evidentment, aquesta aposta per la qualitat. La proximitat com
un element de reducció de costos energètiques i, per tant, també
de posada en valor dels propis productes. I la seguretat
alimentària on en aquests moments són molts els dubtes que
pengen al voltant de molts de productes que hi ha en funció del
lloc de procedència. 

Aquí dins, quan parlam de qualitat, de proximitat i de
seguretat, l’agricultura ecològica juga i hem de voler que jugui
cada vegada un paper més important a mig i a llarg termini. Per
açò mateix, insistíem que donarem suport a aquesta proposta.
Malauradament, emperò, també és cert que no sembla que sigui
açò el que ni Govern autonòmic ni Govern central en aquests
moments defensin; ho hem vist a la negociació de la Política
Agrària Comunitària on en aquests moments l’agricultura
ecològica ha quedat arraconada a l’hora d’establir les prioritats,
també ho veim dins el Govern autonòmic, el poc interès que
demostra envers aquests productors.

Tot i que no crec que és l’encertat fer un plantejament o
aquesta dicotomia entre agricultura intensiva o extensiva, on
l’agricultura ecològica juga el paper fonamental, sí que ens
sembla imprescindible, imprescindible que el Parlament ajudi
i empengui el Govern autonòmic a prendre consciència de la
importància de donar suport i de plantejar polítiques que arrelin
cada vegada amb una major fortalesa en tot el sector de
l’agricultura ecològica; han de poder conviure perfectament tots
dos, faltaria més, però sabent que som davant un sector que té
molta potencialitat i molta capacitat de recórrer a llarg termini;
que el Govern tengui la intelAligència de saber-los empènyer
perquè aquest creixement es produeixi d’una manera
consolidada seria un excelAlent notícia per a les Illes Balears,
perquè açò suposaria, en definitiva, tenir un sector primari fort
a mig i a llarg termini.

Per açò mateix, insistim, des del Grup Socialista donarem
suport a les propostes i iniciatives plantejades pel Grup MÉS.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara, per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Pons, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
superfície dedicada a l’agricultura ecològica a les Illes Balears
ocupa prop d’un 12% del total dels terrenys en producció amb
un total de 28.000 hectàrees. Segons les dades facilitades pel
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, l’agricultura
ecològica es va incrementar des del 2006 i va augmentar en
unes 10.000 hectàrees, però des de l’any 2010 el seu creixement
pràcticament s’ha estabilitzat.
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Per conreu la major superfície en producció ecològica, a més
de pastures i farratges, unes 15.000 hectàrees, són els cereals
amb 4.600 hectàrees objectes de conreu i els fruits secs amb
3.300 hectàrees, principalment es refereix a la producció
d’ametlla a Mallorca. Dels 661 operadors inscrits, la majoria, un
75%, duen a terme la seva activitat a Mallorca, sumant
productors agrícoles, ramaders, elaboradors i comercialitzadors.
Menorca i Eivissa aporten un 14% i un 9%. I Formentera, un
3%.

Durant aquesta legislatura el Govern de les Illes Balears, a
través de la Conselleria d’Agricultura, ha aprovat, des del 2011,
l’aplicació d’un conjunt de mesures per donar suport i impuls a
l’agricultura i a la ramaderia ecològica a les nostres illes.
Aquestes actuacions van dirigides tant a les explotacions
agràries que han adoptat la pràctica del sistema de producció
ecològic com també el suport del Consell Balear de la
Producció Agrària Ecològica, que el Govern reconeix com a
autoritat única de control de productes agroalimentaris ecològics
a Balears.

Les mesures i actuacions del Govern, en favor d’aquesta
activitat, serien, en primer lloc, les ajudes destinades a fomentar
l’agricultura i la ramaderia ecològica per reduir l’increment de
despeses i costos durant el seu procés de producció. Aquestes
ajudes formen part del Pla de Desenvolupament Rural de les
Illes Balears. En conjunt sumen 668.389 euros que es paguen a
raó de 133.677 euros durant les anualitats de 2011 a 2015.

La Conselleria d’Agricultura, plenament conscient de la
importància d’aquest sector, inclourà unes noves línies de suport
en el pròxim pla de desenvolupament rural de Balears, que
actualment es troba en fase de redacció. 

El segon àmbit de colAlaboració consisteix en l’ajuda i en el
suport tècnic que dóna el Govern al Consell Balear de la
Producció Agrària Ecològica. A partir del redimensionament de
personal en els diferents consells reguladors la conselleria s’ha
compromès a donar assessorament i suport tècnic amb el seu
personal a totes les accions i a totes les iniciatives que promogui
el Consell Balear de l’Agricultura Ecològica. 

A més, cal destacar la contínua colAlaboració entre el
personal responsable d’aquest organisme i la Direcció General
de Medi Rural i Marí del Govern en matèria de coordinació i
com autoritat competent i també de control davant del Ministeri
d’Agricultura. Afecta temes com estadístiques, controls, cursos
de formació, entre d’altres qüestions.

I, en tercer lloc, també cal esmentar i valorar la publicitat de
la producció i comercialització de productes ecològics de
Balears mitjançant la web institucional aforavila.com.

Per tant, el Govern balear, mitjançant els programes i els
pressuposts de la Conselleria d’Agricultura, ha mantingut una
trajectòria de suport i de colAlaboració amb el sector de
l’agricultura ecològica com a mètode de producció d’aliment.
A la vegada, com a administració amb competència en aquesta
matèria, ha garantit que tots els productors, elaboradors i
comercialitzadors comptin amb la corresponent certificació de
producció agrària ecològica, certificat que estableix la
normativa reguladora gestionada i aplicada per la conselleria. 

A partir d’aquestes actuacions el Govern dóna suport a totes
les actuacions dirigides a impulsar la venda, la comercialització
i consum de productes de qualitat propis de les nostres illes per
qualsevol sector, bé siguin escoles, residències, centres sanitaris.
L’agricultura ecològica forma part dels plans d’impuls al sector
primari de Balears, que executa la conselleria, un sector que
aporta en conjunt 152 milions d’euros a l’economia de les
nostres illes, segons les dades de l’IBESTAT.

El Govern, durant aquesta legislatura, ha reivindicat en el
marc de la reforma de la política agrària comunitària
l’increment del finançament per a les explotacions agrícoles
ramaderes de Mallorca, de Menorca i de les Pitiüses per
compensar els sobrecosts d’insularitat i ho ha reclamat
mitjançant els nous instruments de cohesió per al període 2014-
2020, i en aquesta reivindicació, i com no pot ser d’una altra
manera, també s’ha inclòs l’agricultura i la ramaderia ecològica
a Balears.

El Govern del Partit Popular també ha pagat totes les ajudes
pendents procedents de l’anterior govern del pacte en una
quantia superior a 50 milions d’euros, i avui precisament les
Balears s’han situat com a primera comunitat en la tramitació i
en l’abonament de les ajudes de la PAC, i en aquests pagaments
ha inclòs també tots els destinats a les explotacions d’agricultura
ecològica. 

Per tant, no té sentit la professió de les propostes d’acord
d’aquesta proposició no de llei del Grup MÉS, tota vegada que
els punts 1, 2 i 3 es fan i es compleixen plenament en aquests
moments. La seva aprovació significaria, primer, una simple
reiteració d’unes actuacions que es fan amb uns criteris, crec,
ben clars. No les rebutjam perquè si, sinó perquè formen part
del pla d’actuació de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori. Per tant, la seva aprovació podria donar a
entendre que no s’actua a favor de l’agricultura i la ramaderia
ecològica, quan és precisament un dels àmbits d’actuació i
d’acció de la consellera.

Finalment, al punt quart tampoc no li donarem suport perquè
el Parlament no pot imposar l’establiment de quotes de consum
amb criteris de controls i planificacions. No compartim aquest
criteri ja que creim en la llibertat de consum sense cap tipus
d’imposicions ni d’exigències. En canvi, sí que continuarem
donant suport a totes les campanyes dirigides a fomentar el
consum de la producció local dels productes de Balears, de totes
les empreses i explotacions de les nostres illes, incloses les
ecològiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Supòs que vol fer ús de la paraula el Sr.
Barceló, idò té vostè cinc minuts.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Vull agrair el suport i la
coincidència en la importància d’aquest sector per part del Grup
Socialista i lamentar, una vegada més, l’actitud del Partit
Popular que avui rebutjarà, per exemple, una cosa tan senzilla
com que el Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport al sector de l’agricultura ecològica, cosa que no
comprometria a res. Ni a això avui el Grup Popular no voldrà
donar suport. Entenc que els punts 2 i 3 podrien donar a
entendre que el Govern no fa res i que el Partit Popular no hi
donàs suport, però en el punt1 no hi veig el problema.

En tot cas, vull recordar que a la Diada d’Agricultura
Ecològica que hi va haver enguany en el mes d’abril a Porreres
es va plantejar un manifest per part del sector en el qual es
lamentava l’actitud passiva de la conselleria respecte de la
producció agrària ecològica i que la conselleria no hi havia
mostrat cap intenció de millorar l’actual suport al Consell
Balear de la Producció Agrària ni a les ajudes als pagesos i es
demanava, per tant, que es pogués donar suport i, evidentment,
donaven a entendre que hi hauria una continuïtat del consell
balear per afavorir aquestes certificacions que, efectivament, és
el consell qui les ha de donar, i que no compte actualment amb
els mitjans tècnics i econòmics suficients pre treballar
correctament. Es demanaven, per tant, garanties perquè pogués
garantir aquesta continuïtat.

Bé, per tant, lamentar que el Partit Popular digui que tot va
bé i que tot es fa quan el sector diu el contrari, diu que
efectivament hi ha una actitud insuficient, passiva per part de la
conselleria en relació amb aquest sector, però com que ja és
habitual que el Partit Popular tot ho vegi bé i en canvi els
sectors ens facin arribar tot el contrari tampoc no ens ve de nou
en aquest sentit.

Per tant, vull lamentar una vegada més aquesta falta de
suport del Partit Popular i aquesta poca flexibilitat que exhibeix
habitualment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Passam idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 5630/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8, 9... vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5630/13.

3) Proposició no de llei RGE núm. 7165/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a règim especial
per a les energies renovables a les Illes Balears.

Ara, per a la defensa de la tercera proposició no de llei RGE
núm. 7165/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a règim especial per a les energies renovables de les
Illes Balears, intervé el Sr. Marc Pons, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
aquesta comissió hem tingut ja oportunitats suficients per
debatre i per fer algunes reflexions entorn a la importància de
les energies renovables i la necessitat de treballar per
augmentar-ne la producció. Crec que aquesta és un qüestió en
la qual hem coincidit totes les forces polítiques, però no em vull
estendre entorn a la necessitat ni a la realitat en què ens trobam
en aquests moments a les Illes Balears quant a dèficits de
producció i quant a millores que suposarien un bot cap endavant
en el seu increment.

De fet, fins i tot, només en aquest any 2013 hem sentit
algunes reflexions per part del mateix govern autonòmic
lligades a aquesta importància, a aquesta necessitat. Dia 30 de
juny d’aquest any en la compareixença que va fer en aquesta
comissió el conseller García, tot just després d’haver pres
possessió del seu càrrec, anunciava un règim especial per a les
Illes Balears en matèria energètica, del qual poc n’hem sabut.
Dijous de la setmana passada en aquesta mateixa comissió
també en compareixença del conseller d’Hisenda, i per debatre
entorn al règim especial de les Illes Balears, feia referència
també a la importància de tenir en matèria energètica una
resposta i una adequació a les problemàtiques de la insularitat
que poguessin encertar amb la realitat energètica.

Ahir mateix en la presentació dels projectes generals del
Govern de les Illes Balears hem pogut veure que hi haurà un
milió d’euros destinats a actuacions en matèria de producció
d’energies renovables i de fet també hem discutit en aquesta
mateixa comissió i hem acordat fins i tot l’elaboració d’un pla
d’energies renovables en l’àmbit del Govern de les Illes Balears
i que després tindrà translació a cada una de les illes, tot i que
també hem de dir que d’allò rallat i d’allò acordat poques coses
hem pogut veure que s’acabessin materialitzant.

En qualsevol cas, i no vol ser aquest l’objecte de la crítica ni
del debat, sí que voldríem fer una reflexió més i és que totes
aquestes qüestions, encara que el Govern les materialitzi totes,
tenen poc recorregut si darrere no hi ha instàncies d’altres
administracions que donin suport a aquestes iniciatives. Ho diré
d’una altra manera, per poder-ho aconseguir seria necessari que
el Govern central i el Partit Popular, com a força majoritària al
Congrés dels Diputats, estigués disposat a crear un marc jurídic
adequat per afavorir aquestes actuacions a les Illes Balears.
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Els posaré alguns exemples. Pensem en un habitatge
unifamiliar aïllat, un habitatge, on en aquests moments i com a
conseqüència de la regulació a nivell estatal es cobra una taxa
per obtenir energia solar i a la vegada no es deixa vendre els
excedents energètics a la xarxa general. Per tant, les dificultats
fan impossible la creació o l’increment de la producció de les
energies renovables a través de la responsabilitat personal que
cadascun pugui tenir en utilitzar els seus recursos a cadascun
dels seus habitatges. Ja en podem fer, de plans, aquí, que mentre
des de l’Estat apliquin taxes individuals a cada habitatge o no es
deixin vendre els excedents, amb les dificultats tècniques que té
això, d’haver d’emmagatzemar els recursos energètics, llavors
no farem un bot cap endavant en la producció d’energies
renovables.

Els pos un altre exemple: si es tallen de cop i no es permet
cap tipus d’ajuda, es retiren totes a la producció d’energies
renovables, llavors difícilment podrem fer un bot quant a la
producció pensant en parcs solars o fotovoltaics o eòlics, ja
podem dissenyar plans estratègics a favor de les energies
renovables si resulta que des de l’Estat espanyol no
s’estableixen les condicions favorables -insistesc- per poder-ho
fer.

Açò en aquests moments és una realitat i hem de ser
conscients que el Govern central, amb les diferents decisions
preses al llarg d’aquesta legislatura ha anat posant traves
suficients com perquè a dia d’avui el sector energètic quant al
sector de la producció d’energies renovables estigui
absolutament paralitzat. La reforma energètica, a més a més, ha
obert de ple aquest debat quant al que açò representa.

Què hauríem de fer o què hauria de demanar el Parlament de
les Illes Balears i per tant també el Govern autonòmic? Perquè
els plantejaments que ells fan, que han fet aquí, un pla
d’energies renovables, 1 milió d’euros a l’ajuda a la producció
d’energies renovables, què hauríem de tenir i de necessitar?
Home, que es reconeguin les especificitats dels problemes de les
comunitats autònomes i d’una manera especial els de la
insularitat; que es reguli d’alguna manera específica la
problemàtica de la insularitat i que aquesta sigui l’element que
permeti l’increment de la producció d’energies renovables.

Estam demanant una cosa que no sigui al món i per tant
sigui extraordinària? No, a les Illes Canàries tenen un règim
especial que permet incrementar any rere any i tirar endavant
precisament polítiques a favor de la producció d’energies
renovables.

De fet, ara fa molt poc temps, dins aquest mateix any 2013
i fa tres setmanes, es votava ja al Congrés dels Diputats la Llei
energètica per als territoris insulars i extra peninsulars, Llei
energètica per als territoris insulars i extra peninsulars, es fa una
llei específica de l’Estat on sembla que qüestions com aquesta
s’haurien de posar damunt la taula. De fet, el Grup Socialista va
presentar esmenes al text que anaven precisament en aquesta
direcció, en la direcció de reconèixer la realitat de les Illes
Balears i d’establir mesures que permetessin precisament
incrementar-ne la producció.

En vam plantejar tres, les quals avui duim aquí, aquesta és
una proposició no de llei que es va redactar abans de l’estiu i
que planteja tres qüestions: la primera és que es deixi sense

efectes el Reial Decret Llei 1/2012, de 27 de gener, el qual no
permet la instalAlació de nous parcs d’energies renovables, açò
és exactament el mateix que defensava la setmana passada en
aquesta comissió el conseller d’Hisenda.

El segon punt fa referència a crear, dins aquest règim
especial en matèria energètica per a les Illes Balears, una
preassignació de la retribució, és a dir, una quota de producció
d’energies renovables que havíem quantificat en 150 megavats
i que s’haurien de distribuir entre les diferents fonts d’energies
renovables. Canàries en té 600 de megavats de quota i nosaltres
plantejàvem obrir aquesta proposta.

I el tercer punt, quant a mesures de millora, és el fet de
permetre que si un ciutadà està disposat a fer una inversió a ca
seva comprant plaques solars per aconseguir energia neta, no
hagi de ser penalitzat per una taxa i a més a més els excedents
d’aquesta producció que ell no consumeixi els invertir a la xarxa
i per tant pugui treure o pugui tenir un retorn econòmic per a
qualsevol ciutadà de les Balears.

Són tres plantejaments que ens semblen com a molt sensats,
que es posen i s’apliquen a altres bandes i que, a més a més,
darrere tenen la capacitat de moure economia directament.

Si a dia d’avui es permetés que qualsevol ciutadà no hagués
de ser sotmès a pagar impost per agafar o aconseguir energia
solar parlaríem que es mourien els petits empresaris del sector
de l’electricitat i en canvi estan ben paralitzats i açò té
conseqüències, per tant, directes.

Defensàvem aquests tres punts, i després un quart i ja acab,
Sr. President, i és el fet que creim que davant aquesta realitat i
davant la certa coincidència entorn al que suposa fer passes cap
endavant fermes a favor de la producció de les energies
renovables, proposam crear una comissió parlamentària no
permanent amb participació dels grups parlamentaris, amb
representants de les entitats i d’experts, la qual tendria per
finalitat l’estudi i l’elaboració d’una posició conjunta en matèria
d’energies renovables a les Illes Balears, i que nosaltres
entenem que hauria d’anar en la direcció dels tres punts
exposats anteriorment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara en torn de fixació de posicions per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Barceló, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. La realitat és que es culpen les
renovables de part del dèficit tarifari quan això és fals, perquè
en realitat és una decisió política el fet de carregar damunt les
renovables la reducció del dèficit de tarifa. Aquesta ha estat una
decisió que els governs de l’Estat han pres des de ja fa anys, no
ve d’ara únicament i exclusivament.
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Parlam d’un sector, el de l’energia renovable, que a les Illes
Balears té en l’actualitat unes 120 empreses i uns 600
treballadors i treballadores al seu càrrec, i el Reial Decret Llei
1/2012 afectava especialment la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Efectivament aquesta moratòria de les renovables és
una decisió sense precedents que, evidentment com dic,
afectava especialment el sector insular.

El Govern de les Illes Balears del Sr. Bauzá ha parlat del
suport a les energies renovables, ha presentat projectes,
efectivament, com es comentava, el conseller d’Hisenda la
setmana passada deia que planteja al Govern de l‘Estat un canvi
en la normativa estatal per tal que es tengui en compte
precisament la insularitat, la nostra especificitat, però la realitat
és que de moment estam perjudicats, de moment la realitat és
que la dependència energètica de les Illes Balears cada vegada
és més gran, fins i tot s’anuncia, com recordarem, la construcció
d’un segon cable elèctric quan el primer cable elèctric acaba
d’entrar en funcionament.

Per tant, des d’aquest punt de vista consideram absolutament
pertinent que es modifiqui la normativa estatal, que es tenguin
en compte les especificitats insulars i que de res serviran els
anuncis que fa el Govern de les Illes Balears si no s’aconsegueix
aquesta altra part. Per tant, en aquest sentit anunciam el vot
favorable del Grup Parlamentari MÉS a aquesta proposició no
de llei del PSOE.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jaime Fernández, per
deu minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Desde
el Grupo Parlamentario Popular queremos posicionarnos una
vez más en este parlamento a favor de la implantación de la
energía renovable dentro del sistema eléctrico balear y a favor
de avanzar hacia una generación energética más respetuosa con
el medio, viable y responsable.

En concordancia con este posicionamiento queremos valorar
de forma positiva los avances que va logrando el Govern de les
Illes Balears para conseguir que la potencia de energía
renovable en nuestras islas vaya aumentando.

Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos una clara
intención per parte del gobierno autonómico de implantar estas
energías, una intención que creemos que ha quedado patente en
una serie de iniciativas que ya se han puesto en marcha, como
son: el compromiso del conseller de Economía y
Competitividad, Joaquín García ,de desarrollar un régimen
especial de energía renovable para las Islas Baleares; el anunció
del secretario de Estado de la Energía, Alberto Nadal, de
ejecutar en las Islas Baleares una inversión de más de 1.000
millones de euros en infraestructuras eléctricas para
interconectar todas las islas entre sí y al sistema eléctrico
europeo, unas interconexiones básicas y necesarias para ampliar
la potencia de penetración de la energía renovable en nuestro
sistema.

Además, también el concurso de instalación de energía solar
fotovoltaica en 13 institutos de enseñanza secundaria y en el
edificio público de la Conselleria de Economía y
Competitividad para autoconsumo y que ya se está ejecutando.

Por otro lado el concurso de ayuda pública para la
instalación de energía solar fotovoltaica en los centros de
infantil y primaria de nuestras islas para autoconsumo y donde
34 ayuntamientos ya han presentado proyectos.

Por último, destacar el claro compromiso de la Conselleria
de Economía y Competitividad de priorizar y dar agilidad
administrativa a los proyectos de implantación de energía
renovable en nuestra comunidad autónoma, como ha quedado
mostrado en las diferentes intervenciones del conseller en este
parlamento.

Estas iniciativas -como ya he dicho antes- entendemos que
dejan patente el compromiso del Govern de les Illes Balears con
la implantación de la energía renovable, así como también
muestran los diferentes pasos que se van dando para que estas
energías limpias se vayan implantando en el sistema balear.

En lo que corresponde a este parlamento -como bien decía
el Sr. Pons- en varias ocasiones los diferentes grupos
parlamentarios hemos acordado por unanimidad el instar al
Gobierno autonómico a potenciar estas energías limpias en
nuestras islas, también en las diferentes comparecencias y
respuestas por parte del conseller de Economía y
Competitividad en sede parlamentaria se ha informado de que
el Govern de les Illes Balears se encontraba en fase de
negociaciones con el Gobierno de España para establecer un
régimen especial de energía renovable en nuestras islas. 

Por tanto, desde nuestro grupo parlamentario confiamos en
las gestiones del Govern balear ante el Gobierno del Estado y
confiamos en los acuerdos que reportarán más a nuestras islas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández...

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Por otro lado, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos
tenido conocimiento de que el Govern de les Illes Balears está
ultimando un documento sobre la situación real de la energía
renovable en nuestra comunidad autónoma de viabilidad y de
actuación para su implantación en el sistema energético balear.

Así pues, conociendo todo lo que acabo de exponer, paso a
comentar los diferentes puntos de su proposición no de ley.

En el punto 1 solicitan constituir una comisión parlamentaria
no permanente sobre energía renovable, a lo que el Grupo
Parlamentario Popular considera que ahora no es el momento,
ya que consideramos que antes el Govern balear debe hacer
público el documento sobre energía renovable que está
elaborando y que ha contado con la colaboración de diferentes
expertos y organismos del sector para tener ese primer punto de
partida y poder debatir sobre él si fuese necesario.
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En el punto 2, solicitan la derogación de dos artículos del
Real Decreto 1/2012 en el ámbito de nuestra comunidad
autónoma, a lo que el Grupo Parlamentario Popular considera
que no tiene sentido votar en contra de estos dos artículos, sobre
el incentivo económico a las nuevas instalaciones de energía
renovable, así como a la preasignación de la retribución ya que
antes de posicionarse este parlamento respecto a estos artículos
hay que conocer los detalles del futuro régimen especial de
renovables para nuestras islas, que se está ultimando de
negociar.

En el punto 3, solicitan establecer objetivos de potencia de
energías renovables a instalar, una solicitud que consideramos
atrevida a la vez que irresponsable ya que antes de establecer
valores de potencia a alcanzar hay que conocer el sistema y
estudiar la potencia de energía renovable que es capaz de operar
dentro de las condiciones de seguridad del operador técnico del
sistema.

Por tanto, como suponemos que dentro de ese informe que
el Govern publicará se establecerán valores sobre la potencia
renovable que el sistema puede y podrá incorporar con el rigor
y con los datos de los que no dispone por supuesto el Grupo
Parlamentario Socialista, votaremos en contra a la espera del
mismo.

Por último, en el punto 4 solicitan la regulación del
autoconsumo en la modalidad de balance neto, punto al que
consideramos desde el Grupo Parlamentario Popular el punto
más importante de esa proposición no de ley y que, sobre
autoconsumo, el Grupo Parlamentario Popular queremos
posicionarnos a favor del mismo, a la vez que queremos
aprovechar para valorar de forma positiva -como ya he dicho
antes- las diferentes iniciativas que se están ejecutando desde el
Govern balear para incentivar esta modalidad energética en
nuestra sociedad. No obstante, hoy votaremos de forma negativa
este punto ya que consideramos que el autoconsumo en las Islas
Baleares es uno de los puntos en la negociación ante el
Gobierno del Estado, así como conocemos que el Gobierno
autonómico defenderá esta modalidad para su desarrollo y
crecimiento en nuestras islas.

Por tanto, consideramos que antes de tratar temas de detalle,
como el balance neto y la venta de excedentes energéticos a la
red, debemos conocer los detalles del régimen especial, así
como los acuerdos alcanzados con el Gobierno del Estado para
poder así alcanzar otros acuerdos con más precisión y rigor.

En definitiva, Sr. Pons, hoy votaremos no a su proposición
no de ley, ya que aunque entendemos que en los puntos 1 y 4 en
cuestión de fondo podríamos estar de acuerdo, consideramos,
por prudencia, rigor y con el deber de alcanzar en este
parlamento acuerdos de más calado en materia de renovables,
que hemos de esperar a dos cosas: la primera, que el Govern de
las Illes Balears haga público el informe sobre energía
renovable que está finalizando de elaborar; y, la segunda, que el
Govern de las Illes Balears termine las negociaciones con el
Gobierno del Estado y se den a conocer los detalles del régimen
especial en energía renovable. 

Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que con
esta información estaremos en disposición de debatir sobre la
misma, así como de alcanzar acuerdos con más detalle para
valorar o instar a más lo conseguido.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Ahora sí, Sr. Fernández, muchas gracias. Supòs que vol fer
ús de la paraula per contradiccions. Idò, Sr. Marc Pons, té vostè
cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. L’argumentari ha estat curiós,
del Sr. Fernández, perquè estan d’acord amb les propostes però
a la vegada acaba sempre amb la conclusió que ara hi votarà en
contra, i per tant un veu que hi ha alguna ordre donada quant a
allò que representa el fet de donar suport a plantejaments que
faci el Grup Socialista, per bons que siguin. I açò és una
llàstima, i açò és una llàstima.

És més, que fins i tot ni tan sols no es vulguin asseure a un
espai amb les diferents forces polítiques per tractar aquesta
qüestió. Açò encara preocupa més, açò encara preocupa més, i
més quan hi ha el més absolut obscurantisme quant a les feines
que fa el govern autonòmic en matèria d’energies renovables.
No n’ha explicada cap, eh? Sabem que hi ha un estudi, un
estudi, i sabem que hi ha negociacions, negociacions. No sabem,
a partir d’aquí, res més, i per tant l’estratègia és la de deixar a
les fosques l’oposició, la ciutadania, i si de cas s’acaba arribant
a algun tipus d’acord, que vist com estan les coses no ho
aconseguiran pel que veiem, evidentment després imposar-lo,
agradi o no agradi. 

I nosaltres feim un plantejament diferent: si és cert que
estam tots d’acord amb la importància de millorar la producció
d’energies renovables, fem-ho de manera conjunta, siguem
capaços tots de conèixer la informació que tenim, si és que en
tenen; o tal vegada resulta que efectivament, tal vegada resulta
que efectivament no hi ha tanta feina.

Des de la compareixença del conseller García, era imminent
aquest règim especial, i a dia d’avui no en sabem res, i ens
preocupa, que el temps passa i sembla que és una espècie
d’estratègia dilatòria del temps per acabar la legislatura i acabar
dient que ha estat una llàstima perquè ho havíem de fer, i que
açò s’oblidi. I nosaltres no volíem que fos així, nosaltres volíem
que aquesta qüestió estigués a l’agenda d’aquest parlament, i
que aquest parlament, sabent que les diferències tampoc no
haurien de ser tan grans pel que sentim, no pel que votam però
sí pel que sentim, hauríem de tenir la maduresa suficient com
per almanco no tenir por de mostrar documents, de fer feina de
manera compartida i d’acabar tenint un acord que fos defensable
a nivell de govern davant del Govern de l’Estat.
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Miri, la reforma energètica els experts diuen que el preu de
la llum pujarà entre un 40, un 50, un 60% en els pròxims anys.
Estam veient cada tres o quatre mesos una pujada de llum d’un
3%, d’un 4..., i açò continua així, no s’aturarà. I açò repercuteix
directament a la butxaca dels ciutadans. Propostes tan concretes
com que en un habitatge es pugui ubicar una instalAlació
fotovoltaica per obtenir energia i que aquesta no hagi d’estar
sotmesa ni a imposts -fixi’s vostès el que defensen, eh?-, màxim
l’impost sobre el sòl, i res d’aprofitar excedents. Açò són els
seus plantejaments, els dels neoliberals; tot al contrari. Per
defensar què? Un gran mercat de les hidroelèctric, on des d’aquí
no hi ha ni la valentia de poder-ho rebatre? Nosaltres no volem
que sigui açò.

Hem fet tres propostes molt concretes. Els canaris duen molt
de camí davant nosaltres, l’estan aplicant i l’estan aplicant amb
beneficis prou evidents, i nosaltres l’únic que voldríem és que
açò també fos i ho poguéssim tenir aquí. Ja veim que no serà
així, tot i que implícitament ens diuen que tenim la raó. Per tant
nosaltres continuarem insistint; ja anuncii que demanarem la
compareixença del conseller García, una vegada veim que com
sempre es fa molta feina però aquí ningú no explica res, perquè
vengui, perquè comparegui i perquè ens pugui explicar en quin
punt es troben unes anàlisis i uns estudis, quan el que hauríem
de tenir ja, dins el tercer any de legislatura, és una proposta molt
concreta per tancar amb el Govern de l’Estat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Idò passam a la votació de la Proposició RGE núm.
7165/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7165/13. 

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