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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Miquel Àngel Mas.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en el
debat i la votació de les següents proposicions no de llei: RGE
núm. 13804/13 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cable de
la companyia Red Eléctrica Española (REE); RGE núm. 398/14
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa energètica;
i RGE núm. 678/14 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
lluitar contra la pobresa energètica. 

M’han dit que per part dels tres grups parlamentaris no hi ha
cap problema a ajuntar els debats de les RGE núm. 398/14 i
678/14, ambdues relatives a la pobresa energètica. Això és així?

Idò farem si els pareix bé, primer el debat de la primera
proposició no de llei RGE núm. 13804 del  Grup Parlamentari
MÉS, relativa a cable de la companyia Red Eléctrica Española,
i després farem un altre debat agrupant les proposicions no de
llei 2 i 3.

1) Proposició no de llei RGE núm. 13804/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a cable de la companyia Red
Eléctrica Española (REE).

Per a la defensa de la primera proposició no de llei RGE
núm. 13804/13 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cable de
la companyia Red Eléctrica Española, intervé l’Hble. Diputat
Sr. Abril per un temps, com vostè sap, de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Fa uns mesos ens vàrem despertar
amb l’anunci de Red Eléctrica Española, que sabem que és una
companyia avui en dia privada, del Ministeri d’Indústria i en
darrera instància del Govern de les Illes Balears, dient que
properament es projectarà i s’instalAlarà un nou cable elèctric,
perquè saben vostès que ja en tenim un, que connecta el sistema
de les Illes Balears amb el de la península, tot i que hem de dir
que en aquest cas és un cable per d’alguna manera garantir el
subministrament en cas de pana, en cas de fallida d’alguna de
les centrals tèrmiques que tenim, com va ser la pana de 2008 i
la caiguda del sistema, però es parla ara en aquest cas d’un cable
d’un gigavat, que és molt més de la capacitat o del consum
màxim en moment punta dels darrers anys, que és entre 700 i
800.000 megavats. 

Aquesta és la primera qüestió que no compartim des del
Grup Parlamentari MÉS, que quan encara s’ha de revisar i s’ha
de fer el nou pla director, quan el Govern de les Illes Balears
està treballant, i ens consta, en una determinada direcció, xocant
moltes vegades des de la voluntat que, insistesc que ens consta,
d’apostar per les renovables en la política energètica a nivell
d’Estat espanyol, del Govern d’Espanya i particularment del
Ministeri d’Indústria, sense que es demani expressament des
d’aquí, sense que això figuràs a la planificació vigent, que és la
planificació l’anterior i, per tant -i és el més preocupant- sense
que respongui a una necessitat real per part de la comunitat de
les Illes Balears, ens cau damunt la taula, com en paracaigudes,
aquest projecte de megacable, que a més ve acompanyat de tot
un anunci d’inversions de més de 1.000 milions d’euros, que és
una quantitat important, i tots estam molt contents que arribin
inversions a les Illes Balears, però quan hi ha aquesta
descompensació, aquesta falta de demanda per part de les Illes
Balears perquè realment això es faci, ens fa d’alguna manera
desconfiar. 

Tots sabem que el mercat elèctric a les Illes Balears estava
monopolitzat històricament per una companyia, per Endesa, i
que aquest cable nou seria operat per Red Eléctrica Española,
que fins ara es dedicava al manteniment de la xarxa i, d’entrada,
tal i com està el panorama energètic a nivell de l’Estat espanyol
i davant el que representa aquest fet lamentable de la porta
giratòria en el món de l’energia, del qual se n’han beneficiat
sempre els participants a governs dels grans partits, ens
preocupa. I ens preocupa perquè pareix que és més una pugna
d’interessos de grans companyies, que una qüestió de
necessitats i de projecció de futur per part de les Illes Balears.

Perquè quan tenim un Sr. Soria, amic de les prospeccions i
enemic de les renovables, perquè vull recordar que la política
energètica espanyola i la reforma energètica en particular,
començant per la Llei 1/2012 del Sr. Rajoy, està denunciada
davant del tribunal de BrusselAles per la majoria d’empreses
associades del sector de petits productors elèctrics i d’energies
renovables, quan hi ha un decret d’autoconsum, que en altres
ocasions hem debatut en aquesta cambra, i un reforma elèctrica
que és sobretot enemiga de les renovables, no ens en fiam.
Pensam que aquest cable, en unes altres circumstàncies, en un
altre context, podria ser una cosa positiva, podria ser una cosa
positiva posada al servei de la voluntat colAlectiva i planificada
d’un canvi de model energètic. 

Evidentment el model energètic que tenim no el volem, és
un model absolutament dependent dels combustibles fòssils, car
per al sistema perquè evidentment si no hi hagués una
subvenció de l’Estat, no es podria assumir el cost..., l’ambiental
ja l’assumim, però com que no se’n parla mai a les
estadístiques, però el cost econòmic d’extreure carbó a Sud-
àfrica, traslladar-lo fins a Espanya, descarregar-lo a Tarragona,
tornar-lo carregar en vaixells més petits i dur-lo fins a Alcúdia,
cosa que és absolutament absurda, si tot aquest sistema no
estigués subvencionat no es podria sostenir; però és el que
tenim, si volem anar cap al futur, tant en termes ecològics, com
en termes de competitivitat econòmica, ho hem de canviar.
Pensam que aquest cable, el fet que s’acompanyi d’aquestes
xifres multimilionàries d’inversió, si no es posa al servei
d’aquest canvi de model, no ens serveix i ens fa desconfiar. 
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Per això el que pretenem mitjançant aquesta proposició no
de llei, conscients que també el Govern de les Illes Balears,
perquè ens han vengut a cercar, l’altre dia mateix teníem una
reunió el Sr. Pons i jo mateix amb el conseller i el director
general, vol apostar per un canvi de política i de model
energètic, realment que es posin al servei d’aquest canvi de
model i de política energètica.

I les quatre propostes que fa la proposició són molt senzilles
i nosaltres pensam que absolutament assumibles, si realment
hem d’atendre a allò que almanco públicament i des del punt de
vista de la retòrica política, manifesta el conseller d’Economia
i Competitivitat i el seu director general. 

La primera de les propostes parla d’instar el Govern de les
Illes Balears a condicionar, en l’àmbit de les seves
competències, la projecció d’aquest nou cable elèctric de Red
Eléctrica a uns objectius d’un 20% de generació d’energia
renovable per a 2020. Vull recordar que això es correspon amb
els objectius 20-20-20, que el mateix Grup Popular demanava
aquesta setmana en el ple, si el Govern estava disposat a fer-ho.
I pensam que si tenim aquest cable, a mig termini, en aquest cas
a sis anys vista, si no hem estat capaços de passar del
lamentable 2% del qual tots ens en podem fer corresponsables,
d’energies renovables a un 20, per què volem aquest cable?

Segona proposta, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a consensuar i ampliar els anteriors objectius i accions
també per fer-los efectius. Que no ens quedem només en el
terreny de les declaracions d’intencions, mitjançant un procés
de participació ciutadana i de consens amb els agents socials i
incloure'ls en un nou pla director sectorial energètic de les Illes
Balears. Això que ens trobat sobre aquest cable, que ens aterra
una proposta damunt la taula, sense que ningú no l’hagi
demanat, no és així com hem de planificar el futur. Si tenim
aquesta proposta, intentem aprofitar-la, però el cable situem-lo
en el marc d’un pla director, que s’ha de consensuar amb els
agents socials, econòmics i si pot ser amb tots els colors polítics
i que tothom digui la seva i que parlem realment d’un canvi de
model energètic i en part econòmic, perquè l’energètic és un
dels puntals del canvi econòmic a mig i a llarg termini.

En tercer lloc, instar el Govern de l’Estat, en aquest cas ja no
el Govern autonòmic, a reconèixer un vertader règim que
afavoreixi la implantació d’energies renovables a la nostra
comunitat, tal i com s’ha fet històricament a les Illes Canàries,
que ja fa anys que gaudeixen d’un règim especial; vull recordar
que en aquests moments, tot i que el Govern autonòmic està
treballant per a una altra cosa, fins i tot amb el règim de
retribució dels sistemes elèctrics extrapeninsulars, l’únic que té
una tarifa garantida diferenciada són instalAlacions com la de
Son Reus, que viu entre altres coses de cremar residus i que a
més es considera energia verda. Quan nosaltres parlam
d’energies verdes i renovables, no parlam de cremar residus. Si
això la Unió Europea ho reconeix com energia verda, també és
pel pes que tenen lobbies elèctrics i de l’energia sobre la Unió
Europea, per no parlar dels lobbies dels residus. Per tant,
pensam que mereixem aquest règim, sabem que el Govern de
les Illes Balears hi treballa i no veim per tant, inconvenient en
instar el Govern de l’Estat perquè realment facem un règim
retributiu especial per a les energies renovables i particularment
per les energies fotovoltaica i eòlica allà on es puguin implantar.

I finalment, proposam instar el Govern de les Illes Balears
a impulsar noves instalAlacions de generació de renovables, que
facilitin que les petites empreses i la inversió local, sense
condicionar-la a procediments de subhasta, que és també el que
condiciona aquest règim retributiu que és l'únic que ara mateix
tenim que es pugui aproximar a un règim especial en el tema
elèctric, perquè condiciona la tarifa especial de què puguin
gaudir les energies renovables a un sistema d’adjudicació per
trams de potència. Això vol dir que només s'hi podran presentar
grans companyies, perquè parlam d’instalAlacions d’ics
megavats per poder participar d’aquesta tarifa especial. Això fa
que per exemple qüestions com l’autoconsum, pel qual també
el Govern de les Illes Balears diu que vol apostar, o
instalAlacions damunt cobertes d’edificis públics, moltes altres
instalAlacions per on créixer, perquè efectivament sobre aquesta
qüestió tota la feina està per fer i podem créixer, per moltes
qüestions, sobretot jo pens que atenent el sector públic i el
sector industrial, en el nostre cas és el sector turístic, si no hi ha
facilitats, només seran les grans companyies les que se’n podran
beneficiar en el futur, si és que hi ha un règim especial per a les
Illes Balears, si no es modifica aquest decret.

I aquesta és en resum la proposició no de llei que presentam
avui des del Grup Parlamentari MÉS, confiant que des del
diàleg dels diferents grups la puguem millorar i en tot cas,
pensam que el que demanam aquí i el que proposam no està
massa enfora del que, si més no, en el terreny de la retòrica,
defensa en aquest moment el Govern de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Ara en torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Marc Pons, com vostè sap, per deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
inversió de més de 1.000 milions d’euros per part del Govern de
l’Estat, per executar i construir un segon cable que uneixi la
península amb les Illes Balears, amb Mallorca directament, ha
obert un debat sobre la necessitat d’executar aquesta inversió.

És cert, reconeixem tots que aportarà una major estabilitat
al sistema des del moment que reforçam la xarxa. El sistema és
on la capacitat de diferents punts de connexió aporten per tant,
major seguretat, és sense cap dubte una reflexió que val la pena
tenir en compte. Però també hauríem de ser conscients de les
debilitats d’aquesta proposta, de les conseqüències que durà
aquesta decisió.
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Analitzem un poc aquests inconvenients. 1.083 milions
d’euros i a la vegada, per altra banda i en paralAlel, s’està
executant i construint l’aposta pel gasoducte, per convertir les
Illes Balears en un territori on a través del gas, sigui possible la
producció d’energia a través del gas, 500 milions d’euros de
gasoducte. I mentre es destinen aquests 500 milions d’euros, en
paralAlel Gesa-Endesa s’hi ha gastat al voltant de 800 milions
d’euros més per instalAlar quatre cicles combinats a Cas Tresorer
i a Son Reus. En total més de 1.300 milions d’euros i al voltant
d'uns 400 llocs de feina, per produir a través de gas 900
megavats que difícilment podem dir ara que seran necessaris a
les Balears en el moment en què arribi el segon cable, amb una
inversió de 1.083 milions d’euros. 

És a dir, el Govern a través de Red Eléctrica invertirà 1.000
milions d’euros per deixar, per deixar de rendibilitzar una
inversió de més de 1.300 milions d’euros més, que a la vegada
donaven i creaven 400 llocs de feina. L’aposta per sistemes de
producció diferents evidentment no ha estat jo crec que prou
ben planificada, en qualsevol cas, prou encertada. 

N’hi ha més, emperò, perquè valdria la pena demanar-nos si
tota aquesta inversió, 1.000 milions d’euros per al segon cable
i els 1.300 a través del gasoducte, reduiran la despesa
energètica. Serà més barat la llum per a la gent de les Balears?
La resposta és directament no. Els més de 1.000 milions d’euros
per a aquest segon cable passaran directament a l’increment del
dèficit de tarifa, 30.000 milions d’euros que acaben pagant tots
els ciutadans, no només de les Balears sinó de tot Espanya
mitjançant la factura de la llum cada mes. 

Per açò deim que si feim aquest segon cable i aporta
estabilitat al sistema, que evidentment l’aportarà en el moment
en què hi hagi una segona connexió amb la península i hi hagi
a la vegada adaptades diferents plantes de cogeneració a les Illes
Balears, amb un cost de 1.300 milions d’euros, insistim,
l’estabilitat està garantida. Ara, valdria la pena ser conscients
que aquesta estabilitat l’hauríem de poder aprofitar per produir
i per reforçar alguns sistemes de producció. Evidentment i
especialment el de les energies renovables, que perquè sigui
factible i sigui possible la seva producció, necessiten
obligatòriament d’aquesta estabilitat del sistema.

Per açò ens sumam i ens apuntam a la proposta que el Grup
MÉS ha desenvolupat, en el sentit d’aprofitar aquesta inversió
del segon cable amb la península, per fer possible un major
increment de la producció d’energies renovables, totes i cada
una de les quatre propostes, entenem que van en aquest sentit i,
per tant, una vegada hi hagi aquest segon cable, que no ha estat
discutit per ningú, perquè s’ha imposat directament, sense debat
previ i possibilitat d’anàlisi en aquesta mateixa cambra, en
qualsevol cas, conscients de la seva existència, evidentment
reclamaríem aprofitar les seves bondats, per fer un bot cap
endavant a favor de la producció d’energies renovables i per açò
mateix, des del Grup Socialista donarem suport a aquesta
proposta. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Antes
de empezar con la intervención, me gustaría realizar la siguiente
aclaración, porque sinceramente me encuentro estupefacto con
los portavoces del resto de grupos parlamentarios, tal cual las
afirmaciones que acaban de hacer. 

Quiero aclarar y aclaro que los 1.083 millones de euros en
inversión que va a realizar Red Eléctrica de España en las Islas
Baleares no son para ejecutar el segundo cable Mallorca-
península, sino que son para ejecutar dos cables de Mallorca-
Menorca, tres cables de Mallorca-Ibiza y tres cables Ibiza-
Formentera. Es decir, 1.083 millones, como tanto ha remarcado
el Sr. Pons, son para ejecutar 8 cables que garantizarán la
calidad de suministro eléctrico en nuestras islas. Y usted como
portavoz, Sr. Pons, de Menorca, yo creo que tendría que
defensar que su isla tenga unas condiciones de calidad de
suministro iguales que las de Mallorca e iguales que las de la
península. Por lo tanto, estudien y preparénse bien las
propuestas que hace, porque en caso contrario como hoy, hacen
el ridículo y considero que ese ridículo se podría evitar.

Para el Grupo Parlamentario Popular la importancia de
poseer un sistema eléctrico de calidad, fiable y seguro en las
Islas Baleares es algo prioritario. El Grupo Parlamentario
Popular es consciente de que en el aspecto de transporte y
distribución de energía la calidad de servicios eléctricos es un
factor básico para el correcto desarrollo social y económico. El
sistema eléctrico balear hoy cuenta con dos subsistemas,
eléctricamente aislados, el subsistema Mallorca-Menorca y el
subsistema Ibiza-Formentera. Estos dos subsistemas, debido a
las características naturales de nuestro territorio, presentan
características tales que la estabilidad del sistema es un
problema de primer orden, de ahí los 8 cables. Son sistemas de
pequeño tamaño y están equipados total o parcialmente con
grupos generadores de baja inercia, que los hacen más
vulnerables a posibles perturbaciones dentro del sistema
eléctrico.

También hay que tener en cuenta que las redes eléctricas de
los sistemas de nuestras islas están por lo general poco
malladas, de ahí también el sentido de los 8 cables, haciéndose
por tanto, más vulnerables a la calidad de suministro durante
posibles fallos o perturbaciones del sistema.
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Por todo esto, el Grupo Parlamentario Popular, con el
objetivo de aumentar la fiabilidad y la calidad del subministro
eléctrico, considera necesaria la conexión eléctrica de los dos
subsistemas de las Islas Baleares, mediante cable submarino.
Estas conexiones otorgarán a los residentes y a las diferentes
industrias de todas las islas, mayor calidad de subministro
eléctrico. Afirmamos que para nosotros, para el Grupo
Parlamentario Popular la importancia de poseer un sistema
eléctrico de calidad, fiable y seguro en nuestras islas es algo
prioritario. Por tanto, con el objetivo de aumentar la fiabilidad
y la calidad del suministro del sistema eléctrico en las Islas
Baleares desde el grupo al que represento hemos de valorar de
forma positiva el reciente anuncio por parte de Red Eléctrica de
España, técnico gestor del sistema eléctrico, de invertir en
nuestra comunidad autónoma en infraestructuras eléctricas y en
ocho cables que interconectarán las cuatro islas, no en el cable,
en el cable y sólo el cable que ustedes mencionan.

Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular
entendemos que estas inversiones traen consigo las conexiones
necesarias para garantizar la calidad de suministro, así como esa
demandada interconexión submarina entre Ibiza y Mallorca para
tener así un sistema eléctrico menos vulnerable a posibles
perturbaciones sobre todo en las islas de Ibiza y Formentera.

Por todo ello, ante el contenido de la iniciativa presentada
por el Grupo Parlamentario MÉS queremos indicar lo siguiente:
desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos una clara
intención por parte del Gobierno autonómico de implantar
energía renovable en nuestras islas, una intención que creemos
que queda patente en una serie de iniciativas que ya se han
puesto en marcha como son por ejemplo el compromiso del
Gobierno de España y del Govern de les Illes Balears de
desarrollar un régimen especial en energía renovable para
nuestras islas, como ya recoge la ley aprobada en el Congreso
de los Diputados sobre el sector eléctrico; el concurso de
instalación de energía solar fotovoltaica en trece institutos de
enseñanza secundaria y en el edificio público de la Conselleria
de Economía y Competitividad para autoconsumo, también lo
consideramos ejemplo de ello; el concurso por otro lado de
ayuda pública para la instalación de energía solar fotovoltaica
en los centros de infantil y primaria de nuestras islas también
para autoconsumo y un 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; así como, por último, el desarrollo de estos ocho
cables de infraestructura de transporte de energía eléctrica entre
todas las islas baleares que permitirán que esa energía limpia de
fuente renovable generada se vierta en los puntos de suministro
que la demandan.

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;
unos pasos que quiero recordar que el Grupo Parlamentario
MÉS, es decir, su partido, Sr. Abril, que ostentaba la titularidad
de la conselleria y la dirección general en materia de energía
nunca dieron, ni un pequeño paso, Sr. Abril, hacia el desarrollo

de la energía renovable en nuestra tierra y usted, Sr. Abril,
también formaba parte de ese gobierno tan eficiente.

Por ello, al punto 3 le anunciamos que le votaremos a favor
a pesar de ser redundante en el tema y ya estar el régimen
especial contemplado en la Ley de reforma del sector eléctrico
que ustedes mismos, Sr. Abril y Sr. Pons y sus respectivos
partidos políticos, hace quince días votaban en esta misma
comisión a favor de su retirada, por lo que les pido coherencia.
Al resto de puntos votaremos en contra. 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández, supòs que vol fer ús de la paraula el
grup proposant, idò, Sr. Abril, té vostè cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies. El portaveu del grup socialista ha recordat d’alguna
manera l’absurd econòmic que representen també aquestes
inversions, vull aclarir que evidentment aquí parlam de dos
tipus d’inversions, una és la interconnexió entre illes, que això
ja estava recollit al pla director, que també ha de fer Red
Eléctrica, i l’altra, insistesc que l’altre anunci que és un cable
nou que connecti el sistema de les Illes Balears amb el sistema
de la península, d’un gigavat de potència. L’absurd econòmic
que la companyia que tenia el monopoli fins ara que és Endesa
hagi fet inversions milionàries durant aquests anys a càrrec de
dèficit de tarifa, ara es vulgui fer una infraestructura nova també
a càrrec de dèficit de tarifa, encara que anem avançant en termes
tecnològics i en termes si volen ecològics, tot i que també
podria venir energia nuclear pel cable, vull dir que això tampoc
no és cap garantia, tot en base al dèficit tarifari, també s’ha dit
per part del Govern que això, per justificar aquest projecte, que
permetria reduir realment el dèficit de tarifa a mig termini
perquè es recuperaria tot allò que s’està subvencionant en les
energies brutes per mantenir l’actual sistema a les Illes Balears.

També vull dir que des del nostre grup pensam que el dèficit
tarifari i que la tarifa elèctrica que es pacta cada any amb les
elèctriques és una gran falAlàcia i és un preu polític que
s’estableix d’acord amb el partit de torn que és al Govern i així
s’estableix el preu de l’electricitat i de l’energia en aquest país.

Respecte a la posició del Grup Parlamentari Popular, vull
recordar que des del Grup Parlamentari MÉS no hem presentat
una proposició per dir “cable, no”, però que d’alguna manera no
ens en fiam i en la intervenció del..., després de la intervenció
del Grup Popular, és que quasi ens en fiam menys, si en lloc de
venir a bé, el que fan és fer-nos retrets de coses que no acabam
d’entendre. 

A veure, si no és per apostar amb força per les energies
renovables i fer els deures, eh?, el que no haguem fet en el
passat, em sembla molt bé que ens retregui el que vulgui, però
almanco el deures que tenim amb BrusselAles, allò del 20-20-20,
no basta que ho compleixi Espanya, ja supera allò de les
renovables, el 30% de generació, arribem aquí almanco al 20, si
no, per què el volem, el cable?; si no és per poder desenvolupar
accions valentes que amb un sistema aïllat efectivament i
tecnològicament no podríem fer, per què el volem, el cable?; si
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no és per acompanyar una planificació amb uns objectius i unes
accions clares en el marc d’un nou pla director que vagi en
aquests objectius de 20-20-20 i més enllà consensuats
socialment en els quals crec que tots els agents estarien d’acord,
per acompanyar aquest pla director, per què el volem, el cable?

Era d’això que volia que parlàssim avui en aquesta comissió
i davant aquesta proposició, perquè si no..., i a més també això
és un fet objectiu, el compromís de les Illes Balears amb les
renovables, que ens consta que s’està treballant, xoca
frontalment i també t’ho reconeixen -almanco en la intimitat,
com Aznar quan parlava català, no?- els responsables i els
gestors de la política energètica també aquí, xoca amb el que els
deia abans, amb un Soria amic de les prospeccions, però enemic
de les renovables, des d’aquí, des del Govern es vol fer una
aposta per les renovables, però el marc que s’està creant en
l’àmbit de l’Estat és contrari a això i ara estam negociant un poc
les miques, fins i tot en el marc d’aquest règim especial per a les
Balears, idò que no ens apliquin l’aberració o almanco que ens
facin un descompte en el peatge de l’autoconsum, de què hem
parlat en altres ocasions en aquesta comissió.

Insistesc, tècnicament molt d’acord amb aquest cable si és
per apostar per les renovables, si és per rompre l’aïllament, però
rompre l’aïllament no és una excusa o no ha de ser una excusa
per augmentar encara més la dependència del nostre sistema
energètic i en particular del sistema elèctric de l’exterior, perquè
si no el que estaríem fent és vendre, diguem, el nostre futur i
retrocedir en termes del que realment faria falta per a les Illes
Balears.

Sincerament, no entenc el tarannà del grup popular davant
aquesta proposta, no entenc que des del Govern se’ns convidi a
fer aportacions, a participar de decrets que estan en marxa que
tenen a veure sobre el tema de les renovables i sobre el tema del
sistema elèctric en el qual estàvem disposats a avançar de bona
voluntat i que llavors sigui aquesta la resposta que tenim per
part del grup que se suposa que dóna suport al Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Havien demanat una votació separada
dels punts.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sr. Presidente, pediríamos votación separada del punto 3.

EL SR. PRESIDENT:

Podem votar idò de manera separada primer el punt 3 i
llavors la resta de punts.

Passam a la votació del punt 3 de la Proposició no de llei
RGE núm. 13804/13.

Vots a favor? Podem aprovar per assentiment el punt 3.

Ara passam a la votació de la resta de punts.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència, aquests tres punts queden rebutjats.

2) Proposició no de llei RGE núm. 398/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa
energètica.

3) Proposició no de llei RGE núm. 678/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a lluitar contra la
pobresa energètica.

Passam idò ara a la defensa de la segona i tercera de les
proposicions no de llei RGE núm. 398/14 i 678/14, ambdues
relatives a la lluita contra la pobresa energètica.

Si els sembla bé, intervindria el Sr. Marc Pons, en primer
lloc; en segon lloc el Grup MÉS i, en tercer lloc, el Grup
Popular. Sr. Marc Pons, té vostè la paraula, per deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Parlàvem just ara en la
proposició no de llei anterior de les quantitats econòmiques que
representen determinades inversions i qüestionàvem l’eficiència
-l’eficiència- d’aquestes inversions, 1.083 milions d’euros per
al cablejat per una banda i 1.350 milions d’euros per a
gasoducte i desplegament dels sistemes de cogeneració per una
altra, on tot no podrà funcionar, serà una cosa o una altra la que
tiri per endavant i per tant, representarà que una part d’aquestes
inversions no s’acabaran rendibilitzant en cap moment.

Deim açò en plena crisi econòmica, sense debat entorn a
aquestes inversions i on per decisió del Govern central
s’estableixen aquestes inversions.

I mentre açò succeeix, mentre esperen decisions
d’inversions multimilionàries que finalment no es
rendibilitzaran, a la vegada hi ha ciutadans que no poden pagar
la seva factura de la llum; i és que aquesta crisi que està
arronsant amb tot ha posat i posa en evidència, destapa cada dia
nous drames socials, els d’aquelles persones en aquest cas que
no poden pagar la factura de la llum perquè no tenen recursos
suficients, els d’aquelles persones que a l’hivern no poden,
malauradament, encendre una estufa o moltes vegades fins i tot
arribar a cuinar, d’aquesta realitat en denominen pobresa
energètica.

En aquests moments, segons les dades que circulen, a
Espanya hi hauria al voltant d’uns 5 milions de ciutadans que
estarien dins aquest llindar de la pobresa energètica. A Balears
estaríem al voltant d’un 10% de la població al llindar de la
pobresa energètica. Les xifres, 5 milions a nivell estatal i al
voltant d’unes 100.000 persones a nivell autonòmic, les xifres
per la seva magnitud són realment dramàtiques.



ECONOMIA / Núm. 44 / 27 de febrer del 2014 647

 

Quins són els factors que provoquen o que depenen... i que
acaben causant aquesta pobresa energètica? Aquesta pobresa
penja bàsicament de tres qüestions, la primera evidentment és
la renda familiar, en funció dels recursos econòmics que un pot
tenir; la segona està lligada a la qualitat de l’habitatge on
evidentment majors qualitats, en aquest cas d’aïllaments
tèrmics, garanteixen una menor despesa energètica; i la tercera,
la tercera pota d’aquesta realitat va lligada als preus de
l’energia. Per tant, renda familiar, preus a l’energia i qualitat de
l’habitatge acaben determinant estar o no dins aquestes bosses
de pobresa energètica.

Evidentment, la realitat la veim cada dia, tenim un parc
immobiliari molt poc adaptat al codi tècnic de l’edificació i, per
tant, des d’aquesta perspectiva bastant poc eficient des d’un
punt de vista energètic; tenim també una renda familiar que
malauradament cada vegada es redueix més i també tenim un
preu de l’energia que cada vegada puja més. La tendència per
tant és clara, la pobresa energètica augmenta any rere any i el
que encara és pitjor, ho continuarà fent. 

L’any 2013, aquestes són dades recents d’aquesta mateixa
setmana, Càritas va destinar a les Illes Balears el doble de
recursos que el 2012 a ajudes per pagar el rebut de la llum, en
un sol any -en un sol any- s’han multiplicat per dos les ajudes
que Càritas dóna als ciutadans que malauradament no poden
pagar ni tan sols el rebut de la llum.

I mentre açò succeeix, mentre estam en aquesta escalada
contínua on les dificultats són cada vegada majors, no hem vist
fins a dia d’avui resposta ni per part del Govern autonòmic ni
per part del Govern de l’Estat per poder fer front a aquesta
realitat. 

Per açò mateix duim avui una proposta dirigida tant al
Govern central, al Govern del president Rajoy, com també al
Govern autonòmic del president Bauzá, que té per finalitat
comprometre els governs que facin possible precisament
millores per donar resposta a aquesta situació, una proposició no
de llei que hem presentat des del Grup Socialista, que és curiós
perquè no estableix les mateixes propostes que han presentat des
del Grup MÉS, però que en canvi entenem que són perfectament
complementàries i que dins aquest mateix debat evidentment
també vull anunciar que per part del Grup Socialista els
donarem suport.

Les propostes, en qualsevol cas, lligades i plantejades per
part del Grup Socialista parteixen, el primer punt de demanar o
engegar una treva energètica que permeti posar fre a la
desmesurada pujada del preu de la llum que estam veient de
manera constant. 

La segona és que instam al Govern d’Espanya a implantar
un sistema de preus molt més just en matèria energètica. La
tercera és que instam també el Govern d’Espanya a establir un
sou social reconegut com a dret vital per donar solució a les
situacions de pobresa energètica i l’angoixa de moltes famílies
que no poden pagar les seves factures. 

El quart punt estaria lligat a la importància de procurar un
gran acord sobre el model energètic espanyol que
malauradament no es veu com a possible. 

I el darrer, el cinquè punt és una crida del Parlament de les
Illes Balears al Govern de les Illes Balears al fet que mentre el
Govern d’Espanya no assumeixi aquesta responsabilitat en
l’exercici de la capacitat d’autogovern estableixi el Govern de
les Illes Balears les mesures que siguin necessàries per impedir
que a cap ciutadà no se li pugui tallar el subministrament de la
llum, i aquí afegim “i/o de l’aigua”, si es troba en situació
demostrable de no poder atendre les seves factures,
especialment en èpoques de major demanda com serien aquestes
en què evidentment el fred és més intens.

Aquestes són per tant les propostes, una crida a la reflexió
i l’actuació contundent per part del Govern de l’Estat i a la
vegada també una crida al Govern autonòmic perquè eviti
drames socials que representen per a molts de ciutadans, el 10%
dels ciutadans de les Balears, que ni tan sols puguin arribar a
pagar la factura de la llum.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara en torn de fixació de posicions, bé...
en el debat conjunt...

(Remor de veus)

...i per defensar evidentment la proposició no de llei que
presenta el Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. David
Abril, com sap, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Moltes gràcies. No els dic res de nou si els record que la
pobresa i les desigualtats estan creixent als darrers anys en el
conjunt d’Europa, molt particularment en el sud d’Europa, a
l’Estat espanyol on no tot és el mundo de la abeja Maya del Sr.
Rajoy i particularment a les Illes Balears on l’any passat -i jo no
em cansaré de dir-ho en aquesta cambra- varen coincidit dos
rècords que ens haurien de fer pensar: rècord de turistes, però
també rècord de pobresa i de desigualtat, i dins el que és la
pobresa i la pobresa econòmica hi ha una categoria incipient que
cada vegada es té més en compte per mesurar-la que és aquesta
categoria de pobresa energètica que no és altra cosa que les
dificultats cada vegada més importants que té moltíssima gent,
moltíssimes famílies per accedir a uns mínims energètics que
permetin cobrir les necessitats de la llar en termes de consum
energètic, tant d’electricitat com de gas, cosa que afecta
sobretot, molt especialment, el consum en època d’hivern a
l’hora de posar en marxa o no la calefacció.
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Hi ha gent, com a conseqüència d’aquesta situació, a la qual
es talla el subministrament per impagament, un nombre cada
vegada més creixent com reconeixen les mateixes companyies
elèctriques, i sobretot hi ha gent que no es pot permetre posar en
marxa el calefactor, igual que tots hem dit alguna vegada -i
sobretot en aquesta comissió- que tots coneixem gent que està
afectada pel drama de l’atur, tots coneixem gent que així com
puja la factura elèctrica en general i en particular durant l’hivern
quan posam en marxa la calefacció directament no posa la
calefacció, i això evidentment té tota una sèrie de conseqüències
socials darrere.

Segons l’Institut Nacional d’Estadística..., de fet una de cada
cinc llars espanyoles pateix pobresa energètica, una de cada
quatre en el cas de Catalunya, no tenim dades en el cas de les
Illes Balears, per ventura podria haver estat un altre punt a
incorporar a aquesta proposició no de llei tant per part del Grup
Socialista com per la nostra, que aquesta categoria de pobresa
energètica es tengui en compte també a nivell estadístic, de
l’Institut Balear d’Estadística i, de fet, hi ha fins i tot dictàmens
del Consell Econòmic i Social d’Europa sobre aquesta qüestió
que insta els estats membres a actuar molt més enllà del que ho
estan fent, però sí que tenim indicadors molt clars, vull dir, cada
dia veim gent que s’intoxica..., només una notícia de fa un parell
de mesos que a tots ens pot passar desapercebuda, una notícia
d’un mitjà de comunicació local: “La ola de frío dispara la
demanda de tratamientos en la cámara hiperbárica” i la notícia
sobretot era una espècie de reportatge d’una cambra hiperbàrica,
que tots saben el que és, que a tots ens pot sonar que en aquestes
càmeres la gent que va a bussejar i que ha tengut problemes de
descompressió va, diguem, a arreglar o a compensar aquesta
situació. I veim les declaracions del metge, i per casualitat te
trobes que el metge d’aquesta clínica privada d’aquí, de Palma,
on hi ha aquesta cambra hiperbàrica deia: “Hemos detectado
que hay muchos inmigrantes que compran carbón de barbacoa
y lo utilizan como si fuera leña; cierran la casa a cal y canto
para evitar tener frío y se intoxican”. 

Això, per exemple, és un indicador de pobresa energètica, i
això lamentablement és així, és a dir, o la gent no posa en marxa
el calefactor directament perquè no pot pagar la factura o li han
tallat ja el subministrament, o també genera problemes o
situacions com aquesta, evidentment lligades a una situació ja,
efectivament, de marginalitat, però això és un problema real, i
és un problema que fins i tot la Comissió Europea insta els
estats membres a posar-s’hi per superar aquesta situació.

La pobresa energètica -ho ha recordat abans el Sr. Marc
Pons- depèn sobretot de tres variables. Una són les rendes
baixes, que s’accentuen amb aquesta crisi pertot, on
pràcticament està desapareixent la classe mitjana. La segona
variable és la baixa qualitat de les edificacions en termes
d’eficiència energètica; nosaltres pensam que per aquí, per
ventura també podria haver estat un punt, però pensam que això
és més qüestió, per exemple, d’un pla director d’energia; hi ha
molta feina a fer, aprofitant per exemple que ara hi ha una
obligatorietat a l’hora de fer certificacions energètiques dels
edificis o de passar la ITV per als edificis més antics, hi ha un
camp molt important de feina que es podria treballar lligat a la
recuperació del sector de la construcció, que també és un dels
més castigats, i no només responsables, de la crisi. 

I finalment hi ha el tema dels preus de l’accés a l’energia,
que ha estat la variable que més ha pesat, que més incidència ha
tengut en aquest increment de la pobresa energètica. Els preus
de l’electricitat i del gas han pujat molt, moltíssim, per damunt
de les possibilitats de la gent, aquí duc un gràfic on es veu molt
clarament: un 67% el preu del gas butà, i un 55% -el gas butà és
el que més s’utilitza en aquesta comunitat a moltes llars- i un
55% el de l’electricitat, del 2009 al 2014, eh?, vull dir que aquí
hi ha per repartir a tothom, mitja legislatura anterior i mitja
legislatura d’aquesta a nivell d’Estat, entre altres coses pel que
els deia abans, que jo pens que el preu de l’electricitat és un
preu que s’estableix en aquest país, malauradament, a nivell
polític, i que la política energètica, mentre no rompem la seva
supeditació a aquest oligopoli de les grans companyies,
continuarà perdent la gent, fins al punt que resulta immoral que
aquestes companyies, i poden citar només Endesa, que l’altre
dia va presentar el seu balanç de beneficis, que és la que ha
tengut el monopoli aquí, guanya 1.000 i busques de milions de
benefici net només durant l’any passat.

Les propostes que plantejam són diferents, evidentment, de
les del Grup Socialista, però van d’alguna manera a intentar
atendre aquesta qüestió que és una realitat, que és una realitat
social, que és una realitat reconeguda també per la Unió
Europea; diagnosticada a altres comunitats, que ja han creat fins
i tot grups de feina institucionals, com és el cas de Catalunya,
per fer-hi feina al respecte i poder afrontar aquesta qüestió des
de un major rigor, més enllà del que els acab d’explicar. I són
tres propostes molt senzilles. 

La primera és instar les companyies que operen a l’àmbit de
l’energia a les Illes Balears a establir una moratòria de tal
manera que, sobretot en els mesos d’hivern, no es pugui tallar
el corrent o el gas a la gent per impossibilitat de pagament,
evidentment amb tot un procés lligat a..., no deim que sigui una
qüestió arbitrària, sinó lligada, evidentment, amb la...,
coordinada, com s’ha fet també i s’han aprovat propostes
similars a ajuntaments, lligada amb el treball que fan els serveis
socials o qui tengui les competències a cada comunitat en
aquesta qüestió.

La segona és instar -per ventura quan vàrem presentar
aquesta proposició no teníem la certesa, confirmada fa pocs dies
per part del Govern, que es procedirà aviat a revisar el Pla
director d’energia; l’únic que teníem que s’estava plantejant i
que era un document on es podia incloure aquesta qüestió era el
document sobre energies renovables i eficiència energètica que
va presentar fa dos mesos el Govern de les Illes Balears- a
incloure la lluita contra la pobresa energètica com un objectiu
més també de la política energètica a l’àmbit de les
competències pròpies de la comunitat. Allò adient, per ventura,
seria incloure aquest objectiu dins un pla director, però per què
no en el Pla de renovables i d’eficiència energètica?, que també
ha d’abordar qüestions com el tema de l’eficiència energètica
dels edificis, que és una de les tres variables que, com els deia,
condicionen aquesta qüestió.
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I, finalment, instar el Govern de l’Estat a congelar les
tarifes. Vull reiterar..., ja sé que els costa, si no tenen el vistiplau
de no sé qui, acceptar propostes de l’oposició, però ni tan sols
instam a revisar una reforma elèctrica que és una aberració, sinó
que simplement instam el Govern de l’Estat a congelar per al
2014 les tarifes elèctriques, i sobretot, que crec que és el més
important, a establir tarifes especials reduïdes de serveis
energètics per a persones i colAlectius amb recursos insuficients.

Pensam que el tema de la pobresa energètica no és cap
caprici, no és cap moda perquè ara ens haguem posat els grups
de l’oposició per parlar d’aquest tema; que altres comunitats ho
estan començant a abordar; que la Unió Europea considera que
és un problema incipient en el conjunt de la Unió i
particularment als països del sud més castigats per
l’“austericidi”; i que des de totes les institucions i des de tots els
àmbits possibles en què puguem incidir, ho hem de fer, i
demanam, per tant, que es doni suport a aquesta proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. I ara sí, en torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Popular, Sr. Jaime Fernández, té
vostè deu minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, en
primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular
quiero solidarizarme con todas las familias que a día de hoy
tienen graves problemas para afrontar sus gastos familiares y del
hogar. 

Y, en segundo lugar, quiero expresar mi más absoluto
rechazo a este tipo de actitudes por parte de los grupos de la
oposición de este parlamento, y esto, desde mi más absoluta
humildad y preocupación que perturban a los ciudadanos de
nuestras islas, no se puede permitir. Que se atreva a venir hoy
aquí el representante de un partido como lo es el Partido
Socialista Obrero y Español a exigir esto es pura desfachatez e
hipocresía. Que el partido que ha gobernado España de 2004 a
2011, cuando según el Instituto Nacional de Estadística el
recibo de la luz subió un 63% es pura demagogia y un claro
intento de engaño a los ciudadanos de esta tierra. Y más cuando
detrás de este desastre hay infinidad de decretos ley firmados
por el que fue presidente de España del Partido Socialista
Obrero y Español, que no hicieron nada más que enredar, liar e
intentar destrozar el sistema eléctrico nacional.

No obstante, sin seguir haciendo valoraciones de una mala
gestión que todos hemos padecido, ahora gobierna el Partido
Popular, y es el Partido Popular el que tiene que rectificar el
rumbo hacia el abismo marcado por los anteriores gobiernos, y
volver a introducir a España y a las Islas Baleares en la senda
del crecimiento y del bienestar social. Por esto desde el Grupo
Parlamentario Popular no sólo estamos muy preocupados con
los factores que se anuncian bajo el concepto llamado pobreza
energética, sino que estamos muy preocupados por la deriva que
ha tomado el sistema eléctrico, y nos hemos marcado como
obligación que la factura eléctrica no sólo tiene que ser
asequible con los más desfavorecidos, sino que tiene que ser

asequible para todos los ciudadanos de este país y sus empresas,
porque ningún poder público se debe permitir que ningún hogar
de España esté en malas condiciones de habitabilidad, así como
tampoco nos podemos permitir que ninguna empresa se vea
obligada a forzar la salida de ningún trabajador porque necesita
ese dinero para pagar posibles incrementos de su factura
eléctrica.

Por todo esto, desde el Grupo Parlamentario Popular
queremos volver a recordar el caso del pasado mes de
diciembre, donde en la subasta de la energía que realiza el
operador del mercado eléctrico que fija los precios de la energía
para los siguientes meses, y que cerró con un aumento de la
misma en un 14%, es un caso que consideramos que no se
puede volver a repetir, ya que una subida del 14% en la
facturación eléctrica afectaría de forma nefasta a la sociedad y
a todo el tejido empresarial y productivo, y sobre todo a las
personas que engloba el término de pobreza energética. Por ello,
ante este problema que se presentó, hemos de valorar de forma
positiva la rápida intervención del Gobierno de España, del
ministro y del secretario de Estado de la Energía anulando la
subasta y analizando la causa de esa subida repentina. 

Centrándonos en el sistema eléctrico, desde el Grupo
Parlamentario Popular queremos incidir que consideramos que
los factores que afectan a la factura de la electricidad se han de
revisar, se ha de estudiar y se ha de buscar la forma de abaratar
los costes energéticos, y sobre todo reducir la presión fiscal
incluida en el recibo sobre el cliente. No obstante, y debido a
que la reforma de un sistema eléctrico tan complejo como el
español puede prolongarse en el tiempo, desde el grupo al que
represento quiero valorar de forma positiva las medidas que se
llevan a cabo desde el Gobierno de España, conjuntamente con
las comunidades autónomas, para garantizar el estado de
bienestar, para garantizar que en nuestro país las personas
puedan afrontar sus gastos y esto no se convierta en una triste
lucha constante.

Las medidas y reformas estructurales emprendidas por el
Gobierno del estado, como el Plan nacional de acción para la
inclusión social 2013-2016, conjuntamente con las comunidades
autónomas, que con una dotación de 136.000 millones de euros
y 240 medidas fija su atención en los sectores o grupos en
riesgo de exclusión social; o el Plan estratégico nacional de
infancia y adolescencia, plan de lucha contra la pobreza infantil
y adolescente que busca ayudar a las familias con jóvenes en
casa, y busca ayudar, en el caso del Plan nacional de acción para
la inclusión social, ayudar a las personas y familias que tienen
problemas para pagar su factura energética.

Todo esto entendemos que es la mejor forma no sólo para
luchar contra la pobreza energética, sino que es la mejor forma
para terminar de espantar a una terrible crisis y para poder
invertir la inercia, de una vez por todas, a la que se encontraba
sometida España cuando eran otros los que alegremente decían
que aquí todo iba bien y que eso de la crisis eran mentiras de
derecha.
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Como pueden ver, Sr. Abril, Sr. Pons, compromiso,
sensibilidad social, al Partido Popular, no le faltan.

Por último quiero hacer hincapié en la reforma de energía
eléctrica que ha impulsado el Gobierno de España y que usted,
Sr. Pons, con la complicidad del grupo del Sr. Abril, hace
quince días solicitaba en esta misma comisión que se retirara.
Quiero hacer mención a la reforma porque en ella entendemos
que se recogen las inquietudes que hoy aquí debatimos;
entendemos que las directivas que se incluyen garantizan el
suministro eléctrico a menor coste; entendemos que se refuerzan
los mecanismos de protección del cliente de la energía, así como
entendemos que se mejora la protección social sobre las
personas más vulnerables. ¿Y eso cómo lo hace? Se hace con la
incorporación del bono social, que a día de hoy beneficia a 2,5
millones de personas, con unos descuentos superiores al 20% en
la factura eléctrica.

Por ello, como entendemos desde el Grupo Parlamentario
Popular que la preocupación y la sensibilidad del Gobierno por
buscar soluciones a la problemática que hoy nos presentan,
nuestro grupo votará en contra, excepto al punto número 4 de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, ya
que consideramos que cumple con los objetivos que nos hemos
marcado desde el Partido Popular. Además, para garantizar y
detallar más que dentro del ámbito de los planes puestos en
marcha desde el Gobierno de España conjuntamente con las
comunidades autónomas, quiero hacer público y anunciar que
presentaré en este parlamento una iniciativa para debatir y sacar
adelante, en la cual se incorporen directrices directas en los
planes de acción social para ayudar a aquellas personas que no
pueden afrontar el pago de la factura energética.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Fernández. I ara, pel torn dels grups
proposants, per contradiccions, supòs que volen fer-ne ús,
respectivament. Idò, si els pareix, Sr. Marc Pons té vostè cinc
minuts, i llavors intervendrà el Sr. Abril.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. És curiosa la intervenció del
Partit Popular, perquè se solidaritzen, diuen que amb molta
d’humilitat, amb la gent, i per tant amb els seus patiments, però
a la vegada després no fan res, perquè rebutgen qualsevol tipus
d’actuació que suposi precisament donar una resposta als
problemes que en aquests moments tenim. 

Quina és la manera de tapar aquesta idea de no fer res?
Evidentment mirar enrere i cercar totes les culpes (...) totes les
culpes davant els altres, damunt els altres. Però jo recordaré al
Sr. Fernández que la Llei de liberalització del sector energètic,
que va establir el dèficit de tarifes, és del Partit Popular.
L’origen de tots els mals és i surt de legislació del Partit
Popular. La reforma del sector energètic a què fa referència
vostè i que té visos d’inconstitucionalitat claríssims, amb el
rebuig de totes les forces polítiques, és del Partit Popular. Els
reials decrets llei que s’han carregat les energies renovables
perquè han desaparegut són del Partit Popular. Les subhastes
adulterades del preu del llum que han suposat -i ho deia- un

14% d’increment en una sola subhasta, són del Partit Popular!,
d’un ministre que no és capaç de fer cap plantejament seriós. A
cap ciutadà no li va quedar el dubte del que representava
precisament un ministre Soria enfrontat absolutament amb
tothom, que es trobava fins i tot a l’extrem que empreses
estaven disposades a adulterar el preu a través de les subhastes.

Aquesta realitat és seva, Sr. Fernández, aquesta és la realitat
que vivim en aquests moments, tot açò s’ha produït al llarg
d’aquesta legislatura. Li ho tornaré a recordar: la reforma del
sector energètic, inconstitucional; les energies renovables,
desmantellades; les subhastes, amb increments del 14%. Açò sí,
i mentrestant ve aquí el Sr. Fernández que se solidaritzen amb
la gent, però que per suposat votaran en contra absolutament de
tot, excepte d’aquesta crida a cercar un pacte, que sabem que
després malauradament queda en res. 

I és més, és més, dins aquesta dinàmica, tant és així que açò
va malament que del 2012 al 2013, 2012 a 2013, Càritas ha
incrementat un cent per cent les ajudes per pagar les factures de
la llum. I què feim?, continuam tirant les culpes cap als altres?
Ens solidaritzam sense fer res més? Ho deixam, per tant, amb un
plantejament de no donar resposta, Sr. Fernández, i de no veure
un govern, malauradament, que sigui capaç ni tan sols de
presentar una esmena, una esmena, que permeti marcar camí o
posicionament.

Per tant, sí, feim una crida directa a la importància de fer
front a aquesta realitat. I de fer-ho -i ja vaig acabant- a més a
més amb algunes dades que sí que hi són, eh? L’Associació de
Ciències Ambientals ha fet recentment un estudi sobre la
pobresa energètica que estableix bàsicament -i vaig al resum-
que al centre de la península, Castella amb Aragó, Navarra,
Extremadura, la pobresa estaria entre un 10 i un 20% en aquests
moments, i tot l’arc mediterrani, fins i tot la costa cantàbrica,
imagín que per la incidència de la mar, i per tant són zones com
a més càlides, aquesta pobresa està al voltant d’un 10%. En un
cas o en l’altre són vertaders disbarats, que representen una
actuació contundent i que, insistim, fèiem avui una proposta
amb la voluntat que pogués ser així.

I acab ja amb la idea que no només votarem a favor de la
nostra proposta sinó també, perquè entenem que és
complementària, de les propostes presentades per part del Grup
MÉS. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara, Sr. Abril, per contradiccions té vostè
cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El Grup Popular pareix que té..., o el portaveu, pareix que té
com a obsessió en allò de recordar als companys que són obrers
i espanyols, però, bé, jo també els vull recordar que vostès són
el Partit Popular i justament les classes populars són les que
estan sortint més mal parades de la gestió política d’aquesta
crisi.
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Em posa damunt la taula el tema de la gestió per part del
ministre Soria de la subhasta energètica, de la subhasta elèctrica
el passat mes de desembre, gener, i me’l posa com un èxit, quan
el que va passar en realitat és que el ministre Soria tenia ja
acordada amb les companyies la pujada de tarifa, que va recular,
llavors les companyies varen fer de “trileros” amb allò de la
subhasta, i llavors ho va voler vendre com un èxit de dir “no, jo
ara els estic aturant els peus, a les grans companyies
energètiques”. Per què no parla del que encara els deixen fer, a
les companyies elèctriques?, el que els han deixat fer uns i
altres, el que fan per exemple amb les hidroelèctriques, que la
major part estan construïdes el temps de Franco; són
instalAlacions absolutament amortitzades, amortitzadíssimes,
però encara se’ns volen carregar els costos del sistema damunt
el dèficit de tarifa. Fins i tot la manera en què van amollant
l’aigua de les preses, dels embassaments, va en funció dels seus
propis interessos per també intervenir sobre la subhasta i sobre
altres mecanismes de fixació del preu de l’energia; sobre
l’allargament que es va aprovar al darrer Consell de Ministres
la setmana passada, de la vida útil de la central nuclear de (...)
Garonya; això es va aprovar la setmana passada. Tot això si no
és jugar a favor d’aquesta gent i en contra de les classes
populars no sé què és, si no.

Aquesta reforma elèctrica, supòs que si fos tan bona la
Comissió Europea no hagués obert un expedient informatiu al
Reino de España, qualque cosa dolenta deu tenir, per qualque
motiu les patronals de petits productors elèctrics i sobretot de
les renovables tenen denunciada la reforma i tota la normativa
que hi ha des que ha entrat aquest govern i, fins i tot, abans, amb
el Sr. Sebastián, davant BrusselAles, qualque cosa dolenta deu
tenir.

Per a nosaltres l’únic que fa aquesta reforma elèctrica és
consolidar justament aquesta situació d’oligopoli, de supeditació
de l’interès públic de la política energètica als interessos d’unes
companyies que no deixen de guanyar doblers, això sí,
segurament el Sr. Soria i el Sr. Nadal, com molts altres
anteriorment, d’un color polític o d’un altre, estan cada dos per
tres hi ha reportatges en els diaris i en els mitjans de
comunicació, acabaran ben colAlocadets quan acabin la
legislatura. Qui sap si fins i tot a vostè li reservin un lloc o no a
Red Eléctrica Española. De totes maneres, continuï així que
segur que tendrà un bon lloc en el futur.

De totes maneres, si això no ho rompem, si no es romp
aquest oligopoli, si no es romp  aquesta manera de gestionar
l’energia en aquest país, ho feim a costa que l’energia, que és un
bé bàsic, quedi al marge del control democràtic i de la política
pública, que és el marc on s’hauria de regular com a bé bàsic,
ben igual que l’aigua i altres qüestions, i a costa que aquestes
companyies segueixin guanyant milers de milions a costa
també, valgui la redundància, que la gent continuï o sigui cada
vegada més pobre també des del punt de vista d’accés a
l’energia, que era d’això que anava la proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. I ara procedirem a la votació primer...

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Perdón, Sr. Presidente. A la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista nos gustaría
votar separadamente el punto número 4.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, passaríem primer a la votació, si els sembla bé,
de la Proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista,
RGE núm. 398/14 i faríem una votació separada, en primer lloc,
del punt número 4 i llavors de la resta dels punts. Idò, passam
a la votació del punt número 4 de la Proposició no de llei RGE
núm. 398/2014.

Vots a favor? Queda aprovat per assentiment el punt número
4.

I ara passam a la votació del punt número 1, 2, 3 i 5. 

Vots a favor? 5 vots a favor. 

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

Ara passam, idò, a la votació de la següent proposició no de
llei, en aquest cas del Grup MÉS, RGE núm. 678/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la següent proposició no
de llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, agraïm la seva
presència, i s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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