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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions. 

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, presidenta. Isabel Oliver substitueix Conxa Obrador.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Antoni Camps substitueix Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 4338/11, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a allotjaments protegits per a
colAlectius especialment vulnerables; i RGE núm. 5751/11,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa al compromís de la CAIB en la
lluita contra el canvi climàtic.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4338/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a allotjaments
protegits per a colAlectius especialment vulnerables.

Per defensar la proposició no de llei RGE núm. 4338/11, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Carbonero? No. Sra. Oliver?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, disculpi, presidenta, m’havia pensat que era la
proposició no de llei del PSM, que havia proposat vostè. 

Aquesta és una proposició no de llei sobre allotjaments
protegits per a colAlectius especialment vulnerables.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

És aquesta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

D’acord, molt bé, moltes gràcies. Jo tenc la paraula, sí, si me
la dóna jo la tenc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per un temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies. El Reial Decret 2066/2008, de 12 de
desembre, que regula el Pla estatal d’habitatge i rehabilitació
2009-2012 per afavorir l’accés als ciutadans a l’habitatge,
preveu la figura dels allotjaments protegits destinats a
colAlectius especialment vulnerables. 

En aquest cas s’entén com a colAlectiu vulnerable les unitats
familiars amb ingressos menors a 1,5 IPREM, joves menors de
35 anys, majors de 65 anys, discapacitats o dependents, dones
víctimes de violència de gènere, víctimes del terrorisme,
afectats per situacions catastròfiques, separats, divorciats,
persones sense llar o procedents d’operacions d’eradicació del
barraquisme, i famílies procedents de situacions de
desnonament.

La comunitat autònoma de les Illes Balears, en data 1 d’abril
del 2009 va signar conveni de colAlaboració amb el Ministeri
d’Habitatge, actualment Foment, per a l’aplicació del pla estatal
2009-2012, publicat al Boletín Oficial del Estado de 29 de juny
del 2009. Dins el marc d’aquest conveni el Govern de les Illes
Balears ha signat dos convenis bilaterals amb el Ministeri de
Foment per finançar dues actuacions concretes d’allotjament per
a colAlectius vulnerables, un de 40 allotjaments al municipi de
Maó, desembre del 2010, i un de 57 allotjaments al municipi de
Palma, maig del 2011, amb una aportació total per als dos
projectes per part del ministeri de quasi 2 milions d’euros. 

Allotjaments protegits per a colAlectius especialment
vulnerables és una figura que el Pla d’habitatge ha volgut
potenciar per fomentar la figura del lloguer i com a forma
transitòria d’habitatge. És d’especial interès per a joves i gent
gran, i fins i tot hi ha experiències interessants de combinar l’ús
entre aquests dos colAlectius. Consisteix en habitatges que poden
anar entre els 15 i els 45 metres quadrats que disposen d’uns
espais i serveis comuns: menjador, cuina, espais socials, sala
d’infermeria, sala de fisioteràpia, bugaderia, etc. 

L’edifici de 40 allotjaments dotacionals que l’IBAVI havia
projectat a Maó, a més de disposar dels seus serveis comuns,
combinava l’edifici amb un equipament educatiu, una escoleta
de 0-3 anys que ja està en funcionament. L’edifici de 57
allotjaments dotacionals que l’IBAVI havia projectat a Palma
combinava l’edifici amb un centre de dia que a més podia
compartir determinades estances amb els usuaris dels
allotjaments, generant sinèrgies i economia de gestió de
l’equipament; a més s’havia signat un conveni amb la
Conselleria d’Afers Socials per cofinançar l’equipament.

La qualificació provisional d’aquests dos projectes,
qualificació provisional de la conselleria en tant que són
projectes, promocions d’habitatges protegits, estableix que el
preu màxim de lloguer serà de 81,86 euros metre quadrat de
superfície útil, incloses superfícies d’espais i zones comuns.
Això és un lloguer mensual, aproximadament, de 250 euros mes
de mitjana. El Pla estatal d’habitatge preveu una subvenció de
300 euros metre quadrat per ajudar a finançar la construcció. 
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Aquesta forma d’habitatge combina usos residencials amb
assistencials i socioculturals. Permet als seus usuaris gaudir
d’un habitatge de renda baixa, viure en colAlectivitat i poder
estar assistits socialment i disposar dels serveis mínims que es
necessiten per viure. 

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei: El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a iniciar els tràmits
d’execució de les obres d’aquestes dues promocions per a
colAlectius vulnerables, 40 allotjaments al municipi de Maó, i 57
allotjaments al municipi de Palma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Alorda per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup he
d’anunciar el vot favorable a aquesta proposició no de llei. Jo
crec que els arguments queden prou ben reflectits a l’exposició
de motius. Tant és així que el portaveu bàsicament s’hi ha remès
i ens els ha recordat, i per tant nosaltres els compartim i
esperam que sigui per part del Grup Popular, en tot cas, que ens
apunti quines són les dificultats que ha pogut detectar dins el
Govern per no haver afrontat aquestes promocions, que
compten, com s’apunta, amb tot aquest suport de convenis i
d’acords ja adoptats, per afavorir o per sortir a camí de les
dificultats d’uns colAlectius que certament necessiten de tot el
nostre suport en aquests moments especialment difícils.

Per tant per part del nostre grup que serà positiu que es
continuï la tramitació que fins ara s’ha duit a terme i culmini en
aquests projectes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Veramendi per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, Sr. Alorda, más que
dificultades yo creo que habría que decir qué podemos encontrar
para hacerlo, a ver qué podemos encontrar.

Bueno, nos encontramos nuevamente con otra proposición,
una PNL, del Grupo Parlamentario Socialista, en este caso otra
vez más del Sr. Carbonero, donde yo creo que intenta justificar
lo injustificable, yo creo que quiere justificar lo que no hizo,
instando lo que en cuatro años usted sabe que no realizó. Es
muy similar a la PNL que ya debatimos también del Sr.
Carbonero, debatida en esta comisión, donde aprovechando
usted, y se lo dije, su último turno de intervención, no teniendo
este grupo parlamentario turno de réplica, faltó claramente a la
verdad...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

...y demostró una falta de conocimiento clara del tema.

Mire, mire, lo que está claro, Sr. Carbonero, aquí está el
informe jurídico del IBAVI, es que usted me habló de un
convenio IBAVI fachada marítima que los propios servicios
jurídicos del IBAVI lo dan por totalmente en vigor; usted leyó
sesgadamente una intervención suya, leyó sesgadamente un
punto, donde claramente los propios servicios jurídicos dicen
que está en vigor...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sra. Presidenta, està parlant d’un altre tema, eh? És a dir, no
em contesta, parla d’un altre tema.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Señor..., déjeme mi turno de intervención, yo le he dejado...

LA SRA. PRESIDENTA:

A ver, el Sr. Veramendi tiene diez minutos. A lo mejor esto
acaba hilando con lo que quiere argumentar, vamos a esperar.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Però és que no té res a veure. Està parlant d’una PNL de fa
un parell de setmanes, d’una altra cosa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bueno, si para argumentarlo...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sr. Carbonero, si usted no sabía ni lo que traía aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

...lo considera oportuno...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

A mí me hace gracia... Dentro de poco nos va a tener que
decir lo que quiere que digamos, ¿qué quiere que digamos?

(S'escolta de fons la veu del Sr. Carbonero de forma
inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Si us plau, demano una mica d’ordre. Gràcies.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo, mi turno, Sr. Carbonero, déjeme argumentarlo como yo
quiera. Esto se lo pongo como ejemplo al hilo de que ya
aprovecha usted sus turnos finales para salir como puede
faltando claramente a la verdad. Sí, puede reírse lo que quiera,
puede reírse lo que quiera. Lo mismo ocurre con la PNL de hoy:
pide lo que sabe que usted no hizo y encima ustedes mismos lo
pararon.
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Si no lo saben, la comisión bilateral ésa, que usted ha tenido
que leer su PNL, de 19 de mayo de 2011 entre el Ministerio de
Fomento, el Govern y el Ayuntamiento de Palma, se incluyó
como usted bien dice en el Plan estatal de vivienda 2009-2012,
la promoción de estos 57 alojamientos protegidos para
colectivos vulnerables. Es cierto que dicho acuerdo está en
vigencia hasta el 31 de diciembre del 2014, pudiendo
prorrogarse por acuerdo expreso de las partes. El promotor era
el IBAVI. De la financiación estatal recibida, Sr. Carbonero,
usted se gastó una importante cantidad en otras cosas, usted se
gastó una importante cantidad en otras cosas, no es ese
convenio. El Govern debía aportar 4,36 millones de euros, que
como era práctica habitual en usted, y lo hemos visto mucho en
su gestión, no existía ni reserva de crédito para pagarlo ni
financiación. Por consiguiente usted estaba manejando un
convenio donde sabía que su parte no la podía aportar, y ahora
nos lo está pidiendo como si fuera cosa de cinco minutos.

Además el solar, y usted lo sabe, tenía la calificación
urbanística de sociocultural y se cambió a asistencial
aprobándose en marzo de 2010. Ustedes cambiaron estas
viviendas para jóvenes en viviendas para gente mayor. La
licencia de obra se solicitó el 20 de diciembre del 2010, por
consiguiente faltaban cinco meses escasos para las elecciones,
el tiempo se le pasaba. Las tasas municipales ascendían a
74.137,29, que ustedes no llegaron ni a pagar, Sr. Carbonero,
ustedes, la anterior gerencia del IBAVI no pagó las tasas
municipales. ¿Qué me dice tanta dificultad, cómo no
adjudicamos? Es que ustedes no pagaron las tasas.
Argumentaban que les faltaban recursos económicos; a mi por
consiguiente me parece muy osado que ahora nos pida, como si
esto fuera cosa de dos más dos, convocar un concurso. Yo lo
que no entiendo, Sr. Carbonero, cuando ha tenido la confusión
al principio que no sabía qué PNL iba hoy, no sé cómo no la ha
retirado, es que ya no sé cómo no la retira, si sabe usted los
antecedentes.

Además sabe usted que se está pendiente de obtener la
licencia de obras de la aprobación definitiva del cambio de uso
en la obtención del permiso de instalación o actividad en la
planta baja, siendo el cost de la friolera de 2,93 millones de
euros. El proyecto obtuvo in extremis, a días para las elecciones,
11 de mayo de 2011 -faltaban once días para las elecciones, Sr.
Carbonero, once-, la calificación provisional de VPO. Ustedes,
Sr. Carbonero, se durmieron con este proyecto, se durmieron, a
parte de no tener dinero, y ahora, a ocho meses de tomar
posesión un gobierno nos mete unas prisas impresionantes. 

Evidentemente, dada la situación económica encontrada en
el IBAVI y que incluso ustedes ni pudieron pagar las tasas
municipales, así consta en el expediente, ustedes no pagaron las
tasas argumentando penuria económica, hace prácticamente
imposible continuar con la adjudicación.

Por otra parte estaba el otro convenio entre el IBAVI,
Consell Insular de Menorca, Promociones Urbanísticas de
Mahón y el propio ayuntamiento sobre cesión de terreno,
promoción de viviendas públicas y una escuela. El proyecto de
40 viviendas de que usted habla dotacionales de Mahón
pertenece a la llamada segunda fase de la promoción del
convenio, habiéndose ejecutado sólo, como usted dice, la
primera fase, que corresponde a la escoleta municipal; ésta,
como bien ha dicho, ya se ha entregado al ayuntamiento y está
en funcionamiento. Respecto a las 40 viviendas dotacionales
tienen licencia de obra, ¿sabe de cuándo?, de mayo de 2011.
Usted se durmió, mayo de 2011, mayo 2011, mes de las
elecciones. Se le pasaba el tiempo in extremis, y ahora a los
ocho meses tenemos que tener financiación, tasas pagadas, obra
terminada y adjudicado, ¿no? En el resto de la legislatura, nada.

Incluso, Sr. Carbonero, por mucho que rebufe, dejaron
pendiente el impuesto municipal de construcción. El ICO ni
siquiera tampoco lo pagaron, y encima estaba bonificado, o sea,
los 4.295,58 euros tampoco los pagaron. ¡Haber dejado por lo
menos las tasas pagadas!, le hubiesen dado una alegría a
alguien.

Evidentemente, y usted lo sabrá más que nadie, debido al
gran número de deudas que nos dejaron y las necesarias
restricciones presupuestarias esos trámites evidentemente, por
mucho que lo intentemos, no se han podido continuar, ya que,
como las cantidades dadas, es una obra de envergadura
importante, y con la situación heredada económica es difícil.
Por otra parte es cierto que se firmó un convenio entre el
Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Mahón y Govern,
IBAVI, por el que se subvencionaba esta obra por 1,5, 15 -
perdón- millones de euros entre 2011 i 2015. Sólo, sólo, el 50%
de esta cantidad se ha recibido en el Govern, y se abonará al
IBAVI, evidentemente, en cuanto se justifique ante la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda la adjudicación de las obras
y su comienzo, siendo los costes estimados que restan por
abonar 3,18 millones de euros, todo ello sin IVA. Yo creo que
son cantidades que evidentemente, como tenemos la situación
económica y como todo nos lo dejaron, si ustedes no pudieron
pagar ni las tasas hágase a la idea de cómo vamos a pagar la
obra. 

Entiende perfectamente que el fin puede ser muy bueno, las
viviendas dotacionales tienen su importancia, pero la situación
económica heredada..., no podemos dar, evidentemente, dar
apoyo a esta PNL. Nos sorprende, y se lo repito, que a ocho
meses de constituir un gobierno, sin tasas, sin financiación,
habiéndose gastado la parte del Estado, no habiendo reservado
usted el dinero, que ustedes intenten ahora que deprisa se
adjudique y parece en la PNL, en la proposición no de ley, que
el tema está hecho y que falta encender el contador de luz. Por
consiguiente yo le pediría que, si quiere, la retire; si no la
tendríamos que votar en contra y sobre todo, como ya le he
dicho antes a pesar de que a usted le pese que se lo recuerde, no
use su segundo turno de intervención para faltar a la verdad,
como en el anterior convenio del IBAVI, sabiendo usted
perfectamente que no es lo que usted manifestaba, y que
tengamos que usar otro turno para replicarle su situación.



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 12 / 8 de febrer del 2012 153

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té un temps de cinc minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, gràcies, presidenta. Jo, Sr. Veramendi, usaré el meu torn
per a allò que hem vengut a parlar aquí, que és de la proposició
no de llei, que no hi ha hagut cap confusió, jo no havia sentit bé
el que ha dit la presidenta. No, per part meva no hi ha hagut cap
confusió, la confusió, en tot cas, la seva a l’hora de venir aquí
a intentar justificar una qüestió que li va quedar coent d’una
comissió anterior. Vostè no s’havia llegit bé un conveni, va
venir aquí i no va poder explicar per què aquest conveni deia el
que deia, i ara em diu que hi ha un informe jurídic que
efectivament..., de part, i que en qualsevol cas des del meu punt
de vista molt poc fiable.

Miri, Sr. Veramendi, senyors del Partit Popular, ho diguin
clar. Jo no venia aquí amb cap tipus de pretensió que aprovassin
aquesta PNL, aquesta proposició no de llei, no era aquesta la
meva intenció; la meva intenció en tot cas era explicar com
estava aquest tema per intentar posar l’accent sobre la política
d’habitatge que s’està duent en aquests moments. Vostès no
tenen cap possibilitat de fer, amb els pressuposts que varen
aprovar, ni una sola promoció enguany, i aquesta és la realitat;
la realitat no és si hi havia la llicència o la taxa pagada, etc., etc.
Sobre aquestes dues promocions, destinades a gent amb poc
recursos, s’havia fet allò que es va fer, que és molt, i s’està
pendent que s’acabin, i nosaltres el que voldríem és que es
rematassin els tràmits per poder començar l’execució de l’obra,
no com vostè diu l’execució o l’acabament i l’adjudicació als
possibles arrendataris. 

Però bé, en qualsevol cas el que està passant aquí és
habitual, ha passat de manera habitual en aquesta comunitat.
Quan governa l’esquerra en aquesta comunitat hi ha política
d’habitatge, es fan habitatges públics, es fan habitatges en règim
de lloguer, es fan habitatges per a colAlectius desfavorits. Quan
governa el Partit Popular, res de res, absolutament res, i vostès
en els pressuposts ho varen escenificar, varen presentar uns
pressuposts en què el pressupost d’inversió de l’IBAVI és zero,
no hi ha ni un euro per a noves promocions.

Ara bé, això no és nou per a mi, no és una novetat, i ja li he
dit que ni retir l’esmena, ni retir la proposició no de llei, ni esper
que vostès l’aprovin. Però el que em preocupa, Sr. Veramendi
-i entengui que jo utilitz aquest darrer torn per parlar de la
política d’habitatge, no per parlar d’altres temes, d’altres
qüestions-, el que em preocupa és que vostès diguin que no
tenen recursos, que la situació heretada, etc., que no tenguin
recursos per fer ni una sola promoció d’habitatge, ni aquestes
que van destinades a aquella gent que més ho necessita, res que
no puguin fer durant any, res absolutament, però a l’IBAVI
hagin incrementat les despeses corrents. Si no tendran cap
activitat, per què incrementen les despeses corrents?, i si no
tendran cap activitat en matèria d’habitatge, per què la plantilla
d’arquitectes de l’IBAVI no només no disminueix sinó que
s’incrementa en una persona, una arquitecta que resulta que -
deu ser casualitat- que és parenta directa d’un alt càrrec de la
mateixa conselleria?, i aquesta contractació es fa a dit, sense cap
tipus de concurs, sense cap tipus d’altres condicions. Què farà?;

si vostès no pensen fer res, si no pensen fer cap tipus d’activitat,
ni aquestes que hem vengut a debatre avui ni cap altra, doncs
com és possible que ens diguin que han fet el Portal Balears,
estalvia i retallen...

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Sra. Presidenta, tanta sort que el portaveu del PSOE es
queixava abans, perquè...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Perdoni, però..., perdoni...

LA SRA. MARÍ I FERRER:

...si no, haurem de demanar un torn incidental...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Perdoni, però la presidenta...

LA SRA. MARÍ I FERRER:

...perquè està vostè parlant d’altres persones...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...la presidenta, perdoni, però la presidenta...

LA SRA. MARÍ I FERRER:

...que aquí no té res a veure amb la moció que ha presentat.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...ha deixat al Sr. Veramendi dir el que volgués.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’obrirà un torn incidental. Si us plau, Sr. Carbonero,
m’agradaria que reflexionés que allò que no li agrada que li
facin a vostè després vostè ho fa ...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

M’agradaria que vostè reflexioni, Sra. Presidenta, que li ha
deixat dir a ell tot el que ha volgut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, bé.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Deixi’m a mi. Sigui equànime. Sigui equànime, per una
vegada, sigui equànime.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Però, està assentat un precedent, està fent allò mateix que
vostè es queixava. Només li faig aquesta reflexió.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por lo que diga de la arquitecta supongo que lo puedo
aprobar todo esto.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Deixi’m ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si us plau, reprenem la sessió. De totes maneres, li queda
poc temps, Sr. Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

És a dir que a vostès els va bé estalviar en habitatges per als
més necessitats, no invertir ni un euro durant aquest any, ara
també els va bé incrementar la plantilla d’arquitectes de forma
digital amb “enxufats”. Aquesta és la seva lamentable i
vergonyosa política.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 4338/11. 

Vots a favor? 5. 

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4338/11, relativa a allotjaments protegits per a
colAlectius especialment vulnerables.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5751/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a compromís de la CAIB en la lluita
contra el canvi climàtic.

A continuació passam al debat de la segona i darrera,
Proposició no de llei RGE núm. 5751/11, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa al compromís de la CAIB en la lluita contra el canvi
climàtic. Per part del grup parlamentari proposant té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta proposició va sorgir, si
reparen en la data, justament quan transcendien les dades més
negatives, més catastròfiques sobre la manca de qualsevol mena
d’acord a Durban, a la 7a reunió de Nacions Unides contra el
canvi climàtic, i volíem fer un toc d’atenció i un pronunciament
institucional d’aquest parlament sobre la gravetat d’aquesta
manca d’acords i la preocupació que volíem traslladar, amb la
modèstia que ens pertoca, però també amb la intensitat que

fóssim capaços, sobre aquesta situació i les seves
conseqüències.

Afortunadament i relativament, com en tot, de la pròrroga
que es va produir d’aquella reunió va sortir algun acord i és ver
que alguns dels aspectes d’aquesta proposició, i en concret
també les demandes que es feien de la posició de la delegació
espanyola a una comissió que formalment ja està dissolta,
doncs, han quedat anacrònics. Per tant, també corregirem ara
sobre la marxa el seu contingut. Això no obstant, no l’hem
volguda retirar perquè hem pensat que tots aquests
pronunciaments, primer, solemnes com fa i intenta fer el primer
punt de recordar la importància d’aquests fets i de la
conscienciació i de les actuacions sobre el canvi climàtic i els
efectes que té sobre el clima en el planeta i a cada un dels seus
indrets, també a les Illes Balears, jo no hi insistiré molt, primer
perquè està apuntat en l’exposició de motius i crec que perquè
d’ençà del 92 ja són vint anys de Kyoto i molts dels arguments
que s’han establert jo crec que fins i tot el cosí de Rajoy ja ha
anat assumint que realment hi havia unes conseqüències
importants. Més enllà de l’acudit crec que hi ha una consciència
internacional i general que calen aquestes actuacions i crec que
no hi ha ningú en aquesta sala a qui hagi de convèncer. Per tant,
no m’hi esmerçaré sinó que mirarem de concretar-ho. Però crec
que era important que arribi a aquestes institucions doncs un
pronunciament formal, solemne per part d’aquest parlament que
recorda i manté aquesta intenció. I aquest és el punt primer.

El punt segon és el que he de retirar perquè al final fins i tot
sí que es va acordar mantenir Kyoto viu fins el 2015, tot i que
vostès saben que una sèrie de potències importants com eren el
Japó, Rússia, Canadà d’alguna manera varen abandonar aquest
compromís, però d’alguna manera, doncs, hi ha hagut Kyoto es
manté i es manté amb un compromís addicional que a Qatar
enguany, en la pròxima cimera, s’intentarà o hi ha el compromís
d’intentar arribar a un acord de cara que en el 2015 realment hi
hagi un compromís seriós i que el 2020 s’arribi a implementar.
Per tant, aquest segon punt ha quedat sense sentit i jo el retir en
aquest moment.

El punt tercer, sí que pretenia que al marge dels acords de
Nacions Unides i sabent que té un cost d’oportunitat i de
competitivitat que la Unió Europea, no en parlem en qualsevol
estat o en qualsevol indret, pretengui fer polítiques unilaterals
en aquesta qüestió que al final ens afecta tots, però que també
Estats Units o que d’altres potències no les assumeixin doncs té
un cost d’oportunitat per als altres, però així i tot creim que el
paper capdavanter que havia tengut la Unió Europea i que té la
Unió Europea s’ha de mantenir. Per tant, demanàvem que la
Unió mantengui els seus compromisos de 2020 i, fins i tot, els
augmenti. Vostès saben que de cara al 2020 el compromís és del
20, 20, 20, un d’ells és el 20% de reducció d’emissions,
nosaltres ens volíem sumar que aprovàs, que assumís, que
intentàs defensar unilateralment el 30% d’aquestes emissions.
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El punt quart també va tenir avanços en el darrer dia de
Durban. Al final el compromís de Cancun que hi hagués un
compromís de 100.000 milions de dòlars per a tots aquells
països empobrits o en vies de desenvolupament, en les distintes
terminologies que ha utilitzat Nacions Unides per referir-s’hi,
tenguessin aquest suport de cara a un fons verd que permetés
assumir els mateixos compromisos de no emissions de diòxid de
carboni al final va arribar un darrer acord, no hi va haver cap
recurs, però sí que es va mantenir l’acord que de cara al 2020
aquest fons hi seria. Per tant, en part el podríem retirar, però
com que l’únic que expressa és un recordatori que es garanteixi
la dotació d’aquest fons, tampoc ni tan sols diu que no s’hagi
adoptat, sinó que el recordam i com que encara no existeix ni
ningú no l’ha cobrat, doncs senzillament deim que el Parlament
de les Illes Balears ha reparat que hi és i que recorda a les
potències que el dotin, doncs el mantenc.

El punt següent sí que ja demanava a la delegació espanyola
que tengués una determinada actitud a la COP 17, la COP 17
s’ha dissolt, per tant, el retir. Retir també el punt cinquè.

No els altres, els altres sí que ja són compromisos més
locals. El primer, és el implementar el Pla d’acció de l’ajut
contra el canvi climàtic, que va ser revisat el 2011, ja venia d’un
pla anterior, el 2012 s’ha de tornar a actuar i jo vull entendre
que realment ha quedat fins un bon sentit molt tocat, molt tocat
per dues accions: una, l’eliminació de les primes que va fer en
principi el Govern socialista, però ara ja molt més després de la
moratòria del primer reial decret, el primer decret llei del nou
Govern del Sr. Rajoy respecte del suport a les energies
renovables. Amb la misèria que movem a les Illes Balears
respecte d’energies renovables, és molt complicat donar-li un
salt qualitatiu important si justament, quan hem estat més a tir
és quan es retiren totes aquestes ajudes; jo crec que són molts de
projectes, dotzenes de projectes amb inversió darrera, amb
capacitat, amb possibilitats, amb gent engrescada que hauran
refredat, hauran refredat, haurem de veure les pròximes
setmanes, diria jo, a veure què passa, però realment haurà
quedat molt tocat.

En qualsevol cas, és allà on tenim un centenar de propostes,
de línies, jo crec que molt raonables, i en què algunes d’elles
pugui quedar amb cert apunt gairebé retòric, altres no, l’aposta
pel transport públic, l’aposta per l’activitat administrativa en el
plec de condicions en els edificis de tot ordre, que diu el Pla
d’acció, i en qualsevol cas trobàvem que no podíem enviar
receptes a les comunitats internacionals sense que també hi
hagués un punt de compromís local en aquest tema. Per tant,
mantenim el punt tot i que faig la reflexió que, efectivament, qui
faci la posada al dia del Pla d’acció contra el canvi climàtic el
2012 doncs haurà de tenir molt en compte aquest canvi
d’escenari.

Hi ha una esmena, ja surt a camí sobre que un dels temes
claus indubtablement és Es Murterar i, malgrat l’aposta per les
energies renovables, que és el que ens agradaria a nosaltres anar
guanyant terreny a Es Murterar, queda molt tocada, tot i que
haurem de treballar entre tots, és cert que tant l’entrada del gas
com fins i tot del cable, el fet que ja estiguem molt més
connectats, i això sí que ha arribat a culminar, doncs sí que
permet aquest nou escenari de reflexió i poder dependre com a
mínim menys d’Es Murterar, del consum de carbó, i per tant la
meitat de les emissions de diòxid de carboni, fins i tot més de la

meitat que en aquest moment, doncs pugui quedar apuntada. Per
tant, crec que també és un element a tenir en compte, nosaltres
acceptarem aquesta esmena, tot i que no era avui el dia, la
veritat és que era més un toc d’atenció i un pronunciament més
aviat solemne i formal, però bé, està bé concretar-ho i marcar
fulls de ruta concrets.

Era el següent punt, era dins el Pla director sectorial
energètic, anava per aquí, anàvem a rectificar-ho, molt bé que
s’hi apunti també Es Murterar, però evidentment nosaltres
apostàvem i era l’aposta explícita per les energies renovables.
En aquest sentit, crec que també haurem de fer una aposta molt
clara i és la del punt següent, que sigui el Govern espanyol qui,
en comptes de torpedinar aquestes iniciatives, com s’ha fet amb
aquest decret llei, es fomentin. Nosaltres concretament no
podrem competir amb les quotes de renovables a nivell
continental, no podem competir; Canàries va establir el seu
mètode per a ells mateixos, és evident que el nou ministre canari
mantendrà i per ventura potenciarà les línies de personalitat de
Canàries en aquest repartiment, però si les Illes Balears no
aconsegueixen un tracte diferenciat aferrat al REB, justificat
amb la seva pròpia idiosincràsia geogràfica, que no importaria
justificar gaire, doncs ho tenim molt magre, molt magre.

Per tant, és important que el Govern espanyol creï les
condicions perquè, amb el nostre propi compromís, amb la
nostra pròpia empenta, la nostra feina, no l’hem d’endossar a
ningú, però clar, si tot l’escenari és contrari, serà molt difícil
que aquest govern o qualsevol altre assoleixi fites realment
ambicioses del canvi d’escenari que ens exigeix Kyoto, i tant de
bo que encara ens exigeixin més les cimeres de més endavant.

Moltes gràcies.  

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha presentat una esmena amb RGE núm. 723/12, per part
del Grup Parlamentari Socialista. Per a la defensa d’aquesta
esmena té la paraula l’Hble. Sra. Oliver per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Socialista se suma a
aquesta proposició no de llei que ha presentat ara el portaveu del
Partit Socialista de Mallorca i Més per Menorca. No vull
reiterar la seva exposició, que crec que ha estat molt bona,
aquest toc d’atenció, aquesta preocupació del que passa també
a les Illes Balears. I aquests pronunciaments solemnes nosaltres
pensam, i així és el nostre sentit de l’esmena, afegir allò que sí
podem fer a les Illes Balears perquè aquest panorama enfront
del canvi climàtic, les Illes Balears s’hi sumi amb les mesures
que pugui.
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Ens pareix necessari incidir en aquesta lluita contra el canvi
climàtic aquí, el que dèiem a les nostre illes, per tot el que ha dit
i per tot el que proposa la proposició no de llei, la qual ens
pareix correctíssima, no fa falta tornar-ho repetir. Però pensam
que aquí tenim molta feina i molta tasca per fer i per això hem
aprofitat aquesta proposició no de llei i fet l’esmena.

Segons les darreres dades de què disposam del propi
Govern, la major contribució percentual de les emissions de
diòxid de carboni corresponen a la generació d’energia elèctrica,
tots ho sabem, no?, que representa gairebé el 50% de les
emissions de tot l’any 2008, que tenim unes dades d’aquest any,
ja fetes en el 2009, elaborades en 2009 del 2008, i la tendència
però encara és a seguir pujant. Per això, si incidim sobre aquest
focus d’emissió, com bé ja ha dit també el portaveu, i fins i tot
si la poguéssim eliminar, que aquesta ha de ser la nostra lluita
i el nostre camí, podríem quedar amb unes xifres d’emissió de
CO2 que, en principi, primer, acompliríem pràcticament els
objectius i els compromisos a nivell europeu, i a més, i molt
important, seria molt beneficiós per al nostre entorn immediat
de les Illes Balears i concretament des de la central tèrmica d’Es
Murterar, s’acabarien aquestes emissions de fums, s’acabaria la
difusió de pols de carbó que es produeix, s’acabaria
l’acumulació de cendres a la finca de Biniatró.

L’alternativa a aquesta central tèrmica són diverses
propostes, perquè és ver que amb el tema de l’arribada del gas
natural i del cable la situació energètica ha millorat i crec que
encara l’hem de seguir aprofitant, tot i que ja ha millorat hem
d’incidir en aquesta millora. Llavors, podríem començar, al
nostre entendre, per una central de cicle combinat, com ho han
fet a molts indrets d’Espanya amb aquesta mateixa situació, que
aquestes centrals poden arribar a un rendiment del 55% en lloc
del 30% que té la central convencional, com és la d’Es
Murterar; aquest millor rendiment fa que el seu efecte
contaminant per suposat sigui també molt menor. La central
tèrmica emet 1.000 grams de CO2 per quilovat/hora, la de cicle
combinat són 350 grams de CO2 per quilovat/hora, la diferència
és enorme.

Però l’objectiu és substituir el combustible fòssil per les
energies renovables i aquesta central de cicle combinat encara
empraria gas natural, també fòssil. Per això, paralAlelament a
aquest canvi, que pensam que seria l’escenari desitjable, al
mateix temps es tractaria de potenciar, per suposat amb l’acord,
amb el consens, en la línia del Govern d’Espanya per poder a
terme canviar aquest nostre model energètic per poder, com a
objectiu, prescindir d’aquest combustible fòssil i no tenir
aquesta dependència energètica de l’exterior, rebaixar l’emissió
de gasos d’efecte hivernacle.

Amb aquesta esmena pensam que aquesta proposició no de
llei queda com a més arrodonida, encara més tancada, perquè,
a més de constatar tot el que passa i d’instar d’aquesta forma
solemne, que ens pareix bé i que ens hi sumam enèrgicament,
a més d’això pensam que està bé nosaltres intentar posar-nos els
deures, fer el camí per als deures a fer, que no és fàcil, però ho
hem de fer qualque vegada, si no, no hi arribarem mai, i
demanar que aquí anem fent aquesta feina, que podem fer, i
únicament en una actuació com és aquesta anar tancant de
forma gradual la central d’Es Murterar i rebaixar aquestes
emissions de diòxid de carboni.

Per això hem fet aquesta esmena i moltes gràcies, donam ja
les gràcies al portaveu del PSM per haver-la acceptada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posició del grup que no ha presentat
esmenes. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Fernández, per un temps de deu minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Les
voy a exponer la posición del Grupo Parlamentario Popular a la
proposición no de ley sobre el cambio climático que presenta el
PSM.

El Partido Popular ha mantenido y mantiene un compromiso
sólido con el medio ambiente y los recursos naturales y
paisajísticos de nuestras islas, dada una especial vulnerabilidad
de nuestro territorio insular a un cambio climático global en el
planeta y a causa de las diferentes emisiones de los gases
contaminantes que se van produciendo. Creemos y defendemos
en medidas realistas que aporten una solución real a la emisión
de gases contaminantes, medidas que abarquen las diferentes
áreas de la administración y de la sociedad y que sigan, a pesar
de la difícil situación económica que atravesamos, una línea de
reducción de emisiones contaminantes.

Respecto a su proposición no de ley, decirle que la
importancia que le dan a la lucha contra el cambio climático es
compartida por parte del Partido Popular, aunque entendemos
que alguna de sus proposiciones a día de hoy, debido a la difícil
situación económica o debido a la situación actual energética de
las Islas Baleares, no son viables.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, con afán de
contribuir a la defensa de nuestros recursos naturales, acepta
recordar por parte de este parlamento la importancia de luchar
contra el cambio climático, reconociendo que las repercusiones
que podría tener en nuestra realidad insular podrían llegar a ser
más negativas para nuestra tierra que en otros territorios. Damos
nuestro apoyo a que la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el cambio climático amplíe un segundo período del
protocolo de Kyoto, tratado que ya se adoptó el mes de
diciembre pasado por parte de la Cumbre del Clima de Durban
y que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013, quedando
fijado su año de finalización a 2017-2020 según se acuerde en
la próxima cumbre. Unos acuerdos que la Unión Europea ha
aceptado entrar y que se ha comprometido a ellos y nosotros,
por consiguiente, también, tanto España como nuestra islas.

Además, en la Cumbre del Clima de Durban el COP 17 de
noviembre y diciembre del pasado año también se alcanzó poner
en marcha el fondo verde para el clima, acordado en la Cumbre
del Clima de Cancun COP 16 que debe ayudar a los países en
desarrollo a hacer frente a los estragos del cambio climático; los
delegados que participaron pactaron un programa de trabajos
para este mismo año con el fin de hacer factible el fondo, de
100.000 millones de dólares, que usted en su PNL nos pide.
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También propone instar a la Unión Europea y a sus países
miembros a defender un compromiso de disminución del 30%
de las emisiones de 2020 en relación a las de 1990, aumentando
los famosos compromisos conocidos como los del 20% de 2020,
que ya estaban establecidos.

Sr. Diputado, creemos que hay que ser realista y en el
Partido Popular nos encantaría que esta comunidad autónoma
pudiera llegar a esos objetivos, pero, como usted bien ha dicho,
ya es difícil para nosotros debido a la situación actual del
sistema energético de las Islas Baleares, a la crisis que estamos
viviendo económica y a que nuestra realidad no es comparable
ni al territorio peninsular ni continental, como usted también ha
dicho, no creemos, por tanto, que debamos exigir estos
porcentajes a la Unión Europea desde este parlamento ni desde
esta comunidad autónoma, creemos que debemos centrarnos en
intentar llegar al 20% ya marcado en los objetivos de 2020.

El Grupo Parlamentario Popular también dará su apoyo a
instar al Gobierno autonómico a aplicar el Plan de acción para
la lucha contra el cambio climático, ya que entendemos que
desde que el Partido Popular gobierna esta comunidad
autónoma se está aplicando.

Además, daremos nuestro apoyo a instar al Gobierno
autonómico a modificar el Plan director sectorial energético de
las Islas Baleares para que garantice la implantación de energías
renovables en nuestras islas y garantice el desarrollo del sistema
energético de acuerdo a las necesidades de demanda y
mediambientales actuales.

Desde el Grupo Parlamentario Popular les queremos
recordar que ustedes no hace un año aún que gobernaban esta
comunidad autónoma y que la pasada legislatura en cuatro años
que gobernaron su supieron hacer nada para contribuir a todo
esto que hoy nos piden aquí en tan pocos meses. De todas
formas no se preocupen, el actual Gobierno está más capacitado
que nunca y no tenemos la menor duda de que tendremos nuevo
plan director energético en las Islas Baleares, algo que ustedes
no supieron hacer y hoy nos lo piden.

El Grupo Parlamentario Popular comparte también con
ustedes que las Islas Baleares tienen un carácter muy específico
que la naturaleza le ha otorgado. Por tanto, creemos que se tiene
que tener en cuenta una sensibilidad especial de las diferentes
administraciones con nuestro territorio. Por tanto, creemos más
conveniente instar al Gobierno autonómico a defender delante
del Gobierno de España los intereses específicos y especiales de
nuestra comunidad, en vez de instar al Gobierno de España
como usted nos pide en su último punto.

Y ya para terminar, discrepamos con el Grupo Parlamentario
Socialista sobre la enmienda que nos presentan. Ustedes bien
saben cuál es la realidad de la central de carbón de Es Murterar.
Saben y conocen que cerrarla a día de hoy o marcar una fecha
de cierre es rotundamente inviable desde el punto de vista
técnico, ya que la potencia de generación instalada que cubre
una demanda importante del sistema eléctrico, ha de ser
substituida por otras tecnologías menos contaminantes o por
energías renovables, no pudiendo ser así a día de hoy. Por ello,
aunque compartimos la preocupación de las emisiones de gases
contaminantes por combustión de carbón para generar
electricidad, no podemos votar a favor de su enmienda, ya que
antes de poder establecer lo que ustedes piden, hay que tomar
una serie de medidas sobre el sistema energético que permitan
no tener una fecha de cierre real, o de cierre paulatino como
ustedes nos proponen.

Quiero recordarles que desde el Gobierno autonómico, el
Partido Popular apoya las medidas que está tomando, ya que
tienen por objetivo conseguir un sistema energético en las islas
más sostenible. Por ello ya se han aprobado medidas como la
ramificación de gaseoductos en la isla de Mallorca, que
conjuntamente al gaseoducto de Eivissa, permitirán la
reconversión de centrales fuel-diesel a ciclos combinados,
reduciendo sus emisiones de dióxido de carbono entorno al
32%; o la puesta en marcha de políticas que incentiven la
ejecución de plantas de generación eléctrica con energías
renovables y no bloquearlas, no bloquearlas por trabas
administrativas o por falta de criterio, como se hacía en la
anterior legislatura.

Por tanto, para fijar posiciones, desde mi grupo
parlamentario pediremos la votación separada de los puntos que
se proponen, votando afirmativamente a los puntos 1, 6 y 7; los
puntos 2 y 5 entendemos que han decaído; al punto 3 votaremos
negativamente debido a que creemos que no se ciñe a la realidad
vigente; al punto 4 votaremos negativamente ya que
entendemos que en la Cumbre del Clima de Durban (...) ya
queda reflejado lo que pide y sería redundar en los mismos
hechos; y en el último punto le proponemos la siguiente
transacción, cambiar el punto que hay por: “El Parlamento de
las Islas Baleares insta al Gobierno de las Islas Baleares a
defender delante del Gobierno de España la creación de un
convenio específico para favorecer las medidas anteriores, para
compensar el hecho insular y asegurar las medidas expuestas en
relación a las Islas Baleares”.

EL SR. LLETRAT:

Aquesta modificació o aquesta esmena que ha presentat el
Sr. Fernández, si s’accepta per part del proposant, implicarà
modificar els termes de la seva proposta en el sentit indicat pel
Sr. Fernández, però únicament i exclusivament serà una
modificació i cap dels grups no s’hi ha d’oposar.

Aquest és l’article que diu que: “La persona proposant podrà
igualment modificar els termes de la proposició si cap grup no
s’hi oposava”. Com que no s’ha presentat aquesta esmena en el
termini reglamentari, només amb el consentiment de tots els
grups i si el proposant vol modificar els termes de la seva
proposta en el sentit indicat pel Sr. Fernández ho pot fer.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per què em demana la paraula?

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Y a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, por supuesto votaremos negativamente. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara a la suspensió de la sessió per un temps de deu
minuts. Per la qual cosa es demana al grup proposant si vol una
suspensió de la sessió o si podem continuar?

Un cop recomençada la sessió, si així pertoca, intervenció
del grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta
l’esmena per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc agrair que allò
que pretenia aquesta proposició no de llei, aquest toc d’atenció,
aquesta crida al seny a la comunitat internacional, a ser realista,
que la comunitat internacional admeti que no hi ha més realisme
possible que afrontar aquesta situació i no amagar-se com grans
potències han fet respecte de no acceptar aquest repte perquè el
moment polític, econòmic, o les necessitats, o no era rigorós o
no era possible, com han recordat els arguments del Grup
Popular i me recorda molt la posició d’Estats Units durant tots
aquests anys davant els reptes del Protocol de Kyoto, nosaltres
entenem que no, que és una necessitat, és una pura necessitat
realista.

En qualsevol cas ho agraeix en el primer punt. I en aquest
sentit positiu i de to obert, però sempre que se’ns recorda que no
s’ha fet res de res i hi ha un gas, hi ha un cable, jo vull recordar
també que al nostre parer una de les principals amenaces que té
el medi ambient a les Illes Balears és el Partit Popular, dins
aquest to cordial que tenim en aquesta comissió, és un dels
principals que ha aterrat en el nostre medi ambient sempre que
hi ha un govern, perquè les zones humides, tots els espais
naturals i tots els ítems que tenim queden en perill. Però com
que el clima era positiu i intentàvem arribar a un acord, no és
ver?, jo intentaré també reconduir els punts de trobada. Però
francament, dir que s’està continuant una cosa, que no s’ha fet
res, quan ha canviat damunt davall tot el sistema -diguem-ho
així-de subministrament energètic a les Illes Balears, em sembla
un autèntic absurd. Fan les ramificacions d’unes coses que han
fet els altres. Bé, continuarem amb la part positiva i a veure si
entre tots aconseguim aquest repte tan difícil que tenim davant.

Sobre el tema d’Es Murterar jo els voldria intentar...,
nosaltres evidentment assumim que es faci la votació, però jo el
que he entès que s’apunta és que el nou escenari, i en part ja
n’hi ha un de nou escenari, ha de permetre reflexionar sobre Es
Murterar. No podem mantenir una central de carbó. Que no la
podrem tancar demà matí, jo crec que la Sra. Oliver ho sap, ho
sé jo i ho sap tothom. Però que l’horitzó i el Pla director ha
d’apuntar cap aquí, jo crec que seria bo començar a dir-ho aviat,
després amb tota la racionalitat que això comporta. 

Nosaltres no l’havíem introduïda, ja li he dit que no era
l’element, però també en transport terrestre es pot fer
moltíssima feina i hi ha arguments posats en aquest sentit, però
no amagant el problema. Quan l’Oficina del Canvi Climàtic diu
que hi ha zones d’Inca o zones de Palma que tenen uns nivells
de contaminació que són preocupants fins i tot per a la salut, que
no surti el regidor del PP a negar-ho, a dir que es fa alarmisme,
perquè en això del canvi climàtic tampoc no hi ha per tant! No
faci això, posi les mesures. Per cert, entre no fer res i resulta que
aquests informes no sé qui els ha fet, però han sortit, estan
pagats i resulta que no els ha fet ningú, però estan publicats i
editats a internet, per tant deuen haver sortit per generació
espontània, però d’ençà de Pasteur som més o menys reticents
a creure que les coses surten per generació espontània. 

Bé, crec que tots el que preteníem era sobretot aquesta
reflexió. Crec que tots amb aquest fred dir que la temperatura
puja 4 o 5 graus en una projecció llarga és més mal de creure,
però és evident que aquests elements hi són, que la baixa de
precipitacions i tots els elements que han predit els científics no
són per fer-hi bromes, és un tema rigorós, seriós que ens hem de
prendre amb molt de rigor. Per tant, nosaltres hi donarem
suport.

 Per part nostra no hi haurà inconvenient a l’esmena in voce
que ens presenta el Grup Popular. Nosaltres pensam que per als
problemes de les Illes Balears es pot adreçar directament al
Govern de l’Estat francament, no necessita intermediaris per
transmetre-los això, però si han d’estar més còmodes que des
d’aquí ho enviem al Sr. Bauzá i el Sr. Bauzá ho enviï al Sr.
Rajoy, no ens vendrà d’aquí; l’important és veure que hi ha un
compromís polític del nostre parlament i que el defensi el nostre
govern que necessitam com el pa un tractament especial perquè
si no, tots els reptes que ens proposem, sigui qui sigui que ho
faci, no se’n sortirà. Tots els elements que s’han fet d’energies
renovables aquests dies que han sortit a la Comissió Balear de
Medi Ambient, estic disposat a posar messions amb el Grup
Popular de quan es duran a terme amb el nou decret llei que ha
boicotejat el Partit Popular la seva viabilitat. Però aquest, com
que serà objecte d’una altra iniciativa i ja en parlarem, ja que es
braveja que se’ls obre el camí, jo els diria que se’ls obre el camí
cap el buit. Però bé, ja ho veurem i voldria equivocar-me,
voldria equivocar-me. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, passarem a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 5751/11.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Presidenta, si no ho he entès malament sobre el que ha dit el
lletrat..., nosaltres ara tenim el dret a dir si volem o no incloure
aquesta esmena.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Exacte.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

No la volem incloure perquè hi ha un termini per presentar
esmenes, a nosaltres ens va millor veure-les, estudiar-les i saber
quin és el seu contingut. En aquest cas no ho hem pogut fer i no
l’acceptam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé. Passam a votar-les.

1, 6 i 7 entenem que s’aproven per assentiment.

2 i 5 decauen.

Votarem 3, 4, 8...

(Remor de veus)

No, la 7 està aprovada per assentiment.

(Remor de veus)

Votarem 3, 4, 8 i 9.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queden rebutjats els punts 3, 4, 8 i 9 i
aprovats els punts 1, 6 i 7 de la Proposició no de llei RGE núm.
5751/11, relativa a compromís de la CAIB en la lluita contra el
canvi climàtic.

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



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


