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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si
es produeixen substitucions.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, presidenta, Isabel Oliver substitueix Jaume Carbonero.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí, presidenta, Margalida Duran substitueix María José
Bauzá.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Josep Maria Camps substitueix Eulàlia Llufriu.

LA SRA PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 938/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a carretera de Son Servera a
Cala Millor; i RGE núm. 1353/12, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a mesures a favor de les energies renovables, derogació
del Decret llei 1/2012.

1) Proposició no de llei RGE núm. 938/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a carretera de
Son Servera a Cala Millor.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 938/12, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Oliver, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Prenc la paraula únicament per retirar
aquesta proposició no de llei. Després d’haver-se presentada
tenim constància, tant pel mateix batle de Son Servera com pel
mateix conseller, de forma informal però de forma clara, que hi
ha hagut un compromís per part del Govern de solucionar
aquesta qüestió que la proposició no de llei planteja.

Hi ha damunt la taula una proposta viable, ràpida, que
s’executarà aviat, abans que comenci la temporada, i així
acabaran les molèsties dels usuaris que varen propiciar aquesta
proposició. Llavors entenem que ja no té sentit i per això la
retiram.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda retirada.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1353/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a mesures a favor de les energies
renovables. Derogació del Decret llei 1/2012.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei, RGE núm. 1353/12, presentada Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a mesures a favor de les energies renovables, derogació
del Reial Decret Llei 1/2012.

Per part del grup parlamentari proposant té la paraula l’Hble.
Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part de nostre grup lamentam
que estiguem vivint un moment que nosaltres creim que torna
enrere respecte d’una sèrie de polítiques mediambientals i
ecològiques, per exemple en el tema del transport públic.
Nosaltres pensàvem que precisament la manera de resoldre el
tema de Son Servera seria a través de renovar les obres del tren,
no qualsevol altra fórmula. Veim que per aquí no van els tirs,
però en un altre vessant d’aquesta mateixa lògica, va ser el
primer reial decret llei que ens trobàrem l’any 2012. 

L’any 2012 el primer reial decret llei que fa el Govern -ja en
du un seguit, de decrets lleis- va ser per suspendre el
procediment de preassignació de retribució i supressió dels
incentius econòmics a totes les noves instalAlacions de producció
d’energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts d’energia
renovable i de residus, és a dir, que els suports que tenia fins
llavors la generació d’energia a través dels sistemes renovables,
d’energia renovable, que nosaltres trobàvem que era i que és el
futur de la generació d’energia, quedaven suprimits. De
moment, suspesos, però amb una suspensió ad kalendas
graecas que no veim quan és que es podrà aixecar aquesta
suspensió, com a mínim darrerament l’únic que surten són
amenaces a les primes i al suport a les energies renovables.

En aquest moment, si això a nivell estatal i jo crec que a
nivell europeu, és una molt mala notícia de caràcter estratègic,
a nivell de les Illes Balears és nefast, perquè les Illes Baleares
precisament havien quedat en un punt endarrerides en aquesta
actuació, tenim una situació energètica especialment dependent
de les energies no renovables, i especialment fins i tot del carbó
i de tot el que representa quant a contaminació aquesta font
d’energia, i vivíem esperançats que aquesta empenta que
s’estava donant a les energies alternatives a l’Estat espanyol
arribaria a les Illes Balears, i era així, realment hi havia
dotzenes i dotzenes de projectes que confiaven en aquestes
primes, en aquestes ajudes, que han quedat en stand-by, que han
quedat molt perjudicades i en qualsevol cas fins i tot a punt o
dins el dubte de si seran realment tramitades després d’aquest
“decretàs” que realment els ha deixat en una inseguretat jurídica
molt important. Pensem que no ha estat advertit, és una situació
que es varen trobar publicada en els butlletins amb expectatives
de negoci importants, d’inversió, i que per part de les Illes
Balears, com dic, era imprescindible per poder complir el pla
energètic vigent i tots els projectes que en aquest moment s’hi
estaven movent.
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A les Illes Balears estam parlant, com deim a la moció, de
centenars de treballadors, sobretot d’instalAladores però també
d’empreses que n’estaven molt pendents i que depenen en bona
mesura d’haver incorporat aquesta iniciativa dins el registre
d’energies alternatives. Per tant aquest canvi de model en un
sentit regressiu que representa el Reial Decret Llei 1/2012 els
resultaria molt perjudicial.

Això és especialment rellevant a les Illes Balears des del
moment en què l’Estat ha permès i ha reconegut un tractament
especial per a les Illes Canàries en base a la insularitat, que ja el
tenia, que permetia per exemple, dins el sistema que s’havia
arbitrat el 2007 per accedir a aquesta mena d’ajudes, un
tractament específic que permetia competir a les empreses a
Canàries que no teníem a les Illes Balears, la qual cosa ens
havia perjudicat exponencialment, però que ara tornam a quedar
al marge d’aquest tractament.

En qualsevol cas nosaltres pensam, i aquesta és la proposta,
que hauria de desaparèixer el Reial Decret Llei 1/2012, que
s’han de restablir les polítiques de suport a les energies
renovables que es duien a terme, ara amb una nova amenaça a
partir que la tarifa, fins i tot, de les elèctriques elimini les primes
a les renovables perquè arribin a representar realment un
percentatge important de la generació d’energia a l’Estat. Però
el segon punt, que també el veim important i que hi volem
incidir perquè a Palma, per exemple, a l’ajuntament hi va haver
un acord unànime en el sentit de donar suport a una moció
municipal molt semblant al que pretenem avui en aquesta
comissió, és regular el sistema de quotes per a energies
renovables en els sistemes extrapeninsulars; és a dir, en comptes
de fer un tractament específic per a les Illes Canàries, com es fa
actualment, tenir en compte que tots els sistemes no
continentals, no peninsulars d’energies renovables tenen unes
dimensions específiques, que la insularitat d’alguna manera
condiciona perquè no podem competir en grandària ni en
superfície amb les que es tenen a la península, i que per tant
siguem homologats al tractament que tenen les Illes Canàries
quant a energies renovables.

Aquest és el doble punt que té la moció, un de caràcter
general que també ens afecta a les Illes Balears però que és de
filosofia política energètica; l’altre que ja sí que és més d’un
tractament local, que nosaltres consideram de justícia perquè és
reconèixer el fet de la insularitat com s’ha fet a Canàries. No és
la distància el que provoca que Canàries no pugui competir amb
les quotes, és la dimensió de les illes, i en aquest sentit som tan
equiparables a Canàries com ho podem ser per la insularitat. No
és la distància, insistesc, del continent el que d’alguna manera
justifica el tractament específic que té Canàries. 

Per tant aquesta és la nostra iniciativa. Confiem, a més, que
una proposta d’aquest estil aprovada en el Parlament de les Illes
Balears animi els nostres diputats a les Corts General a
presentar esmenes i iniciatives en aquest mateix sentit i
d’alguna manera donar una oportunitat a l’energia renovable a
les Illes Balears perquè, si no, d’altra manera aquest objectiu
europeu del 20-20-20 serà absolutament inassolible si no rep un
suport d’allò públic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Oliver per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Socialista donarà suport a
aquesta proposició no de llei del PSM-Entesa i Més per
Menorca. I li donarem suport perquè amb l’aprovació del Reial
Decret Llei 1/2012, convalidat el passat mes de febrer, el que es
produeix és la paralització per temps indefinit del sistema de
foment de les energies renovables que fins ara hi havia hagut
aquí, a Espanya. Conseqüentment es produeix la paralització
dels sectors afectats per aquest reial decret llei i una frenada
tecnològica important. 

El Grup Socialista comparteix la preocupació del PSM pels
efectes negatius que aquest decret llei tendrà, concretament en
la lluita contra el canvi climàtic i en la reactivació econòmica a
Espanya i també evidentment a les Illes Balears, qüestions totes
dues de gran impacte sobre el medi ambient i també sobre
l’economia.

Pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic aquest decret
llei, entre altres mesures, suprimeix de forma indefinida per a
les noves instalAlacions els incentius econòmics associats a la
generació d’energia elèctrica mitjançant tecnologies renovables
i cogeneració; per això es produirà una frenada en la posada en
marxa de funcionament d’aquestes instalAlacions. A més no
s’avançarà en la producció d’energia neta i continuarem amb el
sistema tradicional, el de sempre, que amb la paralització del
sector que produirà aquest decret podem veure que
s’incrementarà o potser es vegi incrementada la producció
d’altres fonts d’energia no netes precisament. Això també
incideix de forma directa en l’emissió de gasos contaminants a
l’atmosfera; no es reduiran i, per tant, més enfora ens farem de
complir els compromisos del 20-20 contrets amb la Unió
Europea i en altres cimeres de canvi climàtic.

Tot això junt fa que aquesta sigui una mesura que no
contribueix en absolut a la millora del medi ambient sinó tot al
contrari.

Pel que fa a la reactivació econòmica, també hi incideix.
Pareix que un dels motius que ha motivat aquest decret llei és el
pla contra la crisi, és una lluita contra la crisi que ha duit a terme
o vol dur a terme el Govern d’Espanya, quan la indústria de les
noves tecnologies renovables s’ha demostrat que és precisament
un dels sectors amb més capacitat per crear ocupació i així
reactivar l’economia i contribuir al canvi de model productiu.
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És necessari que hi hagi polítiques de despesa productiva, ho
hem discutit aquí moltes vegades, i nosaltres pensam que és
absolutament necessari que hi hagi aquestes polítiques de
despesa productiva, d’inversió que generi activitat,
competitivitat i ocupació, i amb aquest decret llei aquesta
despesa productiva precisament és la que s’elimina. 

Tot i que la supressió d’aquests incentius econòmics no
afecta les que ja estan en marxa, no hi ha dubte que aquesta
mesura, que era de foment, quan deixi d’existir, que ja ha deixat
d’existir perquè ja és un decret llei que vigeix, deixarà de
produir precisament aquests efectes de foment de les
tecnologies renovables i, per tant, a més, frenarà la posada en
funcionament de noves; també es frenarà així la investigació en
aquest sector. Amb aquesta hipotètica lluita contra la crisi el que
es fa realment és desincentivar un sector tecnològic que
comprèn moltes empreses i molts de llocs de feina, fins ara en
expansió i a partir d’ara en contenció, la qual cosa no reactiva
en absolut l’economia. Pensam que les mesures haurien d’anar
en una direcció precisament oposada, incentivar la consolidació
i la creació d’empreses en aquest sector, així com la investigació
i la recerca en el camp de les renovables, amb la finalitat de
tenir més fonts d’energia neta, reduir la dependència dels
combustibles fòssils i reduir l’emissió de gasos d’efecte
hivernacle.

Creim que és aquesta una proposició no de llei oportuna pel
contingut, ja que està en total sintonia fins i tot amb el que el
Partit Popular de les Illes Balears du en el seu programa
electoral de les passades eleccions aquí; no ho detallaré, però
especificava prioritzar la lluita contra el canvi climàtic, reduir
la dependència de combustibles fòssils, prioritzar la implantació
i l’ús de les energies renovables, potenciar i fomentar la
investigació i les iniciatives empresarials i d’emprenedors en
àrees com les energies renovables, entre altres, punts tots que
nosaltres compartim i que d’alguna manera es veuen reflectits
en aquesta proposició no de llei.

Veim que amb aquest decret llei, així i tot, tot això quedarà
però en no-res. Per això creim que el que es demana amb
aquesta proposició no de llei és bo per a les Illes Balears, per
suposat, i a més, ja que està inclòs en el programa del Partit
Popular, pensam que potser podria tenir el suport de tota la
comissió. En qualsevol cas, com he dit ja, té el del nostre grup.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, Sra.
Oliver y Sr. Alorda, desde el Grupo Parlamentario Popular
coincidimos en la importancia de las energías renovables y de
la implantación de las mismas en nuestra comunidad autónoma,
con el objetivo de contribuir a la lucha contra el cambio
climático y poder gozar de un sistema energético en las Islas
Baleares más moderno y con menos dependencia de los
combustibles más contaminantes.

Desde el Grupo Parlamentario Popular coincidimos que las
Islas Baleares, debido a las características derivadas de la
insularidad, hace necesaria la aparición de un régimen especial
que mantenga incentivos en la producción de energías con
fuentes renovables, es decir, incentivos en los sistemas
eléctricos insulares y extrapeninsulares, como es nuestro caso,
como ustedes dicen, un régimen especial similar al de Canarias.
Por eso desde nuestro grupo no entendemos que ustedes hayan
entrado una proposición no de ley a fecha de 27 de febrero,
cuando tenemos constancia de que el 15 de febrero la
Vicepresidencia del Gobierno de las Islas Baleares ya remitió un
escrito a la Secretaría de Estado de Energía solicitando un
régimen especial para nuestra comunidad autónoma, como
puede ser el que hay en la comunidad autónoma de las Islas
Canarias.

En dicho informe ya se recogía que en la actualidad la
energía eléctrica total generada en el sistema eléctrico de las
Islas Baleares es de 6.319.020 megavatios hora, de los cuales
94.113 megavatios hora son generados por plantas de energías
renovables, siendo por tanto la participación de las mismas en
la producción de energía eléctrica de un 1,5%,
aproximadamente, excluyendo la generación por quema de
residuos. Si estudiamos por separado los dos subsistemas que
componen el sistema de las Islas, observamos que en el
subsistema Mallorca-Menorca la participación de las renovables
en la producción de energía eléctrica total és de un 1,7%,
aproximadamente; i si vemos el subsistema de Ibiza y
Formentera observamos que es un 0,4% aproximadamente
respecto a la producción total de energía eléctrica. Estos datos,
ínfimos sobre todo en el subsistema de Ibiza y Formentera,
hacen que para que el sistema eléctrico de las Islas Baleares
consiga los objetivos del año 2020 y para que ese año la
potencia instalada sea de un 20% de energías renovables se ha
de producir un aumento de energía producida por fuentes
renovables de 141.000 megavatios hora de media al año. 

Es decir, si actualmente con los datos que acabo de dar
tenemos instalados en torno a los 94.113, se sonsaca que se ha
de instalar, de este mismo año hasta 2020, lo mismo que ya
tenemos instalado. Siendo realistas, para conseguir estos
objetivos creemos que se ha de desarrollar un régimen especial
como el que ya se está tramitando por parte del Gobierno de la
comunidad, que aplique incentivos ya que, si no, no se
conseguiría llegar a estos objetivos para el año 2020.

Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular
apoyamos y valoramos las medidas que está tomando el actual
gobierno de las Islas para mantener estos incentivos, como nos
piden, en la producción de energía en régimen especial en los
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, medida que
creemos más que necesaria para nuestras islas. Así pues
valoramos muy positivamente que desde la Dirección General
de Industria se hayan empezado a hacer los trámites con el
Gobierno de España para solicitar un régimen especial en
nuestras islas que incentive el desarrollo y la nueva
implantación de energía renovable buscando cumplir las
diferentes directrices europeas de lucha contra el cambio
climático, y un sistema eléctrico viable y cada vez más
respetuoso con el medio ambiente.
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Por ello desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que
esta proposición no de ley ahora no tiene sentido porque desde
el gobierno autonómico ya se lleva tiempo trabajando en
solventar la problemática que ustedes aquí nos piden que se
resuelva. Consideramos que las Islas desde siempre han sido
víctimas de unas planificaciones estatales que muchas veces no
tenían en cuenta las características peculiares de nuestra
geografía. 

Desde el Grupo Parlamentario Popular no compartimos su
forma de hacer política, y no entendemos ahora las prisas en
exigir que se arregle todo, todos los problemas en meses,
cuando ustedes, señoras y señores de la oposición, no han
sabido tomar ni una sola medida para solventar los problemas
energéticos de las Islas durante los cuatro años que nos han
gobernado, porque cuando la izquierda, es decir ustedes,
gobernaban en Baleares y en el Gobierno de España también,
les parecía bien que el Gobierno de España retirara las primas
a renovables, y también les parecía correcto poner interminables
trámites a los promotores de plantas de generación de energía
renovable aquí, en el Gobierno de la comunidad autónoma.

Por todo ello votaremos que no a su proposición no de ley,
y confiamos en que el Gobierno de las Islas Baleares sabrá
defender, como ya está tramitando, un régimen especial para las
Islas Baleares, donde los incentivos a las instalaciones de
energías renovables sean reales y nos podamos beneficiar todos
los ciudadanos de nuestras islas, y sobre todo el medio ambiente
y nuestro territorio.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc gràcies al Grup
Socialista per aquest suport. Crec que compartim tots la
necessitat que hi hagi aquest acord. No caldrà insistir en les 120
empreses, en els 600 treballadors que en aquest moment hi són.
I vull compartir sobretot l’argument que s’ha apuntat que per
sortir de la crisi és contraproduent perjudicar totes les iniciatives
econòmiques que hi ha en aquest moment, els nínxols d’activitat
més dinàmics i que donen futur, perquè el futur de l’energia
passa per les renovables, i especialment a un territori com les
Illes Balears.

És difícil contestar a qualcú que t’ha apuntat que està
d’acord amb el contingut, però que votarà en contra de la
proposició bàsicament perquè entenc que el govern, el PP, ja ho
està fent. Jo el que li estic dient és que el Partit Popular ha
aprovat un decret llei, un reial decret llei no fa deu anys, no sé
què em diu d’una novetat. Jo li dic un que ha sortit publicat el
28 de gener de 2012, com es diu, validat en el mes de febrer,
amb els vots de membres del Partit Popular de les Illes Balears,
en el qual es lleven ajudes que tenien sistemàticament les
energies, que tenien aquests darrers anys, les energies
renovables i en el qual s’apuntaven un grapat de projectes
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers. S’eliminen.

Nosaltres els demanam que a més que no s’eliminin aquestes
ajudes es creï un altre espai, que no existia -és veritat- abans
d’aquest decret llei, però que aquest decret llei no el crea, aquest
reial decret llei, sinó que manté l’statu quo amb el vot del Partit
Popular de les Illes Balears, present a les Corts Generals, i que
els demanam que el tenguin en compte.

Vostè em diu que el Govern ja ho fa. Jo crec que el Govern
ha d’agrair que el Parlament doni suport a les seves postures en
comptes de lamentar que el Parlament li doni suport i que pugui
aportar dins les negociacions que tengui amb el Govern de
l’Estat un suport solemne per part del Parlament de les Illes
Balears. No serà ni el darrer pic ni el primer que el Partit
Popular ens du en aquesta cambra propostes que diuen,
explícitament, donar suport al Govern de les Illes Balears en la
seva línia política d’ics. És que no importarà anar-me’n al Diari
de Sessions molt enfora ni al BOPIB per trobar-me propostes
del Grup Popular en aquesta línia. El problema és que el
presentam nosaltres, aquest és el problema, que s’aprovi una
qüestió amb la qual el Partit Popular està d’acord que ha aprovat
a Palma, a l’Ajuntament de Palma. Es veu, no sé, que el Sr.
Noguera també té la habilitat d’aconseguir un suport del Partit
Popular en determinats temes. Per exemple, un talment que jo
vaig dur a aquesta comissió sobre el canvi climàtic, aquí es va
votar que no, a Palma es va votar que sí. Li felicit l'habilitat i em
disculp davant vostès si falla la qüestió diplomàtica.

Però realment si vostès estan d’acord sembla que al Sr.
Aguiló l’únic que li pot fer és companyia a un acord unànime
d’aquesta comissió i per part del Parlament, el màxim
representant de la sobirania del país, que li dóna suport a
aquesta demanda, i no que vostès la dejectin.

Per tant, ens sap greu. Jo no sé fins a quin punt,
senzillament, vostès estan massa... aquesta submissió a aquest
reial decret llei del Sr. Rajoy, el primer de l’any 2012, és el que
els impedeix una actitud digna davant els interessos de les Illes
Balears, que l’expressen retòricament, però que després amb la
solemnitat que representa un vot no tenen el coratge de dur-lo
a terme. Ho lamentam, creim, a més, que diu molt poc de la
seva valentia política en aquesta casa, però evidentment ho
respectam i mantenim la nostra posició, i tant de bo -i ho
celebrarem- que sigui el Govern tot solet i sense el suport
d’aquest parlament el que aconsegueixi el mateix objectiu que
nosaltres plantejam avui, com hem plantejat històricament en
aquest parlament, que les energies renovables de les Illes
Balears tenguin el mateix tractament que a Canàries, cosa que
el Partit Popular a les Corts Generals, record, que del 96 al 2004
no governava el Grup Socialista a Madrid, hi va haver un altre
govern, doncs, ha tengut el mateix tractament, que molt
lúcidament ha denunciat el portaveu del Grup Popular avui en
aquesta comissió, que ha tengut l’Estat espanyol respecte de les
Illes Balears tradicionalment.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 1353/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1353/12, relativa a mesures a favor de les energies
renovables, derogació del Decret Llei 1/2012.

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

Gràcies.
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