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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí, Sra. Presidenta, Alejandro Sanz sustituye a Misericòrdia
Sugrañes.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Lluís Maicas.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Jaume Carbonero.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 778/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la política de l’Estat
d’aturada a les energies renovables; i RGE núm. 4157/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació de tarifes de tren i metro.

1) Proposició no de llei RGE núm. 778/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la
política de l'Estat d'aturada a les energies renovables.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 778/12, per
part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. El sector elèctric de les energies renovables, paralitzat
per la moratòria de les primes a les instalAlacions de generació
elèctrica en règim especial pel Reial Decret Llei 1/2012, també
avui hauríem d’afegir que es troba novament amenaçat amb les
mesures anunciades, per part del Govern de l’Estat, que
suposarien posar en marxa, amb la reforma energètica, la
previsió de la creació de nous imposts específics per a les
energies renovables elèctriques que gravarien encara més, amb
1.180 milions d’euros, les actuals tarifes per a aquest sector.

És a dir, que tenim, per una banda, aquesta suspensió de les
primes, una suspensió temporal, així i tot no serà abans de l’any
2017 que aquestes primes es tornin a posar en marxa, i, a més,
pel que fa referència a la reforma energètica que treballa el
Govern que res no diu de les primes, si es mantindran, si se
suprimiran i, a més, aquest debat afegit al voltant del que suposa
un impost específic per a les energies renovables.

Aquest és el marc que en aquest moment vivim, en un
moment de màxima incertesa econòmica tots deim que ho tenim
clar, fins i tot el vicepresident del nostre govern, que l’únic clar
de tot era l’aposta clara per les energies renovables.
Assenyalàvem, i també tots assenyalam, que són més eficients;
que són més barates; que implica reduir la dependència exterior,
això vol dir uns costs econòmics a la baixa; que volen dir més
ocupació, que aquesta ocupació és de més qualitat; que també

suposa invertir en innovació, a més de tots els beneficis
mediambientals que aquestes energies produeixen. 

Fins aquí tots hi estam d’acord, és més, hem fet, i així es
manifestava el Govern al principi d’aquesta legislatura, que les
energies renovables fossin una font clara d’incentiu econòmic
i de creació de llocs de feina. Malgrat aquesta voluntat del
Govern de les Illes Balears, el Govern de l’Estat -repetim- amb
les mesures ja fetes i amb les que s’anuncien, pot posar en perill
un sector que té una capacitat de creixement, si més no aquí,
important. Però a aquest fet, l’eficiència d’aquestes energies, el
Govern també hi afegeix que s’ha de fer d’una manera
sostenible, eficient en si mateix i, per tant, el Govern de les
nostres illes se suma a aquest rebuig de les primes per a les
noves instalAlacions d’energies alternatives atès -es diu- el
dèficit tarifari, és a dir, la diferència entre els ingressos i els
costs reals del sistema elèctric,  que se situa en els 24.000
milions d’euros. 

Així i tot hem d’assenyalar que les energies renovables, dins
el marc del Pla d’energies renovables de l’IDAE del 2011 al
2020, el càlcul de costs i estalvis suposa d’una manera molt
clara garantir, demostrar l’eficiència d’aquestes inversions en
energies alternatives. El Pla de l’IDAE deixa molt clar que els
costs de les inversions, incloses les primes, suposen, aquests
costs, 24.784 milions d’euros. Els estalvis d’aquest pla són uns
càlculs de 29.085 milions d’euros. Fonamentalment, per què?
Perquè es rebaixen determinats costs, com hem dit, lligats a la
dependència exterior del nostre sistema energètic, un dels
problemes estructurals que en el nostre país hem de ser capaços
de resoldre.

Per tant, en aquest sentit, com podem potenciar el
creixement de les energies renovables, que és una aposta que
feim entre tots, però que alhora els demanam una eficiència,
dins aquest pla d’inversions, que supera el mateix pla d’energies
renovables. És a dir, la inversió en energies renovables, incloses
les primes, està demostrat en el Pla d’energies renovables de
l’IDAE, que és sostenible i és eficient. El que no és eficient ni
sostenible evidentment és el sistema del dèficit tarifari en el seu
conjunt, però mai a costa del que són les energies renovables. 

Aquí hi ha un argumentació que m’agradaria assenyalar,
perquè creim que veritablement és molt gràfica, i que fa
referència a un argument que el Govern del Partit Popular
sempre té molt en compte, i sobretot darrerament, és el
dictamen del Consell d’Europa sobre el programa d’estabilitat
del Govern de l’Estat espanyol 2012-2015. És referent sobre les
darreres reformes financeres per a l’estabilitat pressupostària
que fa el Govern de l’Estat, que són trameses a la Unió Europea,
i que aquesta comissió europea fa un seguit de recomanacions.
Amb el sistema energètic és clar, i li citaré textualment, és la
pàgina 26 d’aquest informe, assenyala, “el Govern d’Espanya
suspèn temporalment, almenys fins el 2017, les primes pagades
per a la generació d’energies renovables en un intent de reduir
els costos de l’electricitat i així el dèficit tarifari. La suspensió
de les ajudes a les energies renovables desalienta la inversión
en el sector y hará difícil que España alcance sus objetivos
energéticos y climáticos en el marco de la estrategia Europa
2020. Por otra parte, con una menor proporción de energias
renovables la dependencia de España de la energia importada
aumentaría respecto a la tasa actual que ya es de un 79%, muy
superior a la media europea del 54%. Una competencia
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insuficiente en el sector energético ha contribuido a la
constitución del déficit tarifario al favorecer una
compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como
las centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas ya
amortizadas”.

Per tant, no són les primes a les energies renovables les
causants del dèficit tarifari, és més, la supressió o la suspensió
d’aquestes primes és el que Europa qüestiona, qüestiona perquè
visualitza que és un instrument adequat tant per complir els
objectius de canvi climàtic com també per complir els objectius
de rompre amb la dependència exterior del mercat energètic del
nostre país.

El dèficit tarifari es genera, com veim i diu Europa, per
altres factors com, entre d’altres, el dèficit que ha generat el cost
creixent del petroli o el dèficit que genera l’energia nuclear en
el nostre país quan és un 62% més cara que a França. El dèficit
és el desajust de tots els costs i de tots els ingressos, per tant,
s’hauria, en tot cas, de revisar tot el model i emmarcar les
energies renovables en aquest pla de desenvolupament de les
energies renovables que té una sostenibilitat econòmica
demostrada.

Per tant, creim que és important reconduir dins el marc
d’aquest debat que el govern en aquest moment treballa, que és
tot allò que fa referència a la reforma energètica, que en aquest
sentit aquestes primes, aquest suport de les energies renovables
sigui capaç de posar-se en marxa encara que només sigui, no
només per tots els beneficis assenyalats, sinó també...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, hauria d’acabar.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

... pel que fa referència -sí vaig acabant tot d’una- a la seguretat
jurídica que també hauria de ser, i ha estat, un dels discursos
més clars del Partit Popular.

Per tant, demanam en aquest moment que seria bo que des
de les Illes, amb una aposta molt clara per aquest tipus
d’energies, fóssim capaços de demanar que aquesta suspensió
de les primes es reconsiderés per part del Govern de l’Estat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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 anunciam
el vot favorable a aquesta proposició no de llei del PSOE. Tan
sols per ventura alguna discrepància sobre l’exposició de motius
on no donam tant per suposat aquesta unanimitat amb el Grup
Popular, nosaltres voldríem pensar que sí, que se’ns desmentís
ara i es confirmés la tesi de la ponent, però és que una
proposició idèntica quant al primer punt que vàrem discutir en
aquesta comissió dia 21 de març, ara fa sis mesos,
immediatament després de sortir el decret llei convalidat el
febrer, el PP hi va votar en contra, senzillament va votar en
contra de demanar la derogació d’aquesta normativa per no
recordar que la convalidació del decret llei va ser votat a favor
pels diputats del Partit Popular de les Illes Balears en el Congrés
dels Diputats. Crec que aquesta mena d’anàlisi no agrada
tampoc molt al PSOE, però nosaltres constatam el suport o no
suport també en les votacions que es produeixen en moments
tan clars com votar una norma en el mes de febrer, que va ser
quan es va convalidar aquest decret llei que ara demanam i que
nosaltres estam completament d’acord amb la seva
reconsideració. 

Perquè, si s’ha apuntat que si la dependència de l’Estat és
important i que aquestes línies de suport havien fet créixer
exponencialment l’energia renovable a l’Estat, no és el cas de
les Illes Balears, com vostès saben ha continuant sent ridícula,
molt enfora i lluny de les mitjanes espanyoles, i ja no parlem
d’aquest horitzó del vint, vint, vint, que es plantejava per part de
la Unió i on especialment si llevàssim la valoració, que és
l’element que al cap i a la fi la crema de residus fa pujar una
mica, la veritat és que són dades molt baixes.

Nosaltres en aquella proposició no de llei afegíem mantenir
i defensar un sistema propi com el que tenen les Illes Canàries
al respecte, també se’ns va votar en contra desgraciadament,
perquè s’hi estava a favor, és a dir, l’argument és que el Partit
Popular estava a favor, no l’ha votat a Madrid, però com que hi
estava a favor ho ha votat en contra aquí. Jo supòs que qualsevol
interpret de la votació ho interpretarà clarament, perquè les
coses quan són evidents, són evidents i no importa siguin
interpretades, però va votar en contra d’aquesta proposta que jo
crec que també és important perquè és un dels descodificadors
de per què ha costat tant a les Illes Balears arribar a apuntar-se
en aquest carro. Ara mateix són dotzenes de projectes que han
quedat pel camí, perquè no quadren els números quan han
desaparegut les primes, parlam de centenars de treballadors ja
en aquests moments i d’empreses que s’han apuntat i voldríem
que entre tots fóssim capaços de llevar els entrebancs de tot
ordre que tenen. 

Avui la Unió Europea debat si posen aranzels a les plaques
solars de la Xina, nosaltres creim que seria una mala notícia. És
a dir, comprenem que s’ajudi l’empresa pròpia sempre que sigui
dins una cursa competitiva d’aposta estratègica per les energies
renovables. La veritat és que intentar aturar el creixement de les
renovables perquè no sigui una invasió de producte xinès quant
a les plaques solars jo crec que és una estratègia que veu que la
Unió Europea perd un nínxol estratègic important on Espanya,
fins el moment en què el ministre Sebastián torna rere una part
d’aquestes ajudes, havia estat realment pionera. 
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S’han apuntat tots els elements que tenen a veure amb
aquesta tarifa que és realment veure un dèficit de tarifa
reconegut de 30.000 milions amb el repartiment de beneficis de
les elèctriques, els guanys que tenen els seus directors i que
haguem d’entre tots mirar de pagar a aquestes grans elèctriques
una barbaritat de doblers, són gestos, això són petites quantitats
dins el gruix, però també hi ha elements que ens ha de fer
reflexionar a tots sobre el que passa amb l’explotació elèctrica
a l’Estat espanyol. 

En qualsevol cas, compartim que les que no poden rebre són
les renovables, amb això ens jugam el futur. Aquest decret llei
ha estat nefast i apuntar que podria durar fins l’any 2017 seria
ja perjudicial de futur, ara ho ha estat de present perquè hi havia
molta gent que en confiava, que ho donava per fet, qui ja havia
computat l’ingrés, la prima, quan feia la inversió i s’ha trobat
amb un decret llei, amb una gran seguretat jurídica tot sigui dit
de passada, que li llevava una presumpció que donava per feta.
La veritat és que aquí hi ha molta gent que ho pateix perquè ha
fet una aposta econòmica per l’energia renovable. 

Ens agradaria que hi hagués aquesta reconsideració global
i tant de bo, ara, en aquesta proposició no de llei no hi ha
aquesta referència al règim específic, però que si un dia es
revisa tot el sistema doncs evidentment les Illes Balears tenguin
el tractament de Canàries en aquesta regulació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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.
Debido a la difícil situación económica por la cual atraviesa
España el Estado se ha visto con la obligación de elaborar un
decreto mediante el cual, con carácter temporal, se retiran las
primas a los proyectos de energías renovables. 

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que la
labor inicial que se hizo por parte del Gobierno socialista de
España de establecer un sistema de primas a las energías
renovables para incentivar la instalación de las mismas fue un
correcto primer paso, como el tiempo nos ha demostrado, ya
que las dichas instalaciones se han incrementado. No obstante,
consideramos que no se supo por parte de ese mismo gobierno
socialista crear un sistema que realmente primara las energías
renovables, que se adaptara a la realidad y a la evolución del
sector y no diera lugar a desajustes económicos que llegaban a
un absurdo donde se terminaba derrochando en muchas
ocasiones dinero público ya que la prima era lineal con
independencia del tipo de tecnología utilizada.

El factor más importante a tener en cuenta es el de la
maduración de la tecnología, es decir, el descenso de los costes
de inversión de ciertas tecnologías, como la eólica o la solar
fotovoltaica, ha hecho posible que se realicen instalaciones
nuevas sin necesidad de pasar por un sistema de primas ya que
con la inversión realizada y con los precios de venta en el pool
diario la energía del operador del mercado eléctrico hacen que
sean completamente viables su gestión, mantenimiento y
beneficio empresarial.

Ejemplo de ello es que ya se ha publicado que diversas
centrales de energía solar fotovoltaica se han puesto en marcha
para salir directamente a pool, en la Región de Murcia por
ejemplo, y además en España las empresas del sector ya
empiezan a calcular en torno a 3.000 megavatios de energía
solar fotovoltaica en proceso de trámite y sin esperar ningún
tipo de prima por parte de sus promotores debido al descenso de
precios en tecnología solar y debido a los precios de pool de
energía diarios, esto hace que una central solar pueda competir
con cualquier central similar sin necesidad de primas a día de
hoy.

Por todo esto, desde el Grupo Parlamentario Popular
consideramos que el sistema de primas se ha de replantear,
estudiar qué tecnologías de energía renovables necesitan primas
y cuales no, establecer un sistema de primas variable que se
adapte a la realidad del mercado del momento y no sean fijas,
como estaba establecido hasta el pasado año.

Por tanto, ¿qué se está haciendo por parte del Gobierno de
las Islas Baleares y qué considera nuestro grupo parlamentario
que se ha de hacer? Desde nuestro grupo parlamentario
coincidimos en la importancia de las energías renovables y 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. Así como también somos muy
conscientes de que las Islas Baleares tienen unas características
propias muy específicas y con una realidad distinta en muchos,
muchos aspectos al territorio peninsular.

Es por todo esto que valoramos muy positivamente que
desde el Gobierno de las Islas Baleares se hayan iniciado los
contactos con el Gobierno de España para estudiar la posibilidad
de establecer un régimen especial de energías renovables en
nuestra comunidad autónoma sin mirar en algunos aspectos al
de Canarias como comentaba el Sr. Alorda, al igual que
consideramos muy positivo que desde el Gobierno de las Islas
se esté promoviendo incentivar la instalación de energía
renovable a nivel doméstico en prácticas de auto consumo.

Desde el Grupo Parlamentario Popular apoyamos y
valoramos las medidas que está tomando el actual gobierno de
las Islas Baleares para velar por la viabilidad de producción de
energía en régimen especial en los sistemas eléctricos insulares
y extra peninsulares, medida necesaria para nuestras islas.
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Por todo ello votaremos no a su proposición no de ley, ya
que creemos que el Gobierno del Estado y el de las Islas
Baleares están actuando con inteligencia y sentido común en pro
del beneficio de los ciudadanos y de la viabilidad económica y
medioambiental, muy al contrario de todo lo que ustedes vienen
aquí a exponernos hoy. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer us de la paraula per contradiccions el grup
proposant?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, estan
d’acord amb els anunciats, però a l’hora de la veritat hi voten en
contra.

Ens diuen que estan d’acord amb el fet que s’han d’impulsar
les energies renovables, que el sistema de primes s’ha de
modificar, però açò no és el que fan, l’han suspès. Ara sabem,
per Europa ho sabem, que és fins com a mínim el 2017 i el text
en el qual treballa el Govern de l’Estat en matèria energètica, el
pla energètic, no diu ni una paraula de les primes, res. 

Com ho impulsarem, quan el dèficit tarifari no el creen les
energies renovables? Són sostenibles les primes, per què?,
perquè estan emmarcades dins un pla d’energies renovables
2011-2020 on es tenen quantificat costs i beneficis. Els costs
duen incloses aquestes primes i així i tot el beneficis són molt
més elevats, els directes, en els indirectes ja ni hi entram.

Per tant, des del moment en què les primes que existeixen
són sostenibles, compleixen un objectiu, l’han complert. Els han
de modificar? Idò diguin en què, però no ho suspenguin cinc
anys, en el moment en què més necessari és la reactivació
econòmica, on les poques empreses que tenim aquí, se n’hauran
d’anar cap a fora perquè aquí no se’ls dóna el suport sota cap
tipus de funcionalitat, quan Europa ja ens diu..., Europa, el
Consell d’Europa fa quatre dies d’acord amb aquestes mesures
els diu que alerta a llevar aquesta prima, ho diu Europa, la
Comissió Europea, perquè Espanya no complirà els objectius
energètics, ni incrementarà la dependència cap a l’exterior. 

La dependència cap a l’exterior són doblers també, el preu
del petroli genera dèficit també, i açò és sostenible?, és açò
sostenible?, que a més a més no crea ocupació, pura especulació
i necessiten cinc anys per plantejar una modificació d’aquestes
primes? Aquesta és la seguretat jurídica? Si Europa ja els ho
diu, que estan incomplint tots els preceptes de seguretat
jurídica!

Per tant, no actuen d’acord amb el que diuen, donen un
suport de paraula; el vicepresident es va fer fotografies per
tranquilAlitzar els promotors, però la realitat del Govern de
l’Estat que vostès no volen demanar que es revisi és una altra,
i Europa els diu “no són eficients vostès, perquè s’estimen més
pagar per una dependència exterior que generar economia en
aquest país”.

Per tant, creim que haurien de fer un esforç i demanar que es
revisi aquesta suspensió. Cinc anys és massa lent per revisar les
primes. Repetesc: les primes són sostenibles en el marc del Pla
d’energies renovables, costs i beneficis, i és més, compromet la
credibilitat del país en el compliment també dels objectius de
canvi climàtic. Entenc que els de dèficit són molt importants,
però també els de canvi climàtic, i els objectius de garantir els
de seguretat jurídica també ho són.

Per tant, ho lamentam. Creiem que estava bé que poguéssim
demanar aquesta revisió i, evidentment, creim que és una altra
oportunitat econòmica que es perd i que el Govern -repetesc- ho
va dir al principi, aquesta és una línia de creixement, pa-pam!,
aturat.

Per tant, ho repetim, lamentam profundament aquest vot
contrari del Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 778/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 778/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a la política de l’Estat d’aturada a les energies
renovables.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4175/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de
tarifes de tren i metro.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei, la RGE núm. 4157/12, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de tarifes
de tren i metro. 

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

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, no és la primera vegada que es debat una
proposició similar, al final de l’anterior període de sessions
vàrem tenir oportunitat en aquesta mateixa comissió de parlar
d’aquesta pujada de tarifes. De totes maneres, aprofitarem la
presentació d’aquesta proposta del Grup Socialista per deixar
constància de les nostres opinions, ja apuntades durant la
intervenció que he esmentat per posicionar-nos.

Una de les primeres consideracions a les quals ens veiem
obligats a fer referència és el fet que un augment del 50% dels
bitlles i d’un 20% dels abonaments representa una mesura que
l’únic que pensam que aconseguirà serà l’expulsió d’usuaris;
usuaris ja perjudicats per la disminució de freqüències o canvis
d’horaris i que ara es veuran, es veuen, encara més perjudicats
d’ençà d’aquestes pujades.
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No només això, a la pujada de tarifes que aplica el Govern
de les Illes Balears s’haurà de sumar les pujades de l’IVA de
forma general aplicades pel Govern de l’Estat. Dos exemples de
com l’única política econòmica que sembla entendre el partit al
govern, és a dir la de contenció del dèficit, repercuteix
únicament sobre les classes mitjanes i treballadores.

El grup que dóna suport al Govern ja va argumentar quan es
va tenir aquest debat anteriorment que el servei de ferrocarril
estava sobredimensionat, que no era rendible, que s’havia de
racionalitzar, que la pujada de tarifes precisament es feia per
garantir la sostenibilitat del servei i amb aquest objectiu ho
augmenten tot, fins i tot el bitllet reduït per a pensionistes i
joves.

És en aquest punt que ens hem de fer una pregunta, crec que
és obligada, ens hem de demanar qui són realment els usuaris
del transport públic, estudiants, treballadors, pensionistes, i, és
sobre aquesta gent sobre la qual hem de posar totes les mesures
per fer sostenible el servei públic? Nosaltres pensam que no,
que la política econòmica no pot anar només enfocada a reduir
el dèficit del sector públic, que aquesta política no només s’ha
d’aplicar sobre serveis a les persones, sobre el capítol de
despeses, que quan s’aplica sobre el capítol d’ingressos, com en
aquest cas, s’ha d’optar per una fiscalitat solidària amb mesures
que hem proposat en diverses ocasions i que s’han rebutjat
repetidament.

Centrant-nos, però, en el tema que tractam avui, nosaltres
avui ens volem reafirmar en un pronunciament a favor del
transport públic i volem dur aquí la veu de la ciutadania que
durant aquests mesos ja s’ha expressat en contra d’aquesta
pujada de tarifes, reafirmar la nostra defensa del transport públic
per les evidents avantatges que representa socialment, en
particular el tren que no només és més sostenible
mediambientalment sinó també a la llarga, representa un model
de solidaritat amb les generacions futures, però també de
solidaritat amb les persones amb menys recursos com ja hem
esmentat. 

És en definitiva una concepció de societat el que trobam rere
el posicionament que feim sobre el transport públic, un model
de territori, un model de servei públic. 

Aquesta mesura, com dèiem abans, no ha creat precisament
satisfacció entre els usuaris, a la premsa hem tengut diversos
exemples, valoracions fetes per ciutadans anònims tot just quan
varen entrar en vigor les noves tarifes. Alguns argumentaven
que la majoria d’usuaris eren empleats amb sous baixos que
utilitzaven el transport públic o que utilitzen el transport públic,
per anar al treball i que l’augment de preu és abusiu, tot i que la
crisi sembli justificar-lo o que sigui l’argument que s’empra per
justificar-lo o la reflexió d’una estudiant que, usuària de
transport públic també, el qual havia d’agafar quatre cops al dia,
conclou que al final serà més barat anar en cotxe particular que
en transport públic, la qual cosa seria un resultat lamentable. La
realitat és que no estan satisfets els usuaris després de l’augment
i per això hi ha hagut diverses activitats de protesta; protestes
que hem de sumar a les protestes dels treballadors pels
acomiadaments realitzats a Serveis Ferroviaris. 

No només això, fins i tot des d’empreses del sector es va dir
que es dubtava de l’efectivitat... o s’ha dit en general que es
dubta de l’efectivitat d’aquestes pujades de tarifes ja que amb
aquests preus, si es fa la reflexió de l’estudiant abans
esmentada, possiblement es perdrien usuaris i, com deim, ho
diuen empresaris del sector.

Hem parlat d’usuaris, d’empresaris i acabarem la reflexió
citant el comitè d’empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca
que sobre les tarifes el passat mes de juny opinava que aquest
augment es troba en el marc de les mesures que considera
antitren de la conselleria i, literalment deia: “La salvaje subida
de tarifas con incrementos de hasta el 58% en los billetes ha
generado precios prohibitivos para familias humildes, jóvenes
y personas mayores destrozando la movilidad entre pueblos
vecinos y ha provocado y seguirá provocando un descenso de
viajeros”.

Crec que entre les mesures que demostren la poca passió del
Govern pel transport públic haurem d’esmentar també -i ja
acabant- la facilitat amb la qual s’ha renunciat a lluitar i a exigir
el compliment del conveni del ferrocarril amb el Ministeri de
Foment. Tot plegat, sumat al fet que aquesta pèrdua d’usuaris de
viatgers sembla no importar a la conselleria, ens demostra que
si bé és possible que s’estigui mirant per reduir el dèficit i per
la racionalitat del servei, el que és clar és que aquest govern de
comptables no mira per les persones. 

Per tot això, el que demanam és instar el Govern de les Illes
Balears a la retirada dels augments de tarifes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Bon dia, Sra. Presidenta, moltes gràcies. Aquest torna ser un
altre debat que ja hem tengut en aquest parlament i ja s’ha
produït la votació en aquesta comissió a la qual jo també desitj
més sort al Sr. Bonet de la que vàrem tenir en una proposició
que tenia més punts i que pretenia també demanar que aquest
augment abusiu de les tarifes es tornés enrere. 

Per tant, entre coincidir en els arguments que ha donat el Sr.
Bonet i no reiterar els arguments que també ja en aquell moment
aportàrem, faré una intervenció breu, sense entrar en el
contingut estricte de l’augment, que s’ha explicat, i que
realment crea una situació de desincentivar l’ús del tren o del
mateix voler anar a Sa Pobla a pagar 7,5 euros per anar i tornar
és una qüestió a què no està avesat un usuari de tren, llavors vas
a mirar el que es paga en autocar per anar a Artà o per anar a
qualsevol altra banda... els usuaris de bus troben encara
raonables els de tren, els que estam avesats al tren, com els
inquers, la veritat és que no ens sabem avenir del preu perquè
estam avesats a un transport que aquest sí que és útil, és un
transport públic de molta..., molt eficaç, molt pràctic per dur-lo
a terme i sembla que això, no sabem si molesta.
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Quan es diu que no hi ha doblers o que si s’aposta o no per
la sostenibilitat, el que veim és que el transport privat torna a
tenir les mateixes... els plus no?, el segon cinturó, torna haver-hi
doblers per fer... perquè molesta que hi hagi ara retencions al
Coll d’En Rabassa, les retencions que hi ha avui, les que hi ha
el mes d’hivern ara amb aquesta pujada de benzina amb aquesta
davallada d’activitat, però hem de fer un gran esforç perquè s’ha
de poder anar millor amb el cotxe. En canvi, el tren resulta que
és un desastre, s’ha de deixar sense fer el tren d’Artà perquè no
ho paga i s’envien missatges contínuament antitren, aquí,
perquè a la pàgina web del Ministerio de Fomento el tren és una
passada, és extraordinari, Espanya és el millor subministrador
de tren del món, i la Sra. Pastor n’està encantada, no hi ha dia
que la pàgina oficial del Ministeri de Foment no bravegi de les
inversions en tren a l’Estat i de tots els mils de milions d’AVE
que puguin fer i de tot el que s’hi gasten sense dir massa el
dèficit d’explotació de RENFE, d’AVE i de tots els seus
antecessors. 

No és una qüestió que cada dia hagin de parlar de Toledo i
els seus nous viatgers per trajecte, no, no, la Sra. Pastor està
encantada, el Sr. Company està empegueït de la nostra línia de
tren que és que... és difícil creure-ho! I clar, amb aquesta actitud
és difícil. Ja s’han llevat els bus llançadora, que ja han estat
també un problema a molts de pobles perquè ja vol dir que has
d’anar amb el cotxe, es tanquen estacions com la de Sant Joan,
ja vol dir que també has d’anar amb el cotxe a alguna banda. No
és allò d’anar a l’estació del tren i agafar el tren, sinó que ja
t’has de combinar amb cotxe privat. 

Com s’ha dit, això té una repercussió social depenent dels
usuaris que són els que realment utilitzen el tren i després també
té aquesta idea, que també, aquesta reflexió, l’hem feta, així
com el conseller ve a dir que com més usuaris té el tren, més
despesa perquè... bé, sempre parla del que costa cada usuari,
nosaltres pensam que és ben a l’inrevés, quan arribes a unes
puntes és un benefici perquè el tren surt ben igual si en té 10
que si en té 100, molt millor per tant que n’hi hagi 100 i que els
100 paguin, perquè amb el sistema actual al qual no hi ha
revisors a molts de trajectes i en moltes estacions no hi ha cap
mena de control a l’entrada i a la sortida, doncs hi ha un altre
element de picaresca que s’ha intensificat o que s’ha estimulat.

Per tant, pensam que hi ha d’haver més usuaris, que el
moment ho exigeix socialment, però també és de profit. El preu
de la benzina és realment espectacular, és el més car de l’Estat,
però crec que tots hem vist que quan omplies amb 40 euros ara
estàs als 70 i no... amb un parell d’anys, ens en recordam encara
i, per tant, crec que el moment en què és fàcil i és útil i és
necessari posar el tren al servei dels ciutadans, crec que es fa un
magre favor aquest govern augmentant les tarifes un 50%, un
20% a les bonificacions.

Per tant, tota la raó de part del Grup Parlamentari Socialista
i el nostre suport incondicional a aquesta PNL per a la qual, ja
li ho dic, li desitj més sort de la que nosaltres hem tengut fins
ara. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar, pérmitame hacer
dos consideraciones previas muy breves.

La primera, como ya hizo las cosas, Sr. Bonet, manifestar
esa sorpresa que nos produce ese interés por la movilidad por
parte de los socialistas. Creo que, francamente, en la anterior
legislatura tenían ejemplo, una manera de poner esas ideas que
tenían en marcha, todas esas iniciativas ponerlas en marcha,
pero se ve que no les interesó y lo cedieron al BLOC, que no sé
qué era peor. Por eso nos sorprende ese interés actual
presentando iniciativas cuando podrían haberlas ejercido, creo
que todo partido intenta ejercer sus iniciativas, pues no lo
hicieron. 

La segunda, manifestar también que una misma iniciativa,
como ha reconocido, ya fue objeto de debate en esta misma
comisión, concretamente el 6 de junio con una proposición no
de ley del Grupo Parlamentario PSM, mucho más extensa como
ha dicho el Sr. Alorda, que básicamente era también un sistema
tarifario. Yo, Sr. Bonet, con todo el respeto del mundo, parece
un intento de repetir el debate y por parte del Grupo
Parlamentario Socialista decir “también estoy ahí, en ese debate,
también he presentado yo una PNL en este tema” o no han
estado atentos al debate que se produjo.

Pero no hay ningún problema en volver a debatirlo, los
argumentos son los mismos, son los mismos, incluso usted
habla de la modificación de tarifas de tren y metro, habla de tren
y metro, pero también se puede aplicar a las de autobuses ya que
los bonos T-20 y T-40 que supongo que el Sr. Alorda conocerá
son comunes, aunque veo que aquí no los concreta, se centra en
metro y tren, pero piense que tienen bonos comunes muchas
veces.

Tras el periplo del Sr. Alorda que nos ha hablado un poco de
todo menos del sistema tarifario, pero nos ha hablado un poco
del convenio, de la página web de Madrid, de todo, me gustaría
pasar al fondo del asunto y ponerle (...) antecedentes.

En el tema de transporte público de autobuses Mallorca, en
diciembre del 2009, en pleno gobierno de ustedes, la Conselleria
de Movilidad del Sr. Vicens, de su pacto, prorrogó todas las
concesiones vivas hasta nada más y nada menos que el 2018
incumpliendo el que tantas veces invocan Plan director sectorial
de transporte, por cierto realizado por un gobierno del Partido
Popular y que repiten en lo que les conviene, que contemplaba
que el mapa concesional para el 2012, este año han dejado las
manos atadas, dividía Mallorca en cinco zonas, cada una sería
una concesión administrativa. Por tanto incumplieron el Plan
director sectorial de transportes e imposibilitaron su
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cumplimiento por parte del actual govern que era al que le
correspondía en este punto. 

En transporte público lo que lamentablemente se ha
encontrado el actual govern, aparte del retraso de los pagos a las
empresas concesionarias de transporte de autobuses, que eso
nunca lo mencionan, se ha encontrado una deuda de 3.457
millones de euros en el Consorcio de Transportes de Mallorca,
veo que ninguno de los dos grupos de la oposición nunca lo
mencionan, por cierto, un organismo creado por un gobierno del
Partido Popular, otro ejemplo claro de que ustedes suelen hablar
del tema de transporte público y cada vez les estamos
demostrando más que casi todos los pasos en tema de transporte
público se han hecho desde gobiernos del Partido Popular. Lo
que hemos encontrado ha sido mucho gasto, mucha deuda y un
sistema desequilibrado y sobredimensionado, costoso, con
graves desequilibrios, ratios de ocupación ínfimos en muchas
lineas, lineas coincidentes a la vez de tren y bus. Esto creo que
es un ejemplo de esa herencia que ustedes no quieren que les
repitamos y es la herencia recibida.

Ante esta pésima situación, el actual govern, de manera
responsable y eficaz, tras analizarlo, pone en marcha un proceso
de simplificación y de redefinición, atajando ineficacias y quede
claro que a pesar de lo que cueste entenderlo y más aplicarlo, se
tienen que optimizar los escasos recursos públicos. El cambio
de Govern ha supuesto un giro hacía la eficiencia y el sentido
común en la forma de prestar un servicio tan importante como
es el transporte público, un servicio en que este govern cree
absoluta y rotundamente, tanto en el tren, a pesar de que vean
fantasmas antitren, como en el autobús, ya que, aunque les
cueste entenderlo, el autobús también existe.

Pero la situación dejada es bastante alarmante, por ello ha
sido absolutamente imprescindible tomar medidas de
racionalización para asegurar la viabilidad de todo el sistema
público de transporte colectivo. Está claro que el Govern es
contrario a no tirar el dinero público, como otros sí que hicieron.

Compartimos, como siempre lo hemos hecho, que el
transporte público es un servicio esencial, con beneficios para
el medio ambiente y una alternativa al vehículo privado, pero
olvidan que se trata de un servicio sustentado con escasos
fondos públicos, con lo que ello implica. Así, el Govern en
enero puso en marcha el Plan de eficiencia del transporte
interurbano de autobuses de Mallorca, consensuado con todos
los operadores del sector regular, consiguiendo reducir costes y
ahorrando la friolera de 2 millones de euros, pero sin rebajar sus
prestaciones, siendo los resultados como manifiesta el Sr.
Conseller, muy satisfactorios.

Respecto a la modificación de las tarifas, que es el objeto de
la presente PNL, aprobadas por el Consell de Govern de 18 de
mayo, su fin es garantizar la sostenibilidad del servicio, siendo
necesaria para asegurar la sostenibilidad de todo el sistema de
transporte público, ya que el sistema tarifario que dejaron no era
sostenible por el gran desfase entre coste real del servicio y el
precio que abona el usuario. Las tarifas del billete sencillo de
SFM y los bonos llamados T-20 y T-40, por cierto le pongo otro
ejemplo, creados por un gobierno del Partido Popular, no han
variado desde que ustedes fijaron las tarifas, el 26 de enero del
2008, hace la friolera de cuatro años. Estos han permanecido
inalterables hasta su revisión actual. Pero en este periodo han
pasado diversas cosas muy importantes. 

El IPC anual desde esa fecha hasta el día de su revisión ha
sido del 8,1% y el precio del combustible hasta esta fecha se ha
incrementado en un 36,9%, creando un mayor desfase estos
incrementos han sido asumidos en su totalidad desde el 2008
tanto por la administración, o sea por todos, y las empresas
operadoras de autobuses. Los títulos T-20 y T-40 fijaron sus
tarifas el 2008, con la intención de promover el uso del
transporte público y fidelizar a los usuarios. Pero ustedes los
fijaron con unos descuentos inasumibles de cerca, nada más y
nada menos, que de hasta un 70% de descuento respecto al
precio del billete medio de autobuses. Por tanto, era sumamente
gravoso para la administración. Un ejemplo que permite
visualizar muy bien esta situación y creo que es muy claro es un
viaje de Palma a Sóller, pasando por el túnel de Sóller, por
tanto, incluido el correspondiente peaje, con el bono T-40
costaba 0,60 céntimos -repito-, costaba 0,60 céntimos. Parece
increíble que se mantuvieran estas tarifas, porque alguien las
soportaba.

Por lo tanto, los desequilibrios que tenían eran muy
acusados, insostenibles. El ratio de cobertura del usuario de
transporte, o sea, la media de lo que el usuario paga respecto al
coste real del servicio, era cada vez más pequeño. En SFM
concretamente era sólo del 10%. Es decir, si el coste del tren era
100, el usuario sólo pagaba 10 y el resto de ciudadanos no
usuarios sufragaban el 90%. Como se ve, la gestión no era la
más adecuada.

Debemos dejar claro que no se persigue equilibrar la
situación, no sería totalmente posible. Pero el Govern sí quiere
dar un paso hacía la sostenibilidad del sistema como la mejor
garantía para poder seguir prestando el servicio actual. Por
cierto, Sr. Bonet, respecto a su afirmación, yo creo que gratuita,
de que los aumentos repercutirán especialmente en estudiantes
y jubilados, es una afirmación nuevamente demagógica y que yo
creo que falta bastante a la realidad, o no se ha enterado bien,
Sr. Bonet. El billete sencillo reducido, dirigido a jóvenes,
pensionistas y tercera edad, mantiene el descuento del 50%
sobre las nuevas tarifas aprobadas. Por lo tanto, su argumento
no cuadra. La bonificación del 50% sigue existiendo.

Respecto a la variación del billete sencillo de tren, tiene una
explicación clara y sencilla. Un mismo trayecto con tiempos
similares y comodidad parecida debe obviamente costar lo
mismo. Lo que no puede ocurrir es como ha ocurrido los cuatro
últimos años, cuando ustedes gobernaban, que por ejemplo el
recorrido Palma-Inca, el Sr. Alorda lo conocerá y que le resulta
familiar, en autobús costara 2,80 euros y en tren 1,85. No debe
ocurrir, el Govern no debe permitir tal competencia en una
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concesionaria de autobuses, ni lo permite. Así se han eliminado
los desequilibrios entre los precios de los billetes sencillos de
autobús y del tren para un mismo trayecto.

Por otra parte, recordar un dato que siempre obvian de su
paso por SFM, el coste para las arcas públicas era de 75
millones de euros, mientras que los ingresos por billetes sólo
eran de 5 millones de euros. ¿Quién pagaba el resto? Este es un
claro ejemplo de cómo han dejado SFM. Por cierto, en relación
a ello es muy triste, como desveló el conseller, nunca lo habían
mencionado ustedes, que pasajeros subían y no encontraban a
quién pagar el billete ni máquinas expendedoras de billetes en
algunas estaciones. Es un ejemplo de gestionar SFM. Por tanto,
no entiendo que nos den lecciones y mucho menos, que diga que
este problema lo hemos agravado...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene que ir acabando, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

..., no, este problema no lo hemos fomentado, lo agravaron
ustedes. 

Quiero dejar una simple matización, su afirmación, Sr.
Bonet, de que el Govern pretende aumentar la recaudación hasta
7,5 millones, decirle que es un dato facilitado por el propio
Govern, que se compone de los 5 millones de la recaudación
que había, más unos 2,5 millones de euros más al año en
concepto de recaudación por venta de títulos de transporte con
la variación tarifaria aprobada. Por cierto, no vea fantasmas
antitren y si algún día quiere volver a hablar del convenio,
volveremos a hablar de ese supuesto convenio que todos
lamentablemente conocemos.

Por tanto, queda claro el esfuerzo del Govern para garantizar
y mejorar el funcionamiento de un transporte público eficiente,
además de cubrir las deudas encontradas y solucionar los
problemas generados por la ineficacia de su anterior gestión,
dándole un auténtico protagonismo, como está dando este
govern al transporte público.

Por las razones expuestas, rechazamos su proposición no de
ley y obviamente la votaremos en contra. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant?

EL SR. BONET I BONET:

Realment. Bé, en primer lloc agrair el suport al Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Al Grup Popular
crec que li haurem de recordar un parell de coses que ignora,
obvia o amaga. Li he de dir per començar que el Partit
Socialista té una honrosa tradició d’interès i de feina per al
transport públic de les Illes Balears i té un nom per posar al
davant de tot i és el Sr. Francesc Quetglas, que va ser qui va
començar la recuperació seriosa del tren a Mallorca i no com el
Sr. Matas que va inaugurar un parell de metres de tren, per fer-
se una fotografia de campanya electoral. Fets, no paraules, fets!

Efectivament, hi som en la defensa del transport públic i hi
continuarem sent per molt que els molesti, em sap greu, i si hem
de repetir les proposicions no de llei perquè no les accepten, ho
repetirem, insistirem i ho tornarem dir. Sabem que no els
entrarà, però aquesta és la funció de l’oposició i lamentablement
estam en una democràcia i no tenen més remei que escoltar allò
que ha de dir l’oposició.

Per altra banda jo hagués agraït nous arguments del Partit
Popular i no els mateixos que vàrem sentir fa uns mesos i jo li
faré un seguit de rectificacions també. Es varen unificar
concessions de la situació caòtica, perquè es va considerar en
aquell moment que era el més raonable. I sorprèn que per a
vostès posar ordre sigui al final apujar les tarifes o deixar
abandonat el transport públic de Menorca, Eivissa i Formentera.
No deuen ser tant bons vostès quan no han renovat els convenis
a Menorca, Eivissa del transport en autobús, que havien d’haver
fet l’any passat. I, per tant, 1,5 milions anuals a cada illa els han
deixat de pagar. Han hagut de tancar freqüències, línies i apujar
preus. Per tant, tant bo crec que el Partit Popular no és.

Lliçons del Partit Popular no n’acceptam ni una i molt
manco acusacions de demagògia, de les quals són uns
extraordinaris mestres vostès. No podem acceptar lliçons de qui
renega del seu programa electoral o, com en aquest cas, renega
de la seva gestió passada o de les seves propostes passades. Ara
pareix que no tenen res a veure amb els projectes iniciats durant
la passada legislatura, que no s’hauria d’haver potenciat el tren,
ni haver començat obres noves, avalades per un conveni per
cert, està molt bé que ho recordi, avalades per un conveni i no
sense cap cobertura com vostès que se varen tirar a la piscina,
segons l’expressió popular, per fer les autopistes i que encara
pagam i el metro que bé...

Entenem que no estiguin molt orgullosos del seu passat,
entenem que el Partit Popular no estigui molt orgullós del seu
passat, però també seria d’esperar una mica de coherència o, om
a mínim, una mica de menys de vehemència quan defensen
aquests canvis de 180 graus, a què ja ens tenen tan acostumats
per desgràcia!

Ens parlen d’un excés de despesa, no és el mateix que deien
fa dos o tres anys. Farem memòria d’allò que vostès
demanaven. El 2008 una proposició no de llei relativa a
soterrament de les vies de tren en el seu pas per Inca, ho
demanaven vostès, hi varen insistir mitjançant una nova
proposició el 2009, més despesa. El 2009 feien una proposició
sobre la prolongació del tren fins a Alcúdia, hi insistiren molt,
més despesa. “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears -aquesta és bona, fa referència al tren de
Llevant i ho deia el Partit Popular-, perquè el projecte de tren
fins a Artà tengui continuïtat amb l’actual línia de Manacor, no
suposi transbords i no contengui passos a nivell”. I a més deia:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè el projecte de tren fins a Artà tengui continuïtat
fins a Cala Ratjada i doni servei als nuclis turístics de la
comarca”. Això ho demanava el Partit Popular que ara és feliç
de poder dir que no continuen el tren de Llevant. Una mica de
coherència per favor!, que als diputats que varen defensar això
els estan deixant a l’alçada del betum, pobrets!
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Fins i tot hem trobat una proposició on el Partit Popular se
lamentava de la poca inversió de l’Estat en tren i proposava
mostrar el rebuig al Parlament, cit literalment, “pel fet que la
quantia que contempla el conveni ferroviari, -al qual
reconeixien validesa en aquell moment-, sigui una cinquena part
del 2% de les inversions ferroviàries del (...)”. Si això era
lamentable, què deu ser el que tenen vostès amb un govern
també del Partit Popular. Sense entrar a parlar del metro, una
hipoteca per a les Illes Balears que continuarem pagant.

Ara defensen mesures en sentit plenament contràries...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet hauria d’acabar.

EL SR. BONET I BONET:

Tota la seva intervenció, i ho entenc, pretén justificar les
mesures antitren de la conselleria, i amb això acab. Semblen tan
convençuts ara, com estaven abans de tot el contrari, és
inevitable que ens recordin amb la seva actitud les paraules de
Bertrand Russell, quan afirmava que “un dels problemes de la
humanitat és que els estúpids estan segurs de tot i els
intelAligents estan plens de dubtes”. Jo no afirmaria segons
quines coses amb segons quina contundència, a què ens tenen
acostumats, perquè ja tenim massa antecedents i demà igual els
toca defensar just el contrari d’allò que ens acaben de dir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 4157/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4157/12 presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a modificació de tarifes de tren i metro.

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

Moltes gràcies.
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