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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió

d’avui, en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Sí, president, substituesc Maria Salom, som na Margaret

Mercadal.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Isabel Oliver.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

I Josep Castells substitueix Patrícia Font. Sí, és que hem fet

un canvi darrerament. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé.

Proposició no de llei RGE núm. 9926/15, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a les línies d’ajudes

d’electrificació de llocs de Menorca.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de la

Proposició no de llei RGE núm.9926/15, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a les línies d’ajudes

d’electrificació de llocs de Menorca. A continuació passam al

debat de la Proposició no de llei RGE núm. 9926/15,

presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margaret

Mercadal, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bé, el motiu d’aquesta iniciativa

és perquè em vaig reunir amb diferents entitats sindicals o

organitzacions de productors de Menorca que em varen

traslladar una preocupació respecte de la falta o de la no tota

electrificació de les ruralies, en aquest cas de l’illa de Menorca.

Com bé ja sabeu Menorca, o sigui, la seva font principal

d’ingressos d’aquesta gent és la producció de llet o l’elaboració

de formatge de Maó amb denominació d’origen Mahón-

Menorca, que és una denominació d’origen protegida, la qual

es va obtenir l’any 1985 i és una de les denominacions d’origen

protegida amb més comercialització, en aquest cas, de formatge

d’Espanya.

Bé, com vaig exposar a la proposició no de llei, hi ha una

sèrie d’estadístiques i demostra que es varen comercialitzar uns

2.307.816 quilos, dels quals 1.594.722 quilos provenen de les

vendes de fabricació de formatge a les Illes Balears, però també

hi ha 459.355 quilos a la resta d’Espanya, i una dada molt

positiva són els 83.959 quilos d’exportacions a la Unió

Europea i uns altres 169.000 respecte de països tercers.

Entenem, des del Grup Parlamentari Popular, que s’ha de

seguir per al sector primari, perquè consideram que és un sector

estratègic, i una manera de ser competitius tant a nivell nacional

com a nivell internacional, idò, creim que des del Govern s’ha

d’apostar per electrificar totes aquelles explotacions que a dia

d’avui encara no ho estan, ja que necessiten de generadors per

poder tenir electricitat i així dur a terme la seva feina.

Com ja he dit abans, des de diferents organitzacions

agràries han reivindicat públicament la necessària electrificació

de les explotacions agràries. He d’esmentar que a l’any 2006 hi

va haver... es va connectar la xarxa elèctrica de 14 finques dins

el conegut com Pla verd de Ciutadella, però encara queden

unes altres finques per electrificar. 

Està clar que dins el programa de desenvolupament rural,

més conegut com a PDR, fomenta, o la intenció és fomentar

l’activitat agrària i també hi ha una línia específica que és quant

a la modernització d’explotacions agràries, amb l’objecte de

donar el valor afegit als productes amb denominació d’origen.

Ara bé, des del Grup Parlamentari creim que el cost que

implica l’electrificació de finques és molt elevat si aquestes

ajudes, idò, no podrien arribar en aquest cas de modernització

d’explotacions no arribaria i, per tant, és molt necessari obrir

una línia d’ajudes.

Per aquest motiu, des del Grup Parlamentari Popular, creim

que s’hauria d’obrir una línia específica d’ajudes per a

l’electrificació de finques i llocs a l’illa de Menorca. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies. Ara, s’han presentat conjuntament pels Grups

Parlamentaris MÉS per Menorca i Socialista les esmenes RGE

núm. 1877 i 1878/16. Per a la defensa d’aquestes esmenes té la

paraula, per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, el

Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, respecte del problema de

l’electrificació, la Sra. Margaret Mercadal n’ha parlat una mica,

sobretot ha parlat de formatge, clar aquí s’hauria de veure de

totes aquestes tones de formatge realment quina relació hi ha

amb les finques que estan electrificades o les que no, perquè

clar, és a dir, argumentar l’estat de l’electrificació amb el

volum de fabricació de formatge, bé, és un fet que pot tenir un

punt de connexió igual nul, perquè tal vegada tot aquest

formatge que vostè diu es produeix a finques que ja estan

electrificades. No dic que hagi de ser així, però simplement...

és a dir, la fonamentació de la proposició no de llei en aquest

sentit em sembla feble, en el sentit que no tenim realment dades

de com afecta la manca d’electrificació a la producció de

formatge.

Fent una mica d’història, doncs, del tema de l’electrificació,

és veritat que és una mancança històrica del camp menorquí,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509926
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601877
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601878
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això va començar a haver-hi grans operacions de resolució

d’aquest problema els anys noranta i a principis d’aquest

decenni, en aquest segle, amb la constitució, per part de tots els

propietaris o explotadors agraris interessats, de societats

anònimes de transformació lògicament per zones, perquè

evidentment, doncs, quan parlam d’electrificació clàssica, és a

dir, passar fils, la zonificació és un element fonamental.

Això, com dic, es va dur a terme els anys noranta, dos mil,

un dels darrers, em sembla que hi ha fet referència vostè, és el

del Pla verd, i fruit d’això una gran part del camp menorquí va

quedar abastat d’electricitat connectada a la xarxa, amb algunes

excepcions, és clar, és a dir, fruit d’aquest històric que he fet,

quines són les excepcions? Bé, bàsicament, finques

disseminades, és a dir, finques que no es troben en aquestes

zones, que varen constituir societats anònimes de

transformació, i finques que, al cap i a la fi, en el seu dia no es

varen voler integrar en aquestes societats anònimes de

transformació, molt probablement per no assumir el cost,

perquè evidentment aquestes obres, aquestes grans obres, totes

anaven en principi amb un compromís de cofinançament per

part dels particulars, tot i que en alguns casos al final va ser

possible finançar gairebé el cent per cent, però en qualsevol

cas, sigui pel que sigui, varen deixar passar l’oportunitat, varen

deixar passar el tren de l’electrificació que... bé, com tantes

vegades passa a la història, hi ha coses que si no es fan en el

moment que toca després és molt més difícil fer-les i tal vegada

aquest és el cas en què ens trobem.

Clar, jo el que em pregunto, fent precisament una mica

d’història, i vostè ara replanteja aquest tema, sent com va ser

vostè durant quatre anys directora general d’Agricultura, és a

dir, la meva primera pregunta: és si vostè està tan sensibilitzada

amb aquest tema, per què no ho va fer? Però, alerta!, no ho faig

amb el típic de dir, i vostès què varen fer? No, no, simplement

és per curiositat, perquè a mi m’agradaria que vostè ens

expliqués quins són els motius o els obstacles o les objeccions

que varen fer que la legislatura passada no es pogués fer,

perquè supòs que aquestes objeccions ara deuen haver

desaparegut o deuen haver canviat les circumstàncies, que fan

que vostè cregui que és oportú venir a aquest parlament a

demanar-nos que instem el Govern que ara ho faci.

Doncs, a mi m’agradaria, per a ilAlustració meva i dels altres

diputats, que vostè ens expliqués quines són aquestes

circumstàncies que han canviat.

Vostè ha fet referència, ja entrant diguem a l’anàlisi de la

proposta que vostè ens fa, que existeix el Pla de

Desenvolupament Rural el qual, precisament, està pensat per,

en algunes de les seves mesures, per modernitzar les finques i

per fer-hi inversions. Pla de Desenvolupament Rural 2014-

2020 que li record que va redactar l’anterior govern, aquest

govern quan va arribar se’l va trobar fet i per una qüestió de

responsabilitat doncs el va mantenir.

Aleshores, bé, el Pla de Desenvolupament Rural ja preveu

algunes mesures amb les quals seria possible incloure obres

d’aquesta electrificació com la que vostè proposa,

concretament, la mesura 4.1, que és per a modernització

d’explotacions agràries, inversions en explotacions agràries, en

sentit ampli, cobreix tot tipus d’inversió i a més a més està

oberta durant tot el període de vigència del PDR. 

En aquest cas parlaríem d’inversions més petites, més

locals, per això nosaltres hem afegit l’altra esmena, la segona

esmena, que és la de les energies renovables, és clar, com que

parlam de finques disseminades sembla que el més lògic i, a

més a més, diguem, en consonància amb els posicionaments

que ja s’han fet des del Parlament... i per la condició de

Reserva de la Biosfera de Menorca, etcètera, bé, solucionar el

problema puntual que puguin tenir aquestes finques amb una

solució d’autogeneració d’energia eòlica, solar o amb

biomassa.

L’interès d’aquesta mesura és que garanteix que la inversió

vagi destinada únicament i exclusivament a una funció agrària,

que és un tema que jo també he trobat a faltar a la seva

proposició no de llei; perquè és clar, llocs, finques, aquí el que

ens interessa, si ho hem de pagar amb diners públics, és que

vagi dirigit, com vostè deia molt bé, a la producció agrícola.

Aleshores entrar dins el PDR ens garanteix que aquests doblers

que posaria la comunitat autònoma anirien destinats a la funció

agrària i, per tant, n’exclouríem qualsevol altre ús com per

exemple el residencial, que és molt legítim que qui tingui una

residència al camp la vulgui electrificada, però el que no és

legítim és que vulgui que l’hi paguem entre tots.

Després hi ha una altra mesura, la 4.3, d’inversions en

infraestructura per al desenvolupament de l’agricultura, en

aquest cas parlam de grans inversions, obres civils de certa

envergadura i que involucren diverses administracions i

empreses elèctriques, amb tramitacions llargues i una despesa

elevada. En aquest cas, així és com es va dur a terme, per

exemple, tota l’electrificació del Pla Verd el 2006, en aquest,

per exemple, va tenir un cost de més d’1 milió d’euros.

Aquesta mesura, avui, actualment no està dotada, però crec

que si aprovem aquesta proposició no de llei llançarem el

missatge al Govern que, en la mesura que hi hagi recursos,

doncs dins aquesta mesura es podrien afrontar projectes com

aquests que vostè planteja. Tot i que no crec que sigui l’oportú

perquè no ens trobem en la situació de grans àrees

deselectrificades, sinó, com he dit ja, de petites finques, bé

petites, finques disseminades, no entro en si són petites o grans.

Vostè ens ha dit que s’havia reunit amb associacions, amb

empreses i que gràcies a això ha pres consciència d’aquest

problema, he entès, no? Açò m’ha sorprès perquè precisament,

havent estat vostè directora general, em sobta que s’hagi hagut

de reunir amb associacions per tenir aquesta iniciativa. Per açò

també li agrairia que ens aclarís, tornant a la pregunta que li

feia al començament, els motius pels quals això no es va fer, no

es va fer, potser que no és tan senzill, pregunto, com presentar

una PNL? M’agradaria que a la seva resposta ens respongués

això.

Li he de dir que la nostra postura respecte... m’ha semblat

entendre que està disposada a acceptar en alguna mesura les

nostres esmenes, li he de dir que evidentment si les accepta li

estarem molt agraïts i hi votarem a favor; si no les accepta

hauríem de saber en quins termes per decidir el nostre vot.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. També per a la defensa d’aquestes

esmenes per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula

el Sr. Damià Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Els que m’han precedit en les seves

intervencions ja ho han dit, que és un problema que ve d’antic,

que ve de fa molts d’anys i que hi ha hagut successives

iniciatives a favor de l’electrificació de les finques dedicades

a l’agricultura i a la ramaderia, però que en queden encara per

electrificar.

Per als diputats que no són de Menorca, s’ha de fer una

precisió que crec que és important sempre que es parla del

camp: a Menorca, a diferència de la resta d’illes..., Menorca té

una estructura, diguéssim, agrària específica, és a dir que el

productor, el pagès, normalment no és propietari de la terra,

és..., hi ha el que a Menorca diem el senyor, que és el propietari

de la finca, del lloc, el terratinent per dir-ho en terminologia

clàssica, progressista o d’esquerres, i el treballador de la terra,

que és el pagès. Açò és una distinció fonamental també en

aquest cas, no?

Jo he donat voltes als sindicats que diu la Sra. Mercadal,

que de sindicats crec que no en tenen res, excepte Unió de

Pagesos, en tot cas, la resta són associacions que es dediquen

a l’explotació de finques, etcètera, però no són sindicats, i he

mirat les seves preocupacions per aquest problema de

l’electrificació i la veritat és que, per més que he anat a PIME

i he cercat a tota la seva web, he cercat als diaris de Menorca,

però tota la preocupació per l’electrificació d’aquestes

finques..., -per cert, primer interrogant: de quantes finques

parlam? La Sra. Mercadal no ho ha dit i crec que (...) aquesta

exposició, a més, té una experiència contrastada, o almenys en

el temps, com a experta en aquestes qüestions, ens podria

ilAlustrar de quantes finques parlam, de quants de llocs parlam,

però no ho ha fet, crec que aproximadament de 24 sobre unes

300 llargues que es dediquen en aquests moments en actiu a

explotació agrària. I d’aquestes 24, també ens podria aclarir la

Sra. Mercadal si es troben totes en actiu o no, perquè em tem

que no, que no totes en aquests moments produeixen, és a dir,

no totes tenen pagès produint, i açò també és rellevant. I a totes

aquestes entitats ningú no parla d’una prioritat d’aquesta

electrificació d’aquestes finques. No dic que no sigui

necessària, dic que cap d’aquestes no ho reivindica com a una

prioritat. L’únic que he trobat referent a energies que reclamen

és que es recuperi la tarifa elèctrica nocturna per a regs

agrícoles, i és una notícia ja antiga del 2008 i del 2008 a ara per

l’únic que es preocupin és perquè es recuperi la tarifa elèctrica

nocturna.

Ajudes per a electrificar el camp n’hi ha hagut i n’hi hagut

no una vegada, sinó diverses vegades: un BOIB de l’any 2004,

10 del 8 del 2004, beneficiaris de les línies d’ajudes tindran a

percebre els ajuts prevists en aquest règim d’ajuts els titulars

d’explotacions agràries declarades prioritàries en les quals hi

hagi un agricultor a títol principal o absorbeixin una unitat de

treball agrari, és a dir, que hi hagi gent que hi faci feina.

S’entendrà com a titular d’una explotació agrària el productor,

individual, eh?, el productor. I a què tenen dret? A un import

màxim del 75%. És un decret de la presidenta Barceló i la

consellera Allés del Consell Insular de Menorca el 2004, això

és un de tants.

S’ha parlat del CARB, Contracte Agrari Reserva de la

Biosfera, al CARB hi hagut sistemàticament ajudes per a

plaques solars, per a aerogeneradors i hi ha hagut

sistemàticament ajudes per a, diguéssim, per a bombes per

treure aigua dels pous (...) solars, etcètera, hi ha hagut ajudes i

hi ha ajudes al CARB. Per cert, el Partit Popular quan va

governar al consell les va mantenir, és a dir, cosa... va criticar

durament el CARB, però va mantenir el CARB i va mantenir

aquestes ajudes.

Quan el Sr. Company, aquí present, conseller en aquell

moment, presentava la Llei agrària a les associacions i entitats

de Menorca, jo vaig (...) un cas, després ja ho recullen els

diaris..., ni parlava ell del problema aquest com a un problema

prioritari ni parlava ni li demanava el sector com a un problema

prioritari l’electrificació. 

Ell, que curiosament aquí es definia segons el Diario de

Menorca, que “se presentó como un aliado de los intereses del

campo y se definió como un empresario que hace de

conseller”, deia que la Llei agrària “es un instrumento, es una

ley que da instrumentos y no subvenciones”, cosa que... jo estic

d’acord amb el Sr. Company, que ha de ser així; ara ens

demanen subvencions. 

Jo estic d’acord amb el Sr. Company que... sí, la Llei

agrària, però..., sí, sí, podem... si vol per alAlusions pot

intervenir, estaré encantat de debatre amb vostè, ho he fet

moltes vegades, podem seguir debatent..., estic debatent amb la

seva exdirectora general, també ho puc fer amb vostè, no tenc

cap problema.

En aquests moments es considera que són 24 finques, ho he

dit abans, que hi havia que tenen aquest problema, el que passa

és que són 20 els propietaris agrícoles que a l’any 2010 -20

propietaris agrícoles el 2010- reclamaven l’electrificació. “41

fincas” -que eren llavors, que encara continuen essent 41, però

és clar, moltes no es troben en explotació, com deia abans, de

20 propietaris es constituïen en una cosa que es deia “llum per

a tots” a l’any 2010; aquesta vintena de propietaris reclamaven

“presidente de la entidad Simón de Olivar”, que crec que ha

llaurat poc en la seva vida el Sr. Simón de Olivar, ha estat

Caixer Senyor de Ciutadella, ha estat (...), però pagès crec que

no ha estat mai, un senyor que té molts de títols nobiliaris, però

no... fer de pagès no consta entre els seus mèrits, reclamava

l’electrificació de les finques, que s’ajudés a aquestes

electrificacions i deia: “si hay llocs que no están en activo es

precisamente porque no disponen de electricidad”, el peix que

es mossega la cua, no? Com que no hi ha pagès perquè no hi ha

electricitat o no hi ha electricitat perquè no hi ha pagès o

perquè la Llei agrària ajuda, convida que hi hagi ganes

d’electrificar aquestes finques que no estaven electrificades

perquè permet, la Llei agrària permetia, ara ja no ho permet a

través del decret..., des del decret territorial que van aprovar

l’altre dia, permetia que més enllà de l’activitat agrària fossin

atractives les finques, que en aquell moment fins i tot si no

estaven explotades, per fer-hi altres coses: agroturismes molt
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fàcils d’accedir, activitats complementàries noves, un munt de

coses que la llei permet i que fan molt més atractives aquestes

finques més enllà de l’explotació purament agrària.

Les reivindicacions d’aquestes persones, llum per a tots,

van continuar en el temps i han continuat en el temps, i així dia

23 de novembre de 2012 -estic acabant, president- deia el Diari

de Menorca: “Propietarios acusan a Villalonga -conseller del

Partit Popular del Consell de Menorca- de pasividad y

discriminación”, i deien: “El conseller no ha hecho

absolutamente nada y se ha reído y mofado de todos los que

participamos en la reunión el 28 de octubre, fecha en la que

esa sociedad se reunió con el propio Villalonga, el presidente

del Consell, Santiago Tadeo, y el alcalde de Ciutadella, José

María Sintes”. És a dir, el PP no va fer res, en el consell el PP

no va fer res en el govern per resoldre aquest problema.

Dia 13 de juny de 2014, i estic acabant, president, la Sra.

Pons Fullana demanava al Sr. Company, en pregunta

parlamentària, què era important del PDR, què destacava del

PDR, i el Sr. Company li contestat tot un seguit de paquets, i

cita l’energia com un problema a resoldre a les finques, diu:

“Volem potenciar la independència energètica de les

explotacions agràries”, Diari de Sessions, independència

energètica. Poc lliga amb el fet d’electrificar les finques d’una

manera convencional, lliga més amb la línia que ha duit el

Consell de Menorca progressista, i que crec que és la que hem

de recuperar, de, a través d’energies alternatives a les finques,

aconseguir l’electrificació. No anar a Endesa com reclama,

sembla, la iniciativa del Partit Popular; com demana FAGME,

FAGME demana que Endesa porti l’electricitat fins a la porta

de les explotacions, ho diu el diari de 14 de novembre de 2015,

curiosament uns dies abans de (...) del PP, igual la reunió va ser

la lectura del diari, que deia, demana el Sr. Bosch, president de

FAGME, que l’electricitat Endesa la porti fins a la porta de les

explotacions agràries, fins on neix l’explotació, i que el

propietari o pagès ja durà l’electricitat fins allà on la necessita;

no demana ajudes, demana que li atraquin l’electricitat per

poder-se connectar i dur-la allà. 

El Partit Popular és sensible als problemes, demana més que

el que demana; el que demana que li atraqui Endesa recursos de

la pròpia empresa, com a qualsevol altra empresa, l’electricitat;

el Partit Popular demana que l’hi paguin, que la pagui el

Parlament, que la pagui el Govern, que la paguin els impostos

de tots, als 20 propietaris de finques que evidentment, gràcies

a la Llei agrària del Sr. Company, havien vist revaloritzades

econòmicament les seves finques perquè podien fer moltes

coses que res a veure tenen amb l’explotació agrària, i que

evidentment electrificades també la revalorització de les

finques seria importantíssima, finques que han perdut, i

propietaris, moltes oportunitats d’electrificar i que ara volen

que entre tots, dels nostres cursos, els les electrifiquem perquè

pugin de valor les seves finques, poder-les convertir en

agroturismes, poder-les convertir en activitats lligades a coses

que poc es tenen a les explotacions agràries.

Res més, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per un

temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, parlant amb els companys

i les companyes de Menorca hem sabut que l’electrificació al

camp menorquí, ja s’ha comentat aquí, ha estat un problema

històric, però també sabem que està previst pagar per les

finques que estan instalAlant energies renovables, que encara no

han sortit a convocatòria però sabem que està previst donar les

ajudes que facin falta per instalAlar plaques solars tèrmiques i

bombes solars d’extracció d’aigua, en aquest cas fins a un 80%

del seu cost. Pensam que aquesta línia es pot continuar

ampliant conforme es tengui més capacitat pressupostària.

Pel que fa a l’electrificació dels llocs, també s’ha comentat

aquí, s’ha d’estudiar individualment, i evidentment les ajudes

s’han de donar si l’explotació és només una explotació agrària

i no s’utilitza per a altres usos. Sabem que el FOGAIBA té

actualment una línia oberta per a la modernització de les

finques agrícoles, però com deia, ja ho comentat el company

del Partit Socialista, amb la Llei agrària era un poc dubtós el

tema perquè hi havia finques que també s’utilitzaven per a

altres coses. 

Nosaltres volem donar suport a les esmenes que s’han

presentat. Pensam que en molts de casos el que té sentit és

implantar energies alternatives per l’autoconsum, i pensam que

tots els avanços que s’han produït en els últims temps fan que

sigui una alternativa econòmicament i ambientalment millor en

molts de casos. Evidentment hi haurà casos en què no es pugui

fer així i es podran utilitzar les ajudes que fins ara hi ha hagut.

Es podria plantejar, evidentment, que el Govern obrís una línia

específica via Pla de desenvolupament rural, el PDR, per

subvencionar el funcionament d’aquestes energies renovables,

però en tot cas pensam que l’esmena està ben redactada així,

que diu que s’incentivin aquests projectes d’electrificació com

es consideri millor fer-ho.

I poc més. Donarem suport a aquesta iniciativa si s’accepten

les esmenes, i també com ha dit el company Castells veurem

què feim si no s’accepten, si la Sra. Mercadal explica una altra

vegada i fa menció de les esmenes que s’han presentat. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Campomar per

un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Breument. Crec que els companys han explicat molt bé

quina era la situació a què es feia referència, i per tant el nostre

grup ha de dir que en aquest cas donam suport a les esmenes

presentades tant per MÉS per Menorca com pel Partit

Socialista, en aquest sentit que instam a continuar, diguem, amb
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les mesures que ja du a terme aquest pla, els plans en marxa, els

PDR en marxa, i que per tant ja preveien donar ajuts per a

inversions per a aquest tipus d’ajuts. També creim que la

segona, en el sentit de..., l’altra esmena a la qual fa referència,

per incentivar projectes d’electrificació que es basin en l’ús

d’energies renovables, ens sembla adequada, i d’instar sobretot,

com ha dit el company Josep Castells, en el sentit que aquests

siguin per fomentar l’autoconsum o (...) l’autogeneració

d’energia. 

Per tant molt poca cosa a afegir, crec que la situació

d’aquests espais o d’aquestes finques s’ha especificat, ja fa

temps que es treballa tant des de Menorca com des del Govern

el tema de les dificultats que tenen les fiques agrícoles per dur

a terme les seves activitats, i sobretot també he de dir que la

falta que en l’acord que s’ha proposat no s’especifiqui la

destinació exactament de l’activitat agrícola a la qual va

destinada aquesta subvenció, que sigui exclusiu per destinar a

activitats agrícoles, creim que també fa que rebutgem aquesta

proposta i que ens decantem per donar suport a aquestes dues

esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara correspondria al Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, però no hi

és.

Per tant, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei i

donarem suport també a les esmenes si aquestes són finalment

acceptades en aquesta proposició no de llei. Creim que en un

cas tenim..., és a dir, que una cosa és perfectament encaixable

amb l’altra, i per tant estarem a favor tant d’una postura com de

l’altra.

Realment que l’any 2016 estiguem parlant de la necessitat

de fer arribar..., per molta d’història que hi hagi al darrere, per

molts de terratinents que hi hagi també al darrere, d’aquest

tema, doncs fa una mica d’angúnia, però realment és una cosa

d’aquestes que tots jo crec que hauríem de mirar de resoldre,

entre altres coses perquè la falta d’electrificació, com és notori,

frena les explotacions, frena la inversió, i per tant el que fa és,

sigui de qui sigui la culpa, que això ja seria un altre debat, el

que fa és empobrir d’alguna manera un territori.

En aquest sentit nosaltres també creim que no estaria

malament que hi hagués, dintre d’aquest pla de

desenvolupament rural, un pla específic, un pla general

d’electrificació, és a dir, que realment hi hagués una

planificació per part dels poders públics, en aquest cas, de

l’electrificació de la resta, eh?, de la resta del territori que està

sense electrificar. Pel que tinc entès existeix una societat

agrària anomenada “Llum per a tots” que es proposa un poc

això. Per tant, havent-hi també una iniciativa en aquest cas

vinculada als propietaris, diguem, d’aquestes terres, o als

explotadors, i no ho dic en un sentit progressista, en aquest cas,

sinó en un sentit purament de diccionari, és a dir, a aquells que

exploten la terra, seria bo probablement que s’establís una

colAlaboració com a mínim entre aquestes iniciatives privades

i els poders públics.

I bé, he dit abans ja que evidentment les energies

renovables, l’esmena concreta, em pareix també perfectament

adequada, i que en tot cas, sigui quin sigui finalment el resultat

d’aquest debat, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Ara procedeix la suspensió de la sessió

per un temps de deu minuts, si vol la suspensió de la sessió, o

continuam? 

Sí? Sí. 

D’acord, suspenem cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Recomencem la sessió i ara pertoca la intervenció del grup

proposant, per fixar la posició i assenyalar si accepta o no les

esmenes. Per un temps de cinc minuts té la paraula la Sra.

Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc volia dir i

volia deixar clar i constatar que per accedir a qualsevol ajuda

del PDR has de ser agricultor actiu. Per tant, vull dir qualsevol

persona o empresa o el que sigui, si no té el concepte

d’agricultor actiu no pot accedir a aquestes ajudes. Per tant, es

llevarien totes les altres empreses o persones físiques,

jurídiques que puguin accedir a aquest tipus d’ajudes. És que

açò és un tema que du el PDR i tots els PDR d’Europa.

Com que sabia que em demanaria per què durant quatre

anys nosaltres, com a Govern, o jo, com a directora general, no

vam fer o no vam obrir una línia d’ajudes específica, és per un

tema molt senzill: que quan vam entrar i no és per un tema

d’acusar el que han fet els demés, sinó és un tema objectiu que

va passar, i és que quan vam entrar en el Govern ens vam trobar

ajudes, tant del PDR, que no s’havien pagat des del 2007, si no

m’equivoc. Clar, de sobte vam haver de pagar 50 milions

d’euros entre ajudes que els pagesos havien demanat i no se’ls

havia pagat. Clar, les prioritats en aquell moment d’aquell

Govern eren pagar el que no s’havia pagat anteriorment i per

aquest motiu ens vam dedicar aquests quatre anys a pagar totes

aquelles ajudes que en el seu moment no s’havien pagat.

Perquè, a més, una altra cosa, si no les pagàvem teníem el risc

que a aquest PDR, que és en l’actualitat vigent, hauríem perdut

doblers. Vull dir que per aquest motiu no es va fer. Suposo que

l’hauré contestat i tot sempre té una raó.

Quant a les esmenes que han fet els grups proposants, si els

sembla bé, des del Grup Parlamentari Popular, faríem una

transacció, però la llegiré per si tots els grups parlamentaris hi
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estan d’acord, la qual seria: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears a dotar les mesures

oportunes del PDR, que permetin l’electrificació de finques i

llocs de Menorca”. Açò en un primer punt.

I s’afegiria un segon punt que seria l’esmena RGE núm.

1878/2016, que li donaríem suport, perquè entenem que del

grup parlamentari òbviament i tal i com es troba la situació avui

en dia, hem de fomentar les energies renovables en tots els

casos.

I si els sembla bé, no hi ha cap inconvenient què s’acceptin

les esmenes. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Ara passaríem a la votació

de la Proposició no de llei RGE núm. 9926/15, amb les

condicions i les esmenes que s’han fet constar per part de la

part proposant.

La votem en conjunt o la votem per parts?

Votem en conjunt...

(Remor de veus)

Hi ha unanimitat....? La deixem aprovada per assentiment?

Sí.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 9926/15.

I no havent més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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