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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, Sr. Presidente, Olga Ballester sustituye a Xavier
Pericay.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdó, president, Damià Borràs substitueix Juli Dalmau.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, gràcies, Sr. Borràs.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
següents proposicions no de llei: primera, RGE núm.
13172/18 del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris
econòmics i qualitatius en les licitacions de serveis de neteja,
seguretat i serveis auxiliars de la CAIB, i la segona, que és la
RGE núm. 14809/18, del Grup Parlamentari El Pi, relativa a
garantir el subministrament elèctric i reconversió de la central
d’Es Murterar.

1) Proposició no de l l e i  RGE núm. 13172/18,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relati va a
criteris econòmics i qualitatius en les l i c i tacions de
serveis de neteja, seguretat i  serveis auxiliars de la CAIB.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
13172/18, per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, desde Ciudadanos traemos
aquí una iniciativa que hace referencia a las licitaciones para
dar cumplimiento a la modificación de la Ley de contratos de
2017. 

Con la modificación de la Ley de contratos se pueden
hacer nuevas lic itaciones teniendo en cuenta criterios
cualitativos, y nosotros queremos que se inste a los órganos
de contratación a puntuar como mejora social a las empresas
que mejoren el salario base reflejado en los convenios del
sector o, en caso de no tener convenio, que regule las
relaciones laborales entre los trabajadores y la empresa a
mejorar el salario de los trabajadores adscritos al servicio.

Nosotros somos muy conscientes que siempre estos
criterios cuantitativos también han de estar proporcionados o
relacionados con el objetivo del contrato, pero en estos

servicio que nombraré a continuación, que son los contratos
de servicio de limpieza, seguridad, servicios auxiliares, pues
son justamente intensivos en la mano de obra y son esenciales
en la prestación de los servicios por lo que consideramos que
esta cláusula social sí está vinculada al objeto del contrato.
Recordemos que los contratos del servicio de limpieza,
seguridad, servicios auxiliares son intensivos en el uso de la
mano de obra y son sectores donde se han aplicado realmente
muchos recortes a lo largo de legislaturas anteriores, por toda
la crisis que hemos padecido, y entonces rigen unos convenios
con unas remuneraciones muy bajas, aunque efectivamente es
cierto que están acordes con la ley.

Yo quiero recordar, por ejemplo, que el sector de la
limpieza, que es esencial para el correcto desarrollo de las
actividades del sector público, es fundamental en el sector
sanitario limpiando y desinfectando quirófanos, habitaciones,
boxes de urgencias, boxes de UCI y en general mantener las
instalaciones en perfecto estado de limpieza y desinfección
para que los profesionales sanitarios puedan ejercer sus
funciones.

Por otra parte, también está todo el sector de la seguridad,
de los servicios auxiliares y, por consiguiente, no debemos
olvidar la modificación que hubo en la normativa de la Ley de
contratos que lo que hacía era transponer al ordenamiento
jurídico español las directivas del Parlamento Europeo de
2014. En esta ley de contratos, tanto el artículo 145 como el
146, pues hacen referencia a que, dentro de la pluralidad de
criterios de adjudicación en base a calidad/precio, se evaluarán
también los criterios cualitativos, y dentro de estos criterios
cualitativos pueden introducirse todos los criterios de
aspectos sociales y dentro de estos aspectos sociales entraba
la mejora de las condiciones laborales y salariales.

Por lo tanto, con esta iniciativa únicamente pretendemos
dar cumplimiento a esta ley para que se tenga en cuenta en la
puntuación, de manera proporcional y la que se considere para
que efectivamente sean criterios proporcionados al objeto de
la licitación, pues sí que se puntúe de alguna manera la mejora
del salario base reflejado en los convenios del sector.

Y nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Com bé ha explicat la portaveu que presenta aquesta
proposició no de llei, dins el marc normatiu existent hi ha
aquesta facultat per part de les administracions de poder
puntuar, per dir-ho d’alguna manera, millores en aquest cas
concret de les condicions laborals i salarials que millorin la
situació dels treballadors en el moment de fer temes de
contractació pública.
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Està bé, crec que... idò be, que encoratgem les
administracions que ho facin i també vull dir que hi ha
administracions de distint... supòs que de distint color polític
i de distints indrets que ja ho fan també en aquest sentit, que
a l’hora de contractar ho estan posant, diguem, a les seves
licitacions que surten per a contractació de diferents temes.

Aquí en aquesta PNL s’especifica en temes concrets de
neteja, seguretat i serveis auxiliars de la comunitat autònoma,
però crec que lògicament l’àmbit és fins i tot més ampli també
per altres administracions que, ho torn a repetir, que n’hi ha i
per no treure’n cap en concret que ja ho estan fent.

Per tant, li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Jarabo, per un temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, president. Sra. Ballester, bienvenida a las
reivindicaciones en cuanto a derechos salariales de los
trabajadores de esta comunidad y entiendo que, también por
extensión, de todo el país. 

No me parece muy coherente respecto a sus propuestas ni
estatales ni autonómicas  hasta ahora, donde a nivel estatal se
han opuesto de manera bastante vehemente, diría yo, al
incremento del salario mínimo anunciando una especie de
apocalipsis económico que no se ha producido y que desde
luego nuestra comunidad lo que ha permitido es que
muchísimas personas trabajadoras de los servicios de
seguridad concretamente y también de limpieza que estaban
cobrando unas cantidades de miseria hasta ahora, pues se han
visto beneficiadas por ese incremento y a ustedes les he visto
-insisto- atacarlo con bastante... con bastante fiereza.

Evidentemente que estamos a favor de que se suman los
salarios base en todos estos empleos, pero no acabo de
entender la incoherencia respecto a lo que ustedes habían
pregonado hasta ahora. Claro que esos trabajos requieren de
una intensidad en esa mano de obra, brutal diría yo, muy
aprovechada por las empresas también para... abusar de la
solicitud de horas extras, de negociar esas contrataciones
siempre a la baja, presionando a los trabajadores de manera
generalizada justamente en esos oficios como usted debe
conocer.

Por lo tanto, nos extraña bastante su posición -insisto-
porque hasta ahora no le había oído comentar absolutamente
nada de estas cuestiones.

Por otro lado, el Govern, en el Consell de Govern del día
29 de abril de 2016, ya aprobó la incorporación de las
cláusulas sociales a nuestra normativa, incluye creo que
prácticamente todo lo que usted sugiere, con lo cual lo que le
preguntaría és: ¿hasta dónde está dispuesta a ir más allá de lo

que se aprobó por parte del Consell de Govern para favorecer
a todos estos trabajadores?

No creo que únicamente las cláusulas sociales sean la
cuestión para permitir mejorar la vida de estos trabajadores,
sino más bien medidas natales, derogación de reforma laboral,
a las que ustedes -insisto- no sólo es que se opongan, sino que
están totalmente a favor de mantenerlas, incluso de agravar la
negociación colectiva de estos trabajadores respecto a las
empresas, y no les he visto sugerir ningún tipo de mediación
en ninguno de los conflictos que han existido hasta ahora ni
tampoco les he visto alabar las acciones que desde la
Conselleria de Trabajo o de la Dirección General de Trabajo
se han efectuado en numerosos casos de conflicto entre
trabajadores y empresas en esta comunidad.

Con lo cual lo que le pediría es que..., bueno, si me puede
aclarar qué aporta concretamente más allá de lo que ya está
aprobado por este govern, estupendo, si no pues
evidentemente votaríamos en contra.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Bé, com s’ha dit, és cert que la Llei
9/2017 va incorporar en transposar les directives europees o
la directiva europea, la 2014/24, aquestes possibilitats, però
també és cert que abans que hi hagués aquest marc legal estatal
es podien fer i de fet, moltes administracions ho varen fer i el
Govern de les Illes Balears, entre d’altres, ho va fer, al que ha
fet referència el Sr. Jarabo, l’acord del Consell de Govern, de
29 d’abril de 2016, el Govern de les Illes Balears ja va
incorporar la possibilitat d’incorporar aquestes clàusules
socials, que entre altres coses se refereixen al respecte als
convenis i a la millora de sous respecte els convenis. Per tant,
amb més d’un any i mig d’antelació  aquest Govern ja es va
avançar a aquesta direcció estatal i per tant, no entenem la
necessitat de presentar aquesta proposta.

Sí que és cert que, i ho deia el Sr. Jarabo, és clar, parlam
aquí de convenis minsos i el Govern de les Illes Balears és
només un contractista públic més amb una ocupació, amb uns
serveis que evidentment la majoria de treballadors no ho fan
per contractes públics, evidentment ho fan també per
contractes privats. Llavors quina manera és la millor per
millorar les condicions d’aquests treballadors? Evidentment
que les administracions públiques s’han de preocupar que els
seus contractes tenguin clàusules socials i siguin dignes, com
ja ha fet aquest Govern, com ja he exposat al principi, però
també sobta, que això només és una petita part del problema,
sobta que partits que s’oposen que es millori..., es reverteixi
la reforma laboral que un dels principals problemes que va
crear és que va llevar força a la negociació col·lectiva, e l
tema..., ara no ho sé dir en mallorquí, però el tema del
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descuelgue dels convenis, tots aquests temes, és clar això és
el vertader problema d’aquests sectors que tenen convenis
minsos o que empreses que han sortit del conveni.

Per tant, com ja dic, nosaltres no donarem suport a la
proposta, perquè és un tema que el Govern de les Illes Balears
ja es va preocupar en el seu moment i ja des d’abril de 2016 ja
té contemplat. I crec que al que hauríem d’anar és a resoldre
el problema de fons que és revertir la reforma laboral que va
provocar la situació d’empitjorar les condicions i lleva força
a la negociació col·lectiva.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari El Pi
donarà suport a aquesta iniciativa, ens sembla que és una
iniciativa en positiu per millorar les condicions laborals i les
millores salarials dels treballadors, en aquest cas d’un
col·lectiu concret que són els que contracten amb el Govern
balear, hi ha altres debats però que no són objecte ara
d’aquesta proposició no de llei.

I tan incoherent és votar en contra d’aquesta proposició per
la incoherència del grup proposant en relació amb la reforma
laboral, com la possible postura del grup proposant només
mirant un punt concret i no mirant la globalitat, em sembla que
un argument serveix per una cosa i per l’altra.

En tot cas nosaltres el que veiem és que això és una cosa
que seria beneficiosa per als treballadors, si el Govern ho fa
beníssim, idò que ho continuï fent i que accentuï aquesta
preocupació i cap problema. Però en definitiva, el senyal
polític que emetran els partits que voten en contra d’aquesta
proposta és que al final, com sempre, tot ho fan beníssim, no
hi ha camí, no hi ha possibilitat de millora. Sempre podem
millorar i sempre podem incentivar més que hi hagi aquestes
clàusules socials. I per tant, nosaltres estam en aquesta línia i
per això li donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, ja s’hi ha fet referència
i espero no ser repetitiu, tot i que en una part sens dubte ho
seré, però fins i tot per donar més detalls. Hi ha un acord del
Consell de Govern del 26 d’abril de 2016 que va en aquesta
línia i, a més a més, hi ha una guia, hi ha una guia per si

quedava qualque dubte de desembre de 2016, que és la Guia
per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la
contractació de l’administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental. 

I aquesta guia que és molt completa, analitza les diferents
fases de la contractació i concretament en la fase
d’adjudicació del contracte, punt 1, criteris d’adjudicació, en
preveu 6. Criteris de qualitat social vinculats a l’oferta del
licitador. Criteris socials vinculats a la igualtat d’oportunitat
entre dones i homes. c) Criteris socials vinculats a la creació
d’ocupació per a persones amb dificultats d’accés al mercat
laboral. I d) Criteris socials de qualitat en l’ocupació. N’hi ha
dos més, però aquest que és a partir de la pàgina 37, que és el
que ens interessa, criteris socials de la qualitat en l’ocupació,
jo li recomano Sra. Ballester que s’ho llegeixi, perquè allà
veurà que el que vostè demana està perfectament previst i a
més a més amb molt de detall.

Jo pens que votar en contra d’aquesta proposició, al
contrari del que opina el Sr. Melià, no és llançar un missatge
que ho fem tot bé, que seria equívoc de votar a favor, perquè
semblaria que una cosa que demana aquesta proposició no de
llei no s’ha fet i és que això s’ha fet. Que es pot millorar? Sí,
però és que aquesta proposició no de llei no demana que es
millori, demana que es faci, i això està fet fa més de dos anys.
Aleshores jo crec que el missatge que hem de donar a la
ciutadania molt clarament és dir que això no cal perquè ja està
fet. I per tant, el meu grup hi votarà en contra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo vull continuar pel mateix
camí que parlava el Sr. Castells. Crec que aquesta PNL arriba
tard, arriba tard perquè vol transposar una..., ve aquí a demanar
que es transposi una directiva que fa dos anys que està
transposada. Per tant, jo crec que no té cap sentit venir ara a
demanar aquí una cosa que ja fa dos anys que s’aplica. Fa dos
anys que hi ha l’acord de Govern en el qual s’obliga a
l’administració del Govern a incorporar aquestes clàusules
socials en els contractes i, a més a més, ho diu ben clar, diu “a
establir un salari per damunt del conveni col·lectiu i
territorial”. 

Però a més a més no sols això, sinó a més a més posa
altres coses que també milloren la qualitat de l’ocupació, com
és la formació contínua i una altra cosa molt important i que
afecta molt a la gent de tots els sectors, que és la contractació
indefinida, és a dir, també prima que les empreses tinguin una
contractació indefinida superior al 50%.

I la contractació de grups desfavorits.
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En definitiva, jo crec que aquesta PNL sí que és
contradictòria respecte de la postura de Ciutadans, de no donar
suport a la pujada del salari mínim interprofessional i també
deixa molt clar, perquè aquí hi ha una contradicció, parla de
què són salaris molt baixos, salaris públics, ho ha remarcat,
que eren salaris públics molt baixos i al que hem d’anar és que
tots els salaris de tots els treballadors, siguin de neteja, siguin
de seguretat i siguin d’altres serveis de suport a
l’administració i també el que s’estant fent servir en l’empresa
privada, estiguin sotmesos a convenis col·lectius i no es
puguin despenjar dels convenis col·lectius. Jo crec que aquí
aquesta PNL el que marca és la diferència.

I respecte del que ha dit el Sr. Melià, jo també estic
d’acord en què potser que hi hagi una contradicció, però no hi
ha cap contradicció, la contradicció com ja li han dit seria
votar a favor, perquè seria reconèixer que no s’està fent i sí
que s’està fent perquè és un acord de Govern, en el qual
s’estableix l’obligatorietat de fer-se. Per tant, es fa això i més.
Que es pot millorar? Clar que es pot millorar, que es poden
donar més accions dedicades a millorar la qualitat de
l’ocupació? Sí i això és el que s’està fent i això és el que es va
fer des de fa dos anys, dos anys abans del que es demanava.

Per tant, jo crec que votar a favor d’aquesta PNL seria
reconèixer que un acord de Govern s’està incomplint i no és
veritat, l’acord de Govern s’està complint i s’estan aplicant
aquestes clàusules socials. Per tant, jo crec que aquesta PNL
és extemporània i no demana res que no s’estigui fent des de
fa dos anys. Jo crec que arriba tard i l’únic que vol és tenir un
plantejament de bonisme de cara als treballadors de la neteja
dels serveis públics, però els treballadors de la neteja de
serveis privats són els que realment també estan patint, i
aquests han de tenir un conveni col·lectiu i s’ha de lluitar per
tenir un salari mínim interprofessional major i un conveni
col·lectiu que els doni més suport.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula per contradiccions, pel
grup proposant, la Sra. Ballester, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, yo creo que..., vamos a ver,
ustedes me han comentado que no apoyan esta iniciativa, tanto
el Partido Socialista como MÉS -ya veremos lo que hace
Podemos, esperemos que sí la apoyen-, ustedes me comentan
que... ¿Ha dicho que no?, pues entonces cada uno es
responsable...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... cada uno es responsable de sus votos.

(Remor de veus)

Ustedes han comentado que no van a apoyar que dentro de
licitaciones se tenga en cuenta esta mejora social en las
empresas, la mejora salarial, y que se haga, porque esta mejora
salarial ya está dentro de la ley, que ya hay directivas europeas,
hay una ley de contratos, hay un guía, según el Sr. Castells; hay
un acuerdo de gobierno... Es que justamente eso es lo que yo
les estoy diciendo: como hay una ley de contratos, como hay
una directivas europeas, como hay una guía, como hay un
acuerdo de gobierno, que se haga, que se haga, porque hoy en
día no se está teniendo en cuenta esta mejora social dentro de
las licitaciones.

Yo creo que aquí se queda bien patente que parece que para
el Partido Socialista, para MÉS, para Podemos, su acción
política acaba en redactar una guía, redactar un acuerdo de
gobierno, pero es al final lo que produce la gran desafección
de los ciudadanos, que no llegan esas iniciativas a los
ciudadanos, porque para ustedes arremangarse y llevar a cabo
lo que efectivamente anuncian en un despacho escribiendo no
llega a los ciudadanos. Y además se ve que ustedes no han
hablado con todos los sindicatos de la limpieza, como ha
hecho Ciudadanos, porque si no no estarían diciendo estas
afirmaciones. Estas mejoras sociales que ustedes dicen que
han hecho un acuerdo de gobierno, una guía..., no se ponen en
práctica, que es lo que siempre dice Ciudadanos, que ustedes
aquí anuncian muchas cosas, las escriben en un papel, sacan el
titular, y ahí nos quedamos y seguimos con otras cosas. Pues
no, señores, esto no es política, la política es que las cosas
lleguen a los ciudadanos, arremangarse y ejecutar.

Por lo tanto, bueno, pues, sinceramente está claro que
cuando la izquierda gobierna se olvida de que uno se tiene que
arremangar y tiene que salir. ¿Que ustedes llevan los
presupuestos y dicen que no lo van a poder hacer porque ahora
gobiernan y presupuestariamente no se puede hacer, es muy
difícil? Pues lo siento, lo siento. Si ustedes firman algo, si hay
una ley, si han hecho una guía, si han hecho un acuerdo de
gobierno no es para quedar bien, no es para quedar bien, es
para que luego llegue a los ciudadanos. Por eso nosotros
insistimos en que hoy en día las licitaciones con estos
sectores, donde la mano de obra es efectivamente el objecto,
casi..., o  sea, es donde está la verdadera importancia del
objecto del contrato, no les están llegando estas cláusulas
sociales y salariales que anuncia la Ley de contratos.

Por lo tanto ya vemos que a esta izquierda no le importa
mucho después lo que llegue al ciudadano en si mismo,
porque van a votar que no. Ya sabemos entonces que a partir de
ahora tienen ustedes la puerta abierta para no hacerlo, y bueno,
realmente a Ciudadanos nos sabe mal porque las leyes se
tienen que cumplir y además la palabra también se tiene que
cumplir. Y nada más, agradecer al Partido Popular i a El Pi el
apoyo a esta iniciativa, que consideramos que únicamente es
hacer efectivo aquello a lo que se compromete un gobierno,
se comprometen las leyes, y nada más.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Passam a la votació de la
Proposició no de llei núm. 13172/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha. Per tant...

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra. No s’aprova.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
núm. 13172, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris
econòmics i qualitatius en les licitacions de serveis de neteja,
seguretat i serveis auxiliars de la CAIB.

2) Proposició no de l l ei RGE núm. 14809/18,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, per a la garantia del
subministrament elèctric i  reconversió de la central d’Es
Murterar.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
núm. 14809/18. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquesta iniciativa que presenta El Pi és una iniciativa sobre un
tema que ja s’ha debatut altres vegades en aquest parlament
durant aquesta legislatura, i és el tema del tancament d’Es
Murterar, de la central elèctrica d’Es Murterar. El nostre grup
el que pretén amb aquesta iniciativa és emfasitzar que aquest
tancament o aquesta descarbonització que compartim s’ha de
produir i s’ha de fer amb garantia de subministrament i, si és
possible, aprofitant aquesta instal·lació canviant-la,
reconvertint-la, canviant-la de l’actual combustible que
consumeix a un altre combustible manco contaminant. 

Per tant la nostra iniciativa el que fa és proposar un
sistema de garantia de subministrament, que és el criteri N-2;
el sistema permet una falla simultània de dos grups o enllaços
sense afectar el subministrament, aquest pensam que ha de ser
el criteri que s’hauria d’incorporar com a garantia de
subministrament. La nostra iniciativa insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a adoptar les resolucions
que corresponguin perquè Endesa efectuï les inversions
necessàries perquè els grups de carbó, mentre funcionin,
s’adaptin al compliment d’emissions industrials. 

Aquest punt segon de la nostra iniciativa és més vigent que
mai, perquè l’acord arribat -en teoria- pel Govern de les Illes
Balears, el ministeri i Endesa preveu que la central funcioni

com a mínim fins al 2027, si no més enllà perquè està en
funció del fet que arribi el nou cable submarí que ha d’entrar
pel nord de Mallorca. Això vol dir, per tant, que es compliran
els horitzons temporals de les directives europees i que és
imprescindible que, mentre funcionin aquests anys aquests
grups de carbó, es facin les inversions per evitar les emissions
industrials, perquè si no crearem una distorsió, perquè si no es
fan les inversions resultarà que el mateix govern preveu que
funcioni sense complir aquestes emissions, la qual cosa
evidentment és inacceptable. 

I l’esmena que han presentat el Partit Socialista no la
podem acceptar, en aquest punt. Per què?, perquè pareix que
és Endesa que fa les inversions, diguem, gratis et amore;
Endesa fa o no fa les inversions en funció del que ells troben,
i això no funciona d’aquesta manera, ja els ho vaig explicar a
una sessió a plenari, és un preu regulat, i, com a preu regulat,
perquè l’empresa faci les inversions necessita que el ministeri
les ordeni; si el ministeri no les ordena Endesa no farà cap
inversió. És que és un poc l’abecé del sistema. Per tant no
podem acceptar una esmena que realment està cridada
absolutament al fracàs, no és una qüestió discrecional
d’Endesa fer o no fer les inversions, és una decisió que ha
d’imposar el ministeri perquè després s’ha de repercutir
aquest cost d’inversió a la tarifa, tarifa estatal, vull recordar.

El tercer punt de la nostra proposta és preveu sistemes i
tenir molt en compte que la punta de la demanda elèctrica a les
Illes Balears es produeix quan no fa sol, i ens podem omplir
la boca de les energies renovables, les plaques fotovoltaiques,
i nosaltres estam d’acord que això s’ha de desenvolupar, s’ha
d’anar molt més enllà, hem d’avançar, hem d’incrementar el
percentatge d’energia neta, però, clar, no canviarem el sistema
productiu de les Illes Balears i que la punta es produeix quan
no fa sol. Per tant nosaltres entenem que hem de tenir molt en
compte aquest factor a l’hora de fer la planificació i a l’hora
d’establir el tancament progressiu dels grups de carbó d’Es
Murterar.

I el quart punt és la reconversió d’Es Murterar, que hauria
de deixar de ser una central de carbó per passar a cicles
combinats, a gas, i estar en reserva. Perquè, clar, a la Llei de
canvi climàtic, i vostès, els membres de la majoria, molt
reiteradament ens parlen de... un poc aquest concepte, entre
cometes, de sobirania energètica, d’intentar evitar la
dependència exterior. Això és un dels punts que incorpora la
llei, el conseller mateix ho explicava quan exposava la seva
llei de canvi climàtic.

Nosaltres al debat li varen explicar que, és clar, al final el
que nosaltres veim és que tot ve pels enllaços submarins, que
no és que estiguem en contra dels enllaços submarins, però
xoca l’enllaç submarí amb aquesta pretensió de no tenir
dependència exterior, perquè si tot ho feim per enllaç submarí
i el gran increment d’energia neta ve per l’enllaç submarí,
perquè a la península sí que hi ha molt més... molta més
producció d’energia neta, sobretot de vent i solar, sobretot
eòlica, aleshores, és clar, aquí es pot produir una falla de la
previsió que hi ha. 
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Per tant, nosaltres entenem que com a mínim la central
d’Es Murterar podria quedar en reserva per si hi ha una falla al
sistema, per si s’espenya un enllaç, per si hi ha una incidència
que provoqui la necessitat que entri en servei una nova
instal·lació.

Ho he dit i ho vull reiterar i amb això acab, les previsions
optimistes que moltes vegades es manegen en el tancament
d’Es Murterar per a nosaltres varen quedar totalment
desacreditades amb el que va ocórrer a Menorca. A Menorca
es va demostrar que aquestes previsions de Red Eléctrica, de
l’operador, diguem de vegades es confonen perquè l’operador
també s’ocupa de fer determinades inversions i com que no
vol fer determinades inversions ja li va bé estar d’una
determinada manera. 

Per a nosaltres evidentment, com a defensors de les Illes
Balears, això no ens va bé i per tant, pensam que hem de ser
molt curosos a l’hora de fer aquest procés. Aquest procés s’ha
de fer? Sí. S’ha de descarbonitzar? Sí. Tenim ara un horitzó
2027 o més enllà perquè hem d’esperar el cable, això és el
que ens ha dit el Govern. 

Per tant, adoptem les mesures necessàries per garantir el
subministrament i perquè tota aquesta transició  es faci
adequadament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. S’han presentat per part del Grup
Parlamentari Socialista les esmenes RGE núm. 1368, 1369,
1370 i 1371/19. Per defensar aquestes esmenes té la paraula
el Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Compartim la preocupació d’El Pi
sobre la necessitat de garantir el subministrament elèctric a
l’illa de Mallorca davant qualsevol eventualitat o
circumstància i compartim també la necessitat, com diria la
Sra. Ballester, que l’electricitat arribi al ciutadà, no?, es tracta
que les coses arribin al ciutadà, evidentment també
l’electricitat, amb regularitat i ordre i naturalitat.

No podem, però, compartir la proposició no de llei d’El Pi
en els termes en què la presenten, tot compartint la
preocupació, però entenem que des del moment en què El Pi
va expressar la seva preocupació per escrit a través d’aquesta
proposició no de llei al dia d’avui han succeït dues coses que
crec que són remarcables i importants.

Una la tenim tots fresca, és l’aprovació dimarts passat de
la Llei de canvi climàtic que estableix uns determinats acords,
qüestions, i també l’acord ha arribat a tres bandes per part del
Govern de les Illes Balears, el Govern d’Espanya i l’operador,
Endesa en aquest cas, per tal de fer front a la necessitat del
tancament progressiu de la central d’Es Murterar garantint a la

vegada el subministrament a l’illa de Menorca, la seguretat de
tenir subministrament elèctric suficient.

I en consonància amb el que diu la llei que vàrem aprovar
dimarts he de dir que es tancaran els grups 1 i 2 de la central
tèrmica d’Alcúdia a l’any 2020, és a dir, l’any que ve i es
tancaran els 3 i 4 no l’any 2025, com amb una cautela deia la
llei i la cautela era sempre que sigui garantit el
subministrament, sinó que per la planificació estatal del
subministrament... del segon cable elèctric, que dins la
planificació estatal està contemplat al 2027, confiem que
sigui el 2027 quan entri en funcionament d’una manera
efectiva... Vull dir, els grups 3 i 4, per tant, estaran operatius
dos anys més del que... amb la cautela que sempre que estigui
garantit el subministrament contemplava la llei, no entram en
contradicció amb la llei perquè hi ha aquesta cautela ja posada
en previsió d’aquestes... que pogués passar el que ha passat
de.... la planificació estatal 2025 faci que amb les obres
necessàries per instal·lar-lo el cable estigui (...)... podria ser
el 2026, però amb més seguretat, esperem -esperem- que
sigui el 2027, que no s’endarrereixi la seva instal·lació.

En aquest sentit, també dins l’acord hi ha cosa molt
important a remarcar també que és que, diguéssim, tot aquest
procés permetrà que els grups 3 i 4 d’Es Murterar a partir de
l’any 2025 i fins a l’any 2027 estiguin en funcionament molt
manco hores de les previstes inicialment. Per tant, aquesta
contaminació que preocupa al Sr. Melià i que ens preocupa a
tots, n’estic convençut, es veurà reduïda, moltíssim, perquè
evidentment funcionarà moltes menys hores anuals de les que
en principi funciona ara i que al literal de la Llei del canvi
climàtic estaria en funcionament fins al 2025, és a dir, estaria
en... no estarà en funcionament totes les hores del dia, sinó
unes 1.500 hores anuals els anys 2025 a 2027 i per tant, la
contaminació serà molt més inferior.

En aquest sentit , aquest acord també té una tercera pota
molt important que és la garantia del manteniment de tots els
llocs de feina de la central d’Es Murterar, els drets dels
treballadors i fins i tot, diguéssim, del manteniment de llocs
de feina indirectes que genera aquesta activitat a Es Murterar.
És a dir, hi ha unes feines de manteniment, reparació i fins i
tot de desmuntar (...) que permeten que aquests llocs de feina
es mantinguin. 

En aquest sentit i en coherència amb l’acord arribat pel
Govern, Endesa i el secretari d’Estat, que ha de fer les
modificacions legals d’ordre menor, són decrets llei, no?...,
són decrets, no és necessari fer cap modificació legislativa,
permetran, diguéssim, que amb les mesures... que els acords
que prengui... els canvis legals que prengui el ministeri els
grups 3 i 4 puguin funcionar al 2017 amb garanties.

Es tracta, diguéssim, de modificacions menors, que és
possible que els faci el Govern amb una agilitat... el Govern
d’Espanya amb una agilitat important que farà que es pugui
resoldre el problema d’aquesta transició d’Es Murterar cap a
l’abandó de la seva activitat per passar a... és cert, a tenir una
sobirania tutelada per dos cables elèctrics, sobirania
energètica d’alguna manera tutelada per dos cables elèctrics
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que esperem que també l’energia que ens arribi a través dels
cables sigui una energia neta perquè evidentment no resoldrem
res si només les Illes Balears som les que funcionam amb
energies netes i no ho fa la resta de l’Estat i la resta del món.

I és cert que hem de reconèixer -com deia el Sr. Melià-
que les Illes Balears som a la cua d’aquest necessari canvi
energètic, d’aquesta necessària transició i en aquests moments
som els darrers a l’hora d’adaptar-nos a la necessitat de
canviar de model.

La llei ens permetrà accelerar el procés, posar-nos, esper
que més prest que tard, al nivell de la resta de l’Estat i
esperem posar-nos també al nivell d’Europa i, a partir de les
esmenes que li hem proposat i de l’acord signat o establert a
finals de la setmana passada, i la llei que es va aprovar dimarts,
tenir un bon canvi de model que ens permeti tenir unes illes
molt més segures, amb garantia de subministrament sempre i
amb unes energies netes.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo, per un temps
de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
deia el portaveu d’El Pi dos aspectes bàsics: per una banda,
garantir el subministrament i que s’emprés un combustible
menys contaminant i és que al final aquesta PNL parlam, al
marge de tot l’aspecte tècnic que hi pugui haver darrere, de
temes de medi ambient, de tema de canvi climàtic i també d’un
aspecte lògicament de llocs de feina, d’un aspecte laboral,
però jo crec que ho ha dit molt bé també al final quan ha
esmentat, que és el que també anava a fer, la problemàtica
succeïda a Menorca que a dia d’avui encara el subministrament
elèctric en cas d’una fallida idò... una fallida encara que sigui
per una causa de força major, d’una cosa que és quasi
impossible que torni passar, però no ho tenim garantit. I a
l’any 2019 que en açò estiguem així davant una temporada
turística, quan és un tema purament econòmic és gairebé
insòlit amb el greuge que podria ocasionar.

Amb açò què vull dir? Que lògicament estam a favor,
podríem entrar en matisos que no ho faré, però estam a favor
amb el fons d’aquesta proposició no de llei, amb el fons
perquè principalment hem de garantir el subministrament i
també hem d’anar cap uns combustibles menys contaminants.
Perquè, és clar, el portaveu socialista esmenta la Llei de canvi
climàtic que vam debatre aquest passat dimarts i va quedar
aprovada, però també esmenta un tema que jo crec que és
important, i aquí algú tindrà la seva responsabilitat en aquest
sentit, que som a la cua quant a energies netes, i Menorca, per
exemple, essent Reserva de la Biosfera, doncs és una realitat
gairebé incomprensible. I ens trobam amb la paradoxa que el
gas natural sabem que no és una energia neta, però sí que és

menys contaminant que altres energies d’origen fòssil; però,
en canvi, a Menorca fa quatre anys que aquest projecte del gas
natural doncs es troba paralitzat per temes administratius,
diguem, així, administratius, no sé si amb una intencionalitat
o no, però administratius que no acaben de tenir els permisos.
Fins i tot, allà, quan es vol fer un tema d’energies netes, un
parc fotovoltaic, doncs hi ha col·lectius que surten a demanar
que aquella zona sigui declarada BIC perquè no es puguin
realitzar. O que promotors de parcs fotovoltaics que tendrien
una generació molt important d’energia neta a Menorca, es
veuen obligats a reduir per les pressions d’administracions
d’un determinat color polític, i no és precisament del color o
del Partit Popular.

Amb la qual cosa jo crec que no són conseqüents en voler
aprovar una normativa sobre canvi climàtic, de voler ser
pioners en aquest sentit , quan la realitat dels governs
d’esquerres, em posaré a Menorca i també a Balears, mai no
han fomentat que açò sigui una realitat, i crec que la realitat a
Menorca és totalment possible perquè els governs gairebé han
estat d’esquerres, amb diferents pactes, com hi ha ara, que, ho
torn reiterar, impedeixen la instal·lació del gas natural; que, ho
torn repetir, és una energia de transició, però és que a
Menorca no tenim, no han avançat ni cap a les renovables ni
cap a una transició, com sí s’ha fet a altres bandes.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei, perquè crec que el bàsic és garantir el
subministrament, com pugui tenir, que sí té, l’illa de
Formentera en el cas que hi hagués, que té dos enllaços, un és
insuficient per la demanda que té a l’estiu, però queda resolt
amb el tema de generadors. Crec que açò a una illa on la
problemàtica, en cas d’una fallida, com hi va haver a Menorca,
pugui ser que està almenys o vam estar tres dies sense llum i
que açò pugui passar dins un mes de juliol o dins un mes
d’agost, ja no és pel greuge propi dels menorquins que ho van
haver de patir, sinó que el greuge seria... o la incidència seria,
millor dit, molt més important.

Per tant, jo crec que per sobre de tot hi ha garantir el
subministrament i anar a la utilització de combustibles menys
contaminants, que al final és el que ve a dir aquesta proposició
no de llei, i crec que el Govern d’esquerres i l’actual pacte
molt bé que fèiem una llei de canvi climàtic, que nosaltres hi
vam tenir... ho reconeixem, hi vam tenir les nostres reserves,
però crec que per sobre de tot hi ha garantir el
subministrament, cosa que avui no està garantit a totes les
Illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, té la paraula el Sr. Jarabo, per un temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president. Per la nostra part, bé, primer de tot, dir
que nosaltres haguéssim signat les esmenes que ha plantejat el
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Partit Socialista, però, per una qüestió de temps, no vam tenir
temps de signar-les conjuntament, perquè entenem que... bé,
són més encertades, probablement, que la proposta inicial,
malgrat el Sr. Melià no les vulgui acceptar.

Crec que tots entenem la preocupació per la possibilitat
del dèficit de subministrament elèctric i, a més, ja s’ha
recordat el que va passar a Menorca, jo crec que sí que hem de
ser conscients que hi ha un risc, per tant sí que trob adient la
proposta d’El Pi, i hem de ser conscients d’aquesta realitat. I
que això ha de ser compatible amb la necessitat de tancar el
més aviat possible aquests dos primers grups d’Es Murterar,
i la qüestió és com es fa compatible?

Aquí hi ha una proposta d’El Pi que entenem que podria ser
vàlida, però crec que hi ha una aposta, s’ha dit, ecològica de
reduir emissions, etc., d’Es Murterar, que ha de ser valenta i
que no posi en risc aquest subministrament. Hi ha fórmules
per tancar aquests dos primers grups d’una manera més o
manco ràpida a partir de l’acord al qual es va arribar, mentre es
poden aplicar alternatives complementàries en cas de dèficit
de subministrament? Jo crec que sí, a Menorca ja ho hem vist,
es van enviar ràpidament els generadors, crec que aquí es
podrien fer determinades inversions per assegurar aquest
subministrament mentre es manté aquest tancament d’aquests
dos grups.

Per tant, no acab d’entendre l’obsessió aquesta d’intentar
assegurar el subministrament únicament mantenint aquests dos
grups. Es planteja el criteri aquest d’aquesta possible fallada
simultània de dos grups la qual impediria el subministrament,
bé, pot ser correcte; anem a complementar la generació
elèctrica d’alguna altra manera, que és cert que, d’entrada, i
aquí puc estar d’acord amb el Sr. Melià, no n’hi haurà prou
únicament amb la generació fotovoltaica els capvespres, aquí
podem tenir una dificultat, d’aquí que hem de mirar aquestes
alternatives en qüestió de generadors o del que sigui per
intentar cobrir aquesta necessitat.

És necessari un informe que digui que tal? Home, esper
que es faci, esper que es faci i que ningú es llanci a cometre
l’errada de tancar sense que hi hagi un informe que digui on
són els pics de demanda, sobretot a l’estiu, atès que no hi ha
manera de reduir d’alguna manera també les visites turístiques
a la nostra comunitat, i  no ho hem de fiar tot que mentre
continua augmentant el nombre de turistes, mentre continua
augmentat la demografia i mentre no es redueixi el consum,
doncs evidentment tenim un problema on s’han de cercar
alternatives.

Ara bé, la qüestió fonamental és que el problema de
l’escalfament global no va al marge d’aquesta situació, Es
Murterar es vol tancar precisament perquè hi ha un problema
global que hem d’atacar i que és prioritari pràcticament ara
sobre qualsevol altra cosa. Aquí l’altra dia el Sr. Saura ho deia
a la seva intervenció, el mercat no pot trobar-se per sobre de
la necessitat de protegir el planeta, i que pot sonar molt
filosòfic, però és que hem d’assegurar primer la protecció del
planeta, perquè si no ni hi haurà mercat, ni turisme, ni una

sèrie de qüestions, per tant és aquí on hem de prioritzar els
nostres esforços.

Per tant, crec que sí que s’ha d’agrair posar el focus
d’atenció sobre aquesta qüestió la qual no només ha de ser Es
Murterar, que és un problema molt més ample, i crec que dins
les esmenes del Partit Socialista es parla a qualque moment de
fiabilitat, la qüestió és aquesta crec jo, de quina manera ens
podem fiar de Red Eléctrica, que ha demostrat que no acaba de
ser una empresa, per dir-ho de qualque manera, fiable,
sobretot pel que ha passat a Menorca, però també pel que ha
passat a altres llocs de la península. I és aquí on s’ha de
pressionar, on s’ha de demanar que es respectin els acords i on
s’ha de demanar doncs que aquest cable es confirmi que
l’arribada (...) un cable que ens connecta amb la península,
doncs no es pugui endarrerir quant a la seva arriba al 2027. I jo
crec que és per aquí per on hem de treballar.

I per una altra banda, es parlava també, algú ho ha dit, de
sobirania energètica, jo crec que és fonamental tenir una certa
sobirania energètica, però és evident que no tindrem una
sobirania energètica completa. S’ha de dir també que hem de
recordar els llocs de feina, hi ha un compromís de mantenir
els llocs de feina, però insisteixo, la qüestió rau en què,
malgrat no podem tenir una completa sobirania energètica, que
seria l’ideal, i estam molt allunyats d’aquesta opció, sí que
hem d’intentar tancar Es Murterar, però també, mentrestant, i
crec que la Llei de canvi climàtic és fonamental en aquest
sentit, conscienciar població, empresa, etc., perquè es pugui
percebre el problema de l’escalfament global.

I aquí ja podríem tenir propostes un poc més arriscades,
sabem que hi ha una excessiva preocupació pels efectes
paisatgístics que pot tenir la implantació de parcs fotovoltaics,
però d’alguna manera també s’ha de visibilitzar que aquesta
necessitat de producció energètica aquí és fonamental. No (...)
en el cas que potser, de vegades ho he dit en públic, seria
convenient, que és posar també determinats aerogeneradors a
la Tramuntana, i a més pintats de rosa per intentar conscienciar
de manera clara de la gravetat del problema que tenim i de la
necessitat que tenim també de produir energies netes.

Per tant, si no hi ha canvi de posicionament quant a
l’acceptació de les esmenes per part del Sr. Melià, nosaltres
votaríem en contra perquè entenem que el problema és més
ample.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, president. Quan intervenia el Sr. Tadeo, per un moment
m’he pensat si Es Murterar era a Ciutadella en lloc d’Alcúdia,
perquè ha començat a parlar del tema de Menorca...

 



796 ECONOMIA / Núm. 51 / 14 de febrer de 2019 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... hi ha hagut un moment que ho he dubtat. No, bromes a part,
tenc entès, o almanco..., potser vagi errat, però pel que havia
seguit per la premsa que precisament a Menorca hi ha una pla
amb el suport unànime de tots els partits, tenia entès -potser
no sigui així, no ho sé-, que es va presentar al ministeri, que es
va presentar a Europa, un pla per al 2030 per al foment de les
energies renovables. Crec que precisament s’ha avançat prou.

En qualsevol cas, sí que també volia fer referència a
Menorca perquè, és clar, la PNL d’El Pi planteja el tema del
criteri N menys 2 , és clar, aquests temes són temes prou
tècnics, no? A Menorca hi havia un doble enllaç, una doble
estesa elèctrica i el cap de fibló es va carregar les dues
esteses i es va produir el problema. Se suposa que amb el
criteri N menys 2 això no hauria passat, i si hi hagués hagut
tres esteses el cap de fibló s’hagués carregat les tres? No ho
sabem, tal vegada hauríem de posar el criteri N menys 3. És
clar, els criteris aquests són un compromís, diguem, entre
evidentment el cost que suposen i la seguretat que donen i la
probabilitat que passi qualque cosa, vull dir que són temes
prou tècnics que es troben regulats a normativa, que nosaltres
entenem que sí que és cert que ha quedat demostrat que no són
suficients.

Per tant, més que parlar que si ha de ser N menys 2 o si han
de ser altres criteris, no basats només en l’N menys ics, ens
sembla més encertada la proposta socialista, que és la 1370,
que és “El Parlament insta Red Eléctrica i el Govern de l’Estat
a estudiar la necessitat d’establir modificacions normatives
que permetin afegir criteris addicionals de seguretat i fidelitat
a la xarxa dels sistemes elèctrics no peninsulars”. Perquè si
ens limitam a dir N menys 2, N menys 3, i amb l’exemple que
he posat abans de les esteses elèctriques, quantes esteses
elèctriques hauríem de posar més a Mallorca? I quin problema
ens duen les que es posen? Perquè evidentment tots coneixem
els problemes que ens duen les esteses que es posen.

Per tant, nosaltres creiem que s’entra en uns criteris i en
uns aspectes més tècnics que no veiem que siguin exactament
la solució o que tendrien molts matisos.

Nosaltres, com ja ha dit el Sr. Borràs, creiem que l’acord
al qual es va arribar aquest passat mes de febrer, el passat, crec
que era el 9 de febrer, que es va anunciar amb el Ministeri i
amb les diferents parts, de tancar els grups 1 i 2 a partir del
2020, que aquests grups 3 i 4 puguin seguir funcionant amb un
màxim d’hores com a seguretat, creiem que és un compromís,
confiam que l’acord entre el Govern, el Ministeri i Endesa i
Red Eléctrica és un compromís entre la seguretat del
subministrament i la necessària reducció d’emissions que és
positiva.

I per tant, nosaltres donam suport a les esmenes
presentades i rebutjarem la proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té  la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. La postura del nostre grup
respecte dels diferents punts és la següent: respecte del
primer punt, crec que d’alguna manera advoca per un criteri
que ens pot semblar bé, però que també demostrar-se rígid
segons com evolucionin les circumstàncies i segons com
evolucionin les alternatives que tenim en aquests moments. En
aquest sentit, l’esmena em sembla més adequada, primer
perquè l’acord del 8 de febrer d’alguna vol no només donar
resposta a les possibles fallades del sistema, sinó a altres
criteris que em semblen que cal tenir en compte i, per tant, en
aquest sentit el veiem més flexible i em sembla més adequat
i no tan rígida com la redacció original.

Pel que fa al segon punt, segons com s’interpreti el segon
punt, no veuria incompatibilitat en el redactat original i
l’esmena que s’ha plantejat, perquè no veuria incompatibilitat?
Perquè el segon punt, de fet, quan diu que la central segueixi
operativa durant els propers cinc anys, no diu ni que hagin de
funcionar tots els seus grups, ni a tota la seva capacitat
cadascun d’aquests grups, no ho diu, però es podria entendre
que es refereix a això, quan parla que la central segueixi
operativa. A mi m’agradaria que em clarifiqués aquest punt a
la seva contrarèplica, perquè, evidentment que segueixi
operativa no amb tots els seus grups i no amb tota la seva
capacitat durant els propers cinc anys ens pot semblar bé, però
tal com està redactat es podria entendre que diem “si cal
també amb tota la seva capacitat”.

I en aquest sentit, l’esmena del Grup Socialista em sembla
també més adequada, em sembla més adequada en el sentit de
garantir els llocs de feina.

Pel que fa al punt tercer, és clar, a mi d’aquest estudi que
proposa la proposició no de llei és, diguem, un estudi amb
unes condicions que s’avancen a les conclusions de l’estudi,
d’alguna manera demanem un estudi però ja posant-li tota una
sèrie de condicions per limitar l’abast d’aquest estudi, la qual
cosa fins i tot acaba dient les hores que haurien de funcionar
els grups 1 i els grups 2 abans de procedir al seu tancament, la
qual cosa em sembla una mica contradictori i, per això, la
veritat és que amb aquest punt no hi estaríem d’acord, i
estaríem d’acord amb l’esmena que s’ha presentat.

I pel que fa al punt quart, la veritat és que la postura del
nostre grup és la d’abstenir-nos, perquè no tenim clar que
realment aquesta substitució, és a dir, creiem que si fos
possible es podria plantejar, però no tenim clar que en aquests
moments sigui possible.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos sí que apoyaremos
los puntos de esta moción, creo que es una moción que está
cargada de fundamento, puesto que lo pide es cumplir con los
Acuerdos de París, como continuamente también hemos dicho
desde Ciudadanos. La transición energética, ya lo hemos dicho
muchísimas veces, es necesaria y es un acuerdo de los estados
miembros de la Unión, pero ante todo, dentro de estos
Acuerdos de Partís, hay también una base fundamental y es que
se ha de hacer con una transición que, efectivamente, garantice
la seguridad del suministro eléctrico, ante todo se ha de hacer
así.

Por lo tanto, a mí me gustaría que a veces los grupos del
Govern, que, efectivamente, estamos todos de acuerdo en que
esta transición se tiene que hacer y se ha de cumplir para el
2050, pero yo echo mucho en falta que los grupos del Govern
dejen de hablar de si se cerrará en 2025, en 2020 o en 2027
y nos digan y focalicen su argumento en darnos buenas
noticias de cuántas subastas de energías renovables han
llegado a Baleares; que nos den buenas noticias de en cuántos
años nos han llegado los fondos FEDER para poder construir
estos parques fotovoltaicos que estaban esperando esas
ayudas; que nos den cuántos megavatios se  han puesto en
marcha desde el 2015, porque yo les puedo decir que ustedes
solamente están hablando de fechas, cuando en 2015 teníamos
74 megavatios en renovables y ahora, en 2019, tenemos 74
megavatios en renovables; cuando en 2015 recibimos cero
megavatios en subastas de energía renovables para Baleares,
en 2016 cero megavatios en subastas de energías renovables,
en 2017 cero megavatios, en 2018 cero megavatios, y en
2019 Ciudadanos presentó una iniciativa para decirle a este
govern que inste al Gobierno de España, al Sr. Sánchez, a que
nos dé algún megavatio para energías renovables, al menos de
fotovoltaicas, que están aquí esperando los parques, y nos
dijeron que no.

Por lo tanto, si ustedes solamente hablan de fechas sobre
un papel son políticas que no valen para nada, por favor,
háblennos de esa transición energética, ¿cuántos megavatios
de renovables están ustedes ya poniendo en marcha?, porque
de lo contrario  va a ocurrir lo que ha ocurrido, que el
secretario de estado para la Energía les ha dicho: “¿en 2025?,
pero si no tenemos el doble cable a la península, no, no, a
2027" y ni siquiera está planificado.

Es decir, realmente es una transición energética y son unos
objetivos muy importantes, se tienen que hacer y se tienen que
hacer bien y se tiene que poner en marcha. Lo que no podemos
hacer es hablar de nada porque si ustedes no ponen en marcha
las energías renovables no podemos hacer esa transición y es
lo que está diciendo esta iniciativa, que... de acuerdo, ¿la
transición energética?, claro que sí, claro que sí, s i  en eso
estamos todos de acuerdo, pero con seguridad eléctrica y lo

que propone son estrategias para tener una seguridad en el
suministro eléctrico.

Y otro de los problemas que no están ustedes afrontando
como govern y es muy importante es la directiva de emisiones
industriales que no está cumpliendo Es Murterar y que en
2020 va a sufrir, primero, una multa que nos va a dejar
tiritando y, segundo, que van a disminuir el número de horas
de funcionamiento de la central cuando ustedes en cuatro años
no han puesto ni un solo megavatio en marcha de energías
renovables.

Por lo tanto, creo que se tiene que hacer política real,
efectiva y que la transición sea como toca, es decir
aumentando en megavatios de renovables y a medida que se
aumente en esos megavatios ir eliminando la generación de
energía mediante energías fósiles.  

No basta solamente hablar de cuándo voy a cerrar esto,
cuándo voy a cerrar lo otro, s ino cuánto he avanzado en
renovables. Esa es la pregunta y ese es el argumento y eso es
lo que ustedes tienen que explicar a los ciudadanos, porque los
ciudadanos ya les digo yo que están bastante cansados de
políticas que al final no llegan a hechos reales.

Por tanto, apoyaremos todos los grupos... todos los
puntos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant per un temps de cinc minuts i ens podria dir si
accepta o no accepta alguna esmena, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No accept cap esmena, president. 

Aclarit aquest punt... el Sr. Borràs deia: “s’han produït dos
fets des de la presentació al debat” i és vera que s’han produït
aquests dos fets, però és que aquests dos fets, al contrari del
que diu el Sr. Borràs, el que fan és reforçar la nostra
proposició, perquè la Llei de canvi climàtic, vostès ens varen
explicar que era indicatiu l’horitzó temporal que marcava del
tancament d’Es Murterar, vostès mateixos ens ho han dit que
era indicatiu, quan jo els vaig dir: “quina contradicció que
facin un acord que va en contra del marcat per la llei”, i em
varen dir: “no, no, això és indicatiu”.

Si és indicatiu vol dir que... hi ha marge de maniobra i que
no és cap obligació el que digui la Llei de canvi climàtic,
perquè només és indicatiu.

I l’acord..., és clar, és que l’acord..., vostès fan el que va
passar a Menorca, vostès estan dient: “no hi haurà enllaç, però
no passa res, reduirem, llevarem grups, només 500 hores i no
passarà res perquè estarà garantit”. A los hechos me remito.
Això... és el mateix procediment i la mateixa actitud, un
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procediment i una actitud que s’ha demostrat nefasta i
desastrosa, però vostès volen aplicar aquest mateix pensament
i nosaltres evidentment no confiam.

Jo sé que el Sr. Reus és molt confiat i diu que confiam,
nosaltres no confiam, em sap greu. Després de l’experiència
acumulada crec que l’actitud més intel·ligent no és confiar,
l’actitud més intel·ligent és tenir-ho garantit. 

És clar, nosaltres no compartim la postura de Podemos,
perquè Podemos diu: “la qüestió fonamental és tancar Es
Murterar”. No, la qüestió fonamental és garantir el
subministrament, aquesta és la qüestió fonamental. Són dues
maneres... eh,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... legítimes si volen, però són dues maneres diferents, perquè
això no és una qüestió de mercat, és una qüestió dels usuaris
que puguin tenir electricitat a ca seva, que no passi això de
Menorca.

Per a nosaltres, per a El Pi la qüestió fonamental és
garantir el subministrament. Per a vostès la qüestió
fonamental és tancar Es Murterar? Molt bé, cadascú té la seva
opinió. 

Nosaltres...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, no-, és compatible si es fan les coses bé, si es fan les
coses malament tres dies d’apagada,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... això és la qüestió.

Per tant, nosaltres continuam pensant que la central d’Es
Murterar el que s’ha de fer és adaptar-la, que acompleixi les
directives d’emissions industrials; el que hem de fer és deixar-
la de reserva; el que hem de fer és avançar cap a un
combustible manco contaminant com és el gas i anar fent
aquest camí. Vostès no, vostès volen adoptar una mesura que
per a nosaltres és irresponsable, perillosa i que pot, al futur,
pot provocar que no tenguem capacitat de generació i per tant,
no tenguem capacitat de subministrar l’energia que necessiten
les nostres persones, tots, les nostres empreses, els nostres
treballadors, tothom.

I ens sap greu, per tant, que no li donin suport. I vull acabar
dient que el que ens sembla... denunciable és el seu doble
discurs, perquè, és clar, molts de grups que en aquesta
comissió votaran en contra als plens dels respectius
ajuntaments d’Alcúdia, de Sa Pobla, etc., bé que hi varen votar
a favor. Per tant, no se sap vostès què defensen exactament a
Es Murterar o depenent de si estan en una banda o a l’altra
defensen una cosa o defensen l’altra. Crec que s’haurien
d’aclarir i haurien de tenir una postura molt més diàfana.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts per la qual cosa li deman, Sr.
Melià, s i vol fer una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques que diu: “Podem
votar”)

Podem passar a la votació?

Idò passam a la votació, sense acceptar cap esmena, de la
Proposició no de llei RGE núm. 14809/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 14809/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a garantia
del subministrament elèctric i reconversió de la central d’Es
Murterar.

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

Molts d’anys a tots els que avui fan festa.
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