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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui, i en primer lloc els demanaria

si es produeixen substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez substitueix Aitor Morrás.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Margalida Capellà.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Miquel Vidal.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a l’ordre del dia d’avui. Consisteix

en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 5122/15,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a

solAlicitar la posada en funcionament de la dessaladora de Santa

Eulàlia a Eivissa; i RGE núm. 7241/15, presentada pels Grups

Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa

a rebuig del decret d’autoconsum d’energies renovables.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5122/15, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a solAlicitar la

posada en funcionament de la dessaladora de Santa Eulàlia

a Eivissa. 

Passam, idò, al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

5122/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solAlicitar

la posada en funcionament de la dessaladora de Santa Eulàlia

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

Silvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Buenas tardes. Gracias, president. Bueno, comenzaré

haciendo un histórico de lo que ha sido la historia de esta

desaladora. En el año 2007-2008 se iniciaron las obras para la

planta desaladora de Santa Eulalia del Río, que es la tercera de

la isla de Ibiza; las otras están en los municipios de Ibiza y San

Antonio. Esta desaladora inicialmente tenía que tener una

capacidad de 10.000 metros cúbicos diarios para abastecer al

municipio de Santa Eulalia; no obstante, ante la precaria

situación de abastecimiento de agua que se da en la isla de

Ibiza desde hace años el proyecto inicial de modificó para

ampliar la capacidad en 5.000 metros cúbicos y poder abastecer

otras zonas de la isla, como son los municipios de San José i

San Juan. 

Finalmente las obras de construcción de esta instalación se

finalizaron en el año 2012, con un coste final de 41 millones de

euros, casi el doble de lo que estaba presupuestado

inicialmente, que era 22 millones. A causa de este sobrecoste

la obra todavía no está recepcionada por el Govern de les Illes

Balears.

La situación en la que se encuentra actualmente la isla de

Ibiza en lo que hace referencia al abastecimiento de agua es

dramática: los acuíferos están sobreexplotados, el agua de los

pozos salinizada, y las plantas depuradoras están tan al límite

que no pueden funcionar a pleno rendimiento. Reciente el

ayuntamiento de San José de Sa Talaia, el municipio con más

problemas desde hace años ya que no dispone de ninguna

planta desaladora, ha tenido que solicitar agua al municipio de

Ibiza y aceptar el ofrecimiento de una empresa privada para

que abastezca de agua a la población. 

He de decir también que esta PNL la presentamos en

agosto, con lo cual ha quedado un poco obsoleta en el tiempo

porque se han hecho algunas actuaciones ya, como son la

expropiación de los terrenos para poder comenzar la conexión,

y también el convenio entre el Ministerio de Agricultura para

la resolución de ver cómo se hace la recepción de esta

desaladora por parte del Govern. Por tanto, para poderla

actualizar, propondría que en los puntos 1 y 2, en lugar de la

palabra “iniciar” se substituyera por “continuar”, de forma que

los puntos quedarían de la siguiente forma. Punto 1: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a continuar contactes i negociacions amb totes les

administracions implicades en la construcció i gestió de la

dessaladora de Santa Eulàlia per tal d’arribar a un acord en

l’assumpció del sobrecost de les obres de construcció”. El

punt 2: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

central a continuar les gestions per garantir la immediata

posada en funcionament de la planta dessaladora de Santa

Eulàlia”. I, el punt 3: “El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern de les Illes Balears a iniciar les gestions per a

l’execució de les obres de connexió de la dessaladora amb els

trams que han de dur l’aigua a Sant Joan i Sant Josep”.

Y nada, esto es la propuesta que presentamos desde el

Grupo Parlamentario Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. S’ha presentat per part del

Grup Parlamentari Popular l’esmena RGE núm. 1326/16. Per

a la defensa d’aquesta esmena té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

prenc la paraula per defensar la posició del meu grup i el

contingut de les esmenes que hem presentat a aquesta

proposició no de llei relacionades amb la posada en

funcionament d’una dessaladora a Santa Eulària, unes esmenes

que rescaten de l’oblit, rescaten de l’estat d’abandonament una

proposició no de llei presentada a finals del mes d’agost, li

donen vida, l’actualitzen, li donen la vigència necessària per

intentar arribar a un acord que ens permeti convertir aquesta

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505122
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proposició no de llei obsoleta en una oportunitat per insistir en

la necessitat de posar en marxa aquesta infraestructura. I és cert

que les circumstàncies des del mes d’agost, en què es va

presentar aquesta proposició no de llei, han canviat i de quina

manera han canviat. La proposició no de llei inicial del Grup

Parlamentari Socialista demanava, exigia, insistia en la

necessitat que el Govern central posàs en funcionament aquesta

infraestructura, aquesta instalAlació, i estic segur que en aquell

mes d’agost el Grup Parlamentari Socialista ho feia convençut

que s’havia de posar en funcionament i no precisament perquè

fos el Partit Popular que governàs a Espanya, de la mateixa

manera que estic convençut que avui ho demanaria, ho

demanarà al Govern de les Illes Balears, convençut que s’ha de

posar en marxa però no perquè precisament governi el grup

parlamentari..., o el Partit Socialista en coalició amb altres

formacions polítiques.

Per tant avui som aquí per intentar, com dic, donar vigència

i dar a aquesta proposició no de llei el veritable sentit que ha de

tenir, perquè jo estic convençut que hi ha punts convergents,

punts coincidents, i estic segur que una vegada substanciat

aquest debat arribarem a acords. Ja li puc anticipar que no als

acords que ens planteja la portaveu del Grup Parlamentari

Socialista, perquè efectivament aquests acords no canvien

bàsicament el contingut d’allà on s’ha de veritablement arribar.

Per tant crec que -i ho avançaré més endavant- demanaria i

demanaré un recés a fi de poder posar postures en comú.

Jo crec que no és necessària, perquè ja ho ha fet i ho ha fet

molt bé la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la història

d’aquest dessaladora, però convé recordar sintèticament què és

el que ha succeït. Es construeix una dessaladora al terme

municipal de Santa Eulària per part d’un govern socialista que

acaba tenint un sobrecost de 19 milions d’euros; hi havia una

producció estimada de 10.000 metres cúbics, es decideix

ampliar a 5.000 en lloc d’haver de fer una altra dessaladora.

Clar, ni el Govern central nou ni el govern autonòmic

decideixen assumir aquest sobrecost, la concessionària ho

denuncia, i la situació queda en un estat de colAlapse important

que, donat el dictamen darrer del Consell d’Estat, permet

desembossar aquesta situació amb un acord que bàsicament

consisteix en el fet que el Govern central assumeixi el sobrecost

que té aquesta dessaladora, transfereixi la titularitat al Govern

de les Illes Balears a cost zero, i a canvi que faci una petita

connexió que és necessària a fi que l’aigua que generi aquesta

dessaladora arribi a altres indrets que no són precisament al

terme municipal de Santa Eulària.

Aquest és l’acord a què s’arriba, per tant el sobrecost està

assumit per part del Govern central; tant és així que a una

reunió dia 24 de setembre de 2015 ja queda perfectament clar

que aquest sobrecost l’assumeix el ministeri, una reunió

bilateral entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri

d’Agricultura en aquell moment. Aquí tenim el retall de premsa

en què queda de manifest la satisfacció de les dues parts, una

perquè veia que el sobrecost s’assumia i l’altra perquè

rescatava precisament aquesta infraestructura, no? 

Clar, el Govern va sortir certament satisfet d’aquella reunió,

entre altres coses no només perquè assumia la titularitat i

assumiria també el sobrecost el Govern central, sinó perquè en

certa manera també el que es demanava era que el cost o aquest

sobrecost no tengués incidència en el preu que s’imputava

finalment al consumidor. Jo crec que això és important tenir-ho

present i és el motiu del nostre tercer apartat d’aquesta

proposició no de llei. Per tant, i resumint, allò transcendental

aquí és arribar a un acord i insistir en la necessitat, primer, que

el Govern de les Illes Balears recepcioni una obra que està a la

seva disposició, que ho podria fer de forma absolutament

immediata si volgués, i crec que hem de posar això de relleu,

crec que el ministeri l’únic que vol en aquest moment és que

això es produeixi. 

En segon lloc, tenir clar que el sobrecost ja l’ha assumit el

Govern central; per tant aquesta proposta que a mi se’m fa

d’alterar el punt 1 a fi de continuar els contactes i les

negociacions entre totes les administracions implicades en la

construcció d’aquesta dessaladora per tal d’arribar a un acord

en l’assumpció del sobrecost, no té sentit; quin sentit té?, quin

sentit té que jo arribi, que el meu grup parlamentari pugui

arribar a aquest acord si aquí ja, Sra. Limones, ja perfectament

amb el ministeri, en una reunió bilateral, ja queden d’acord que

el sobrecost l’assumeix el Govern central? Per tant jo no puc

arribar a aquest acord; jo arribaré a altres acords i crec que

tenim l’oportunitat de fer-ho, si és així, però a aquest que vostè

em proposa difícilment ho puc fer.

En el segon punt em diu vostè que el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern central a iniciar gestions per garantir la

immediata posada en funcionament. Ja no és el... -a continuar-

ja no és el Govern central el que ha de fer gestions a fi que la

dessaladora es posi en marxa, qui ha d’accionar l’interruptor és

el Govern de les Illes Balears, ja no és el Govern central.

L’únic que ha de fer el Govern de les Illes Balears és

recepcionar. Per tant podrem arribar a acords en aquest apartat

sempre que l’adaptem a la veritable realitat.

I en tercer lloc, i per (...) el tercer punt, insistia en el mateix,

el sobrecost, i ho deia el Sr. Conseller, el conseller va destacar

que allò important i clau en tot aquest assumpte és que els

ciutadans no siguin els que han d’assumir el sobrecost

mitjançant el cànon d’aigua. Idò aquesta tercera proposta que

jo faig aquí va precisament en aquest sentit, que en el cost final

del consumidor no se li imputi un sobrecost que ja precisament

assumeix el Govern de l’Estat. Bàsicament és això, i no és que

només ho digui jo, és que ho diu el conseller en aquest article

del Diario de Ibiza el dia 24 de setembre de 2015, dia posterior

a la reunió que varen tenir en el ministeri.

Per tant, tota la disposició per part del grup parlamentari a

arribar a acords, a consensos, crec que no és difícil, crec que ho

tenim fàcil, crec que volem exactament el mateixa, i ara

dependrà de les voluntats de cada un, si volem aconseguir-ho

o no aconseguir-ho. Per tant, quan acabi la intervenció de la

resta de companys, demanaré o deman (...) la presidència que

puguem fer un recés a fi d’intentar arribar a enteniments.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. S’ha presentat, conjuntament pels

Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca,

l’esmena RGE núm. 1373/16.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601373
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Per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula, per part del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, l’Hble. Sra. Diputada...

Uep!, d’acord, disculpau, està al revés.

També per a la defensa de l’esmena té la paraula la diputada

Sra. Joana Aina Campomar. Gràcies.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots. És vera que aquí la

companya del Grup Socialista ha fet un poc d’història, però jo

encara voldria anar més enrere perquè crec que aquest tema de

les dessaladores és un tema en aquest moment molt present,

sobretot en aquest moment de greu sequera i de greu

endeutament que té aquesta comunitat autònoma.

Aquesta mala planificació de les dessaladores es remunta al

govern del Partit Popular en el temps del Sr. Matas, en el qual

es va decidir que el ministeri fes una sèrie de dessaladores a

l’àmbit de les Illes Balears sense cap tipus de planificació, i a

més es va conveniar que el ministeri executàs i després aquesta

comunitat autònoma pagàs tots els costos. D’aquí ve tot l’error.

És a dir, quin sentit té que aquesta comunitat autònoma s’hagi

d’endeutar posteriorment per pagar tots els costos d’unes obres

que (...) el ministeri que executi unes obres? Allò normal quan

es fan convenis d’aquest tipus amb el ministeri és perquè el

ministeri es fa càrrec ja inicialment del cost, i després cedeix

gratuïtament aquestes infraestructures a la comunitat autònoma

pertinent. Aquests convenis ja no tenen cap sentit, i a més amb

greu perjudici de tots els ciutadans i les ciutadanes d’aquestes

illes en el moment en què ja es varen fer, en aquell moment.

I en aquest sentit no només hi ha la de Santa Eulàlia, hi ha

la de Ciutadella, hi ha la d’Andratx, hi ha la d’Alcúdia. No

només tenim aquesta problemàtica amb Santa Eulàlia: tenim

una problemàtica d’una dessaladora a Andratx que no ha

funcionat mai, que haurà de pagar aquesta comunitat autònoma;

tenim una problemàtica d’una dessaladora a Ciutadella, que no

té connexió a Ciutadella, que es va conveniar que el Ministeri

executaria, però que aquesta comunitat ho pagaria tot

íntegrament. Aquesta dessaladora d’Alcúdia també amb aquesta

mateixa situació, que ha funcionat mínimament perquè no hi ha

hagut la demanda suficient. I ara aquesta de Santa Eulàlia

també, que estam satisfets de les accions i de les gestions que

ha fet aquest Govern precisament per eliminar aquest cost i

aquest sobrecost del que ha costat aquesta dessaladora a tots els

ciutadans.

Per tant, la nostra esmena ha anat en aquest sentit, en posar

de relleu la satisfacció del nostre grup per les gestions que

s’han fet per part de la Conselleria de Medi Ambient a l’hora

de què realment fos el ministeri que pagués aquesta

infraestructura de Santa Eulàlia com pertocava. I en aquest

moment també posar en evidència que això és el resultat d’una

mala planificació, en aquest cas d’aquestes instalAlacions per

part del Govern popular en el seu moment, quan va firmar

aquests convenis amb el ministeri. I per tant, la nostra esmena

que estam d’acord amb el Partit Socialista en què, nosaltres

l’havíem posada com a de totalitat, però també com d’addicció

estam d’acord que es tengui en compte. I per tant, donam

suport a les propostes que ha dit el Partit Socialista.

I per la nostra part també dir, pel que ha comentat el Sr.

Jerez, del tema dels costos, creim que els costos de la

dessalació, en aquest cas en el seu apartat segon, en aquest

moment creim que són uns costos excessivament cars pel que

he mencionat abans, perquè són unes dessaladores que el

ministeri no executa, que no té cap sentit que les executi una

administració que no coneix el nostre territori, que ni tan sols

ha fet un projecte que connectés aquestes infraestructures als

municipis corresponents, ni això s’ha tengut en compte. I que

per tant, creim que aquests costos de dessalació, estam segurs

que la Conselleria de Medi Ambient farà la feina necessària

perquè els ciutadans i ciutadanes paguin el menor cost possible,

però arreu de totes les illes.

I per tant, no podem donar suport a aquest darrer punt que

proposa el Partit Popular a l’hora de què aquest Parlament

marqui quin preu ha de tenir el cost de la dessalació, quan

precisament aquest cost ve derivat de la manca de planificació

que va tenir en el seu moment quan es va arribar a aquests

acords amb el ministeri de l’Estat a l’hora d’executar aquestes

infraestructures.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. També per a la defensa

d’aquesta esmena, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, President. La situació de manca de pluges actual ha

posat més que mai la qüestió de les infraestructures

hidràuliques damunt la taula. Davant d’aquesta situació

dramàtica, aquestes infraestructures prenen més força per

necessitat, si, a més, parlam d’Eivissa, on existeix una greu

problemàtica amb l’aigua, tenim la quadratura del cercle. A

banda del temps que vivim, tenim tot un seguit d’instalAlacions

que han resultat molt costoses per a la ciutadania i que ens

trobam que encara no es troben marxa, com és el cas que avui

tractam. Amb tot, cal dir que el conseller de Medi Ambient,

Vicenç Vidal, en una recent visita a Eivissa ha detallat que el

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ja ha

rescindit el contracte amb la concessionària i ha designat un

tècnic que serà l’encarregat de seguir amb el protocol

d’entregar la dessaladora a la comunitat autònoma. A més,

l’Executiu durà a terme un contracte d’emergència per posar la

dessaladora en proves i mantenir-la fins que es faci la concessió

que inclourà la connexió fins l’anell que connectarà les tres

dessaladores per proveir tots els municipis.

Per açò i tenint en compte les passes ja fetes per la

conselleria, donam suport a aquesta PNL amb la nostra esmena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Torn de fixació de posicions. Pel

Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. David Martínez.
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EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i

diputades. Avui debatem sobre una altra proposició no de llei

relacionada amb les dessaladores, ja ho vam fer el 23 de

setembre de l’any passat, a l’anterior període de sessions,

parlant de la dessaladora de Ciutadella i, com molt bé ha

explicat la representant, la portaveu de MÉS per Mallorca, hi

ha moltes més dessaladores que estan aturades i construïdes i

estan sense funcionar, són els aeroports buits de Balears que no

tenen avions, però bé, tenim dessaladores que no donen aigua.

I bé, aquest és un problema molt greu, hi ha hagut una

despesa, em sorprèn quan es diu que hi ha hagut un sobrecost

de gairebé el doble del que estava pressupostat i a ningú

sorprèn, és com “no, és molt normal -no?- que això sigui...” i

de veres que aquí a les Balears ha estat molt normal, però no ho

hauria de ser, perquè açò són doblers que són de tota la gent,

dels ciutadans, que són de tots i de totes i em sorprèn aquesta

passivitat amb la qual es diuen les coses i bé, ningú no té cap

responsabilitat, els partits polítics que varen governar en el seu

moment ho han assumit, és vera que el Ministeri de Medi

Ambient ha assumit aquest sobrecost, perquè és clar, ho havia

de fer, però com si fos no res, bé, es fa i ja està.

Tenim aquestes instalAlacions..., estam d’acord des del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears que no hi ha hagut una

planificació i en aquest cas a les Balears mai, no s’ha fet amb

seny i és veritat que tenim unes instalAlacions que ja que estan

construïdes s’ha de fer l’opció d’emprar-les, a més, la situació

de previsió de sequera que hi ha a totes les Illes dóna aquesta

necessitat encara més... és més important encara tirar endavant,

que almenys les instalAlacions que ja estan fetes es puguin

emprar.

Per açò votarem a favor de la proposta que fa el Partit

Socialista, no sé si criticar l’ús d’aquestes infraestructures

hídriques que tenen un cost energètic molt elevat, l’aigua surt

a un preu d’or i s’hauria... en el manteniment de la seva

explotació veure quines opcions hi ha de disminuir aquest cost

energètic i que açò no repercuteixi a la factura de l’aigua i quan

arribi a la gent.

També volíem comentar que la vida útil d’aquestes

infraestructures és envoltant els quinze anys i es varen construir

a l’any dos mil..., bé, es varen iniciar al 2007, es varen acabar

al 2012 i ja han passat quatre anys sense emprar-les, no sé si

açò comptarà o no, però açò és molt poc temps i pel cost que

té no és una gestió molt eficient dels recursos hídrics.

I bé, no tenim res més... Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, ja se suposa

que en el 2007, quan varen iniciar les obres d’aquesta

dessaladora és perquè hi havia una necessitat i es necessitava

aquesta infraestructura, acaba al 2012 i som el 2016 i encara no

està recepcionada. Crec que són coses inadmissibles aquestes

actuacions.

El tema del cost, un increment de 22 a 41 milions també

creim que és una barbaritat, s’ha de mirar, hi ha uns tècnics, uns

arquitectes, uns enginyers i ja la llei del sector públic que te

marca o te deixa aquest 20% que sempre hi pot haver..., vull

dir, estam parlant d’un 50% damunt 21 milions d’euros, són

molts de doblers. 

El sobrecost, benvinguda l’assumpció del sobrecost del

ministeri, crec que fa tard, però també com es diu nunca es

tarde si la dicha es buena. Crec que amb la situació sobretot

actual de sequera generalitzada en què ens trobam és

importantíssim que s’accelerin tots els processos perquè

aquesta dessaladora es pugui posar en funcionament tan aviat

com sigui possible i pugui ajudar a resoldre els problemes en

aquest sentit. 

Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició no

de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Silvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, en primer lloc m’agradaria que ens

aclarissin si el Grup Socialista pensa mantenir el punt 1, si el

vol retirar o quines intencions té, perquè si és cert que el

Govern de les Illes Balears ja té confirmat el fet que el

sobrecost l’assumeix el Ministeri de Medi Ambient, entenc que

el punt 1 no tendria massa raó de ser i, com a mínim,

m’agradaria que la diputada del Grup Socialista ens expliqui

què pensa fer respecte d’aquest punt 1.

En tot cas, també he de dir que pel que fa a l’esmena que

proposen MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca em sembla

correcta. Estic absolutament convençuda que el Govern hi està

treballant, també estic convençuda que ha trobat una situació

ben complicada que ve donada fruit de situacions que es

produeixen en moltes ocasions quan es tracta d’obres fetes per

part de l’Estat, i en aquest cas per part del Ministeri de Medi

Ambient.

Al Grup Popular li he de dir que les esmenes que presenten

en general no tenen absolutament cap fet incompatible amb

l’objecte general que discutim aquí, únicament no puc estar

d’acord amb l’esmena que vostès plantegen respecte a posar

una limitació de preu i els diré per què. Miri, el preu d’aigua

dessalada, el preu de metre cúbic d’aigua dessalada a l’illa de

Formentera, que és el més car de Balears, d’Espanya i

probablement equiparable al que paguen a Dinamarca per 1

metre cúbic d’aigua, és de 2 euros, 2 euros/metre cúbic, i és

clar, els arguments que tenim a Formentera per cobrar aquest

preu de l’aigua són els mateixos que per tot, és a dir, la

Directiva marc de l’aigua, que és una directiva europea, marca,

com a un dels principis generals a tenir en compte, i que és de
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mandat obligatori pels estats, imputar tots els costos de l’aigua,

tots els costos de producció de l’aigua als consumidors finals.

Per tant, posar una limitació de preus sense cap argument...

més enllà de la justícia social crec que és directament

contravenir els principis que marca la pròpia directiva. Entenc

i puc compartir amb vostè que trobi que 1 euro/metre cúbic és

un preu ja més que suficient, perquè de fet continua sent més

elevat que el preu mitjà del metre cúbic d’aigua a la resta de

l’Estat, i això és així i per tant, ho compartesc, però entenc que

vostè no ens aporta cap element que justifiqui que s’hagi de

fixar en 1 euro, i que, per tant, en cas que diguessin que sí seria

un greuge comparatiu amb la resta de ciutadans de les Illes

Balears i entendrà que en aquesta part no li puc donar suport.

Per tant, en general, don suport a aquesta iniciativa, però

per a mi és molt important que la diputada del Grup Socialista

ens expliqui què pensa acceptar i què no abans de decidir sobre

el meu vot. I he de dir també que segons el que m’expliqui

demanaré una votació separada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Ara procediríem, si la Sra. Silvia

ho necessita a la suspensió de deu minuts... Sí? Idò suspenem

la sessió durant un temps de deu minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, heu exhaurit els deu

minuts. 

(Remor de veus)

Vos don un petit marge.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, després d’aquest recés de deu minuts començam

novament.

(Algunes rialles)

Pel grup proposant, Sra. Sílvia té cinc minuts, moltes

gràcies. Per dir si accepta les esmenes.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Hemos llegado a un acuerdo en conjunto para hacer una

enmienda común entre todos, puesto que no estábamos de

acuerdo con las enmiendas que en principio había presentado

el Partido Popular, y sí íbamos a aceptar la que había

presentado el grupo MÉS Mallorca MÉS Menorca, pero al final

hemos decidido entre todos modificar la redacción de forma

que el acuerdo quedaría de la siguiente forma: en el punto 1,

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a continuar contactes i les negociacions amb el

Govern central per tal d’ultimar els tràmits administratius...”

Perdón, empiezo. “El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern de les Illes Balears a continuar contactes amb el

Govern central per tal d’ultimar les negociacions i els tràmits

administratius a fi de recepcionar definitivament la

dessaladora de Santa Eulària”. I en el punt 2, “El Parlament

de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a posar

en marxa la planta dessaladora de Santa Eulària des Riu una

vegada sigui recepcionada per la comunitat autònoma”. El

punt 3 es retiraria.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Silvia. Idò en conseqüència la podem

donar per aprovada per assentiment? Doncs queda aprovada la

Proposició no de llei RGE núm. 5122/15...

(Aplaudiments)

...del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solAlicitar la

posada en funcionament de la dessaladora de Santa Eulàlia a

Eivissa. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 7241/15, presentada

pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a rebuig del decret d'autoconsum

d'energies renovables.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 7241/15, presentada pels grups parlamentaris MÉS

per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a rebuig del decret

d’autoconsum d’energies renovables.

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. La PNL que presentam conjuntament

MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca per rebutjar el Reial

Decret 900/2015, l’anomenat l’impost del sol, és un rebuig

absolutament fonamentat.

L’informe sobre l’estat de la unió energètica, publicat per

la Comissió Europea, posa de manifest que en matèria

d’energia el principal problema d’Espanya és, sens dubte, la

seva dependència dels combustibles fòssils, petroli i gas, que es

troben 17 punts per sobre de la mitjana de la UE28. El primer

informe sobre l’estat de la unió de l’energia ha deixat Espanya

en molt mal lloc, mala nota en matèria de dependència

energètica, dependent de les importacions de combustibles

fòssils en major mesura, molt major mesura, que la majoria dels

països de la UE28; mala nota en matèria de compliment dels

objectius d’energies renovables, i pèssima nota, per posar

solament tres exemples, en matèria de preus d’electricitat. Per

començar, pràcticament el cent per cent del petroli que

consumeix Espanya procedeix d’enllà les fronteres, i

pràcticament el cent per cent del gas natural que cremem portes

endins per generar electricitat o produir calor arriba aquí també

des de llocs remots -Nigèria, Qatar- o relativament propers -

Algèria. Seguint amb el mateix informe, diu literalment el

següent: “Espanya necessita avaluar si les seves polítiques i

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507241
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eines són suficients i eficaces per materialitzar els seus

objectius en matèria d’energies renovables.” 

L’objectiu 2020 d’Espanya és que el 20% del consum brut

d’energia en aquest anys surti de les renovables, ergo

autòctones, i Espanya podria estar començant a descarrilar en

aquest viatge, perquè segons l’informe que ens ocupa el nostre

país ha aconseguit, any 2014, una quota d’energies netes del

15,8% i queden solament quatre anys per a la data horitzó. No

és el primer avís; a mitjan 2013 la Comunitat Europea va

publicar un informe en el qual ja s’apuntava que Espanya seria

un dels països que incompliria en major mesura els seus propis

objectius de percentatge de renovables l’any 2020. 

Així, vista la situació, en un escenari innegable de canvi

climàtic on no tenim gairebé marge, després de la celebració de

la COP21 i amb els compromisos de reduir les emissions i

augmentar l’ús d’energies renovables resulta evident que aquest

impost del sol que emana del Reial Decret 900/2015 és anar

contracorrent en qualsevol política energètica assenyada.

Només queda espai per al mal pensament. A qui beneficia

aquest impost? Darrere aquesta pregunta, les ja famoses portes

giratòries.

Una de les argumentacions emprades per justificar aquest

impost és que els autoconsumidors han de pagar el peatge de

transport i distribució en la mesura que usen el sistema i

contribuir com qualsevol altre consumidor a altres costos, per

açò el Govern l’anomena peatge solidari. Ara bé, com

assenyala Mario Sánchez-Herrero, coordinador de l’empresa

d’economia social Ecooo, és lògic que aquests consumidors

paguin aquest peatge quan i solament en aquells moments en

què necessiten recórrer a la xarxa, i no segons s’estableix a la

regulació recentment aprovada, en els moments en els quals no

s’està consumint de la xarxa, és a dir, quan els pannells

fotovoltaics estan funcionant. FACUA també denuncia que

l’executiu imposa els interessos de les grans companyies

elèctriques per sobre els dels consumidors, als quals perjudica

econòmicament; recorda, a més, que el sistema que perpetua ha

provocat pujades a la llum per a les llars del 74,93% en els

últims 10 anys. 

L’executiu aporta altres argumentacions contra

l’autoconsum, com que la seva energia obliga els que no tenen

aquestes instalAlacions a assumir un tros major dels costos del

sistema. També diu que, a més, posar pannells pot costar uns

5.000, 6.000 euros, i per tant és una cosa que rics que accentua

la desigualtat. Però aquests dos arguments són fàcilment

desmuntables: primer, els beneficis de l’autoconsum per al bé

comú són incompatibles amb la idea de la insolidaritat, ja que

afavoreixen la reducció d’emissions de gasos d’efecte

hivernacle, d’importació de combustibles fòssils, de millora de

la balança de pagaments, d’ocupació; segon, amb una regulació

de l’autoconsum similar a la que s’està aprovant a la resta del

món, que fomenta ajudes per a l’adquisició i la instalAlació

d’equips, l’electricitat procedent dels pannells resulta

significativament més barata que la que pagam actualment a les

nostres factures, és a dir, l’autoconsum seria, de fet, una eina

contra la pobresa energètica i la desigualtat.

Afortunadament el Govern de les Illes Balears està fent una

aposta clara per les energies renovables, ja que ha aprovat una

iniciativa perquè tots els edificis públics de l’administració

emprin energia renovable certificada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Patrícia Font. Pel Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana

Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Per no repetir els arguments, realment des de MÉS

per Mallorca consideram que aquest reial decret el que fa és

penalitzar el foment de les energies renovables i afavorir,

diguem, els beneficis de les grans companyies elèctriques d’una

forma molt descarada. Com ja ha dit la meva companya, el fet

que un petit consumidor d’autoconsum hagi de pagar un peatge

en qualsevol cas, encara que no estigui en aquell moment

connectat a la xarxa, i a més és una penalització de la

incentivació que a les llars es posi aquest tipus d’instalAlacions,

i a més també de qualque manera perjudica el que és, diguem,

ja no tan sols sinó també el que en aquest moment podem parlar

de l’economia domèstica i l’estat social, diguem, de les nostres

illes i dels nostres territoris.

Diguem que aquest reial decret, a més, posa en mans de les

elèctriques que la gent s’hagi d’apuntar i que aquestes

elèctriques hagin de donar autorització per fer aquest tipus

d’instalAlacions, el que ja ens sembla afegir, diguem, el control

d’empreses privades del que hauria de ser una feina que hauria

de fer..., que hauria de fomentar l’administració pública, i

l’hauria d’afavorir. I tampoc...  creim que aquest sistema no

contempla el que es fa a altres països, que es parla de balanç

net, que permet compensar, perquè aquests petits consumidors,

encara que tenguin excedent d’energia i l’amollin a la xarxa,

aquests petits consumidors no la podran cobrar en cap moment.

Per tant creim que aquest reial decret és una oportunitat

perduda per realment fer una aposta clara per l’energia

renovable, tan necessària en aquest país, i que és un cinisme

creim d’aquest Govern del Partit Popular quan diu que és una

aposta real per les energies renovables.

Creim que al final demanam que aquest reial decret, perdó,

aquest decret llei es derogui a nivell estatal, a nivell de

campanyes electorals crec que hi ha molts de partits que

almanco durant campanya s’han compromès a aquesta

derogació..., perdó reial decret, m’he equivocat, esperam que

això es dugui a terme.

I en qualsevol cas consideram que hem de donar

l’enhorabona al Govern de les Illes Balears per facilitar, per

posar en marxa aquesta finestreta única, per facilitar a aquests

petits consumidors, malgrat tots els impediments i malgrat totes

les traves burocràtiques que aquest reial decret els imposa a

l’hora de fer les seves gestions o tràmits administratius per

instalAlar aquestes petites instalAlacions, intentarà posar o posarà

en marxa una finestreta única per agilitar aquestes tramitacions

de cara a què això no sigui una tasca tan feixuga a l’hora de fer-

ho.
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És quasi increïble que a un país amb tantes hores de sol,

com és aquí, amb una dependència energètica exterior tan

elevada, que realment l’aposta per les energies renovables no

sigui una vertadera aposta de cara no tan sols del Govern

central, sinó també de tots els governs autonòmics i també de

totes les administracions públiques. Per tant, creim necessari

realment donar el nostre suport perquè aquí es faci un vertader

pla d’energia i d’energies renovables, que realment l’impulsi i

també forçar o també impulsar i donar suport, o demanar, que

a nivell estatal també aquest pla que fomenti les energies

renovables sigui real a curt, mitjà i llarg termini.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Passam al torn de fixació

de posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies President, bones tardes a tothom. És cert que

el Govern central va aprovar el Reial Decret 900/2015, que

deriva de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector

elèctric, on en el seu article 9 defineix l’autoconsum com el

consum d’energia elèctrica provinent d’instalAlacions de

generació connectades a l’interior d’una xarxa, d’un

consumidor, o a través d’una línia directa d’ energia elèctrica

associada a un consumidor. I distingeix diverses modalitats

d’autoconsum.

La regulació continuada en la citada Llei 24/2013, en

relació a l’autoconsum, té la finalitat de garantir un

desenvolupament ordenat de l’activitat, compatible amb la

necessitat de garantir la sostenibilitat tècnica i l’activitat

compatible amb la necessitat de garantir... -perdó, m’he

embullada-, té la finalitat de garantir un desenvolupament

ordenat en relació... -perdonau-me-...., té per finalitat garantir

un desenvolupament ordenat de l’activitat compatible amb la

necessitat de garantir la sostenibilitat tècnica i econòmica del

sistema elèctric en el seu conjunt. En aquest sentit l’articulat

també estableix amb caràcter general l’obligació de les

instalAlacions d’autoconsum, de contribuir al finançament dels

costos i serveis del sistema en la mateixa quantia que la resta de

consumidors. No obstant, això es preveu a l’article 9.3 i a la

disposició transitòria novena per a excepcions, per a casos en

els quals l’autoconsum suposi una reducció de costos per al

sistema. 

Una vegada fet aquest comentari, volia dir que em sap greu

en aquest aspecte, però ho he de dir, que per part del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca que digui que es fomenti les

portes giratòries, parlam d’un estat de dret i per tant crec que és

molt agosarat fer aquest tipus d’afirmacions perquè seria una

conducta totalment delictiva i penalment es podria penar. Ara

bé, el Grup Parlamentari Popular en aquest sentit també està

d’acord amb el foment de les energies renovables, està clar que

hi ha molta feina per fer. També els don la raó que a Espanya

sent un país allà on hi ha moltes hores de sol, s’ha d’aprofitar.

És cert que durant la passada legislatura, perquè no sé si ho

sabíeu, es van dur a terme diverses accions respecte d’aquest

reial decret, perquè el Govern de José Ramón Bauzá va

presentar un seguit d’alAlegacions perquè no estaven del tot

d’acord amb segons quins aspectes, que crèiem que afavorien,

o sigui, per una part estàvem d’acord amb aquest reial decret,

però per l’altra crèiem que no era just i per tant, vam presentar

alAlegacions per afavorir el desenvolupament de les energies

netes a les nostres illes, ja que gaudeixen d’unes condicions

idònies per al seu desenvolupament i així ho podreu trobar

perquè hi ha documents per escrit que demostren que nosaltres

en el seu moment, estant en el Govern vam presentar

alAlegacions.

Per aquest motiu des del Grup Parlamentari Popular

entenem que aquest reial decret es pot millorar. I si els grups

proposants ho accepten, demanaríem fer dues esmenes in voce

dels dos punts, però per reintegrar-ho. I ho explic, o sigui,

s’eliminaria el primer punt i en el segon proposaríem una

redacció alternativa que seria la següent... -i si no, fem un recés

i a veure què en pensau-: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de l’Estat a modificar el Reial Decret 900/2015,

de 9 d’octubre, per tal de facilitar l’autoconsum, llevant traves

tècniques i econòmiques, en especial als sistemes elèctrics

insulars; crear els mecanismes tècnics i econòmics perquè els

sistemes insulars es converteixen en bancs de proves per als

sistemes d’emmagatzematge energètic.”

No sé si des dels grups parlamentaris proposants hi estau

d’acord, però açò seria la nostra..., crec que avui és un dia de

consensos, a veure si podríem arribar a un segon consens.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David

Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, en relació a la proposta que fan els Grups

Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, estem

totalment d’acord amb cada una de les paraules que es diuen i

amb els dos punts que es proposen. Estem d’acord que el reial

decret és un obstacle al desenvolupament de les energies

renovables, a l’autoconsum, i que està ben clara la seva

redacció a qui beneficia, no beneficia les persones ni en

especial les energies renovables, tal i com defensa la portaveu

del Partit Popular, el contrari, pensem que beneficia l’oligopoli

elèctric.

I quant a les portes giratòries a què ha fet referència la

portaveu de MÉS per Menorca, volíem donar més informació

ja què sembla que s’ha passat per alt i jo crec que és un tema

molt important i crec que tothom n’ha d’estar informat. No

només és qüestió del Partit Popular que hi hagi ex-alts càrrecs

públics dins els consells d’administració, per exemple trobam

Ángel Acebes que és a Iberdrola cobrant 400.000 euros a l’any,

que va ser ministre d’Interior i Justícia amb el Govern d’Aznar,
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o Pedro Solbes, que és a l’empresa Enel, cobrant 250.000 i que

va ser ministre d’Economia. També el Partit Socialista, Felipe

González és a Gas Natural i Fenosa, cobrant 86.000 euros nets,

més dietes, més comissions, va ser president del Govern.

També hi ha Narcís Serra, que és a Gas Natural i Fenosa, amb

126.000 euros anuals, va ser vicepresident del Govern i

ministre de Defensa. Elena Salgado, és a Endesa Chilectra

cobrant entre 35.000 i 70.000 euros, va ser... exvicepresidenta

d’Assumptes Econòmics en el Govern de Zapatero.

Crec que aquest tema és molt greu, crec que és un tema més

d’ètica, no s’hauria de permetre o hauria d’estar regulat

almenys i és un greuge envers la ciutadania ja que va en contra

del servei general cap als serveis particulars dels polítics que

tenen aquests càrrecs i que bé..., i que afavoreixen i regulen i

aproven lleis per facilitar que aquestes empreses tenguin

beneficis i vagi en contra del benestar general i de les energies

renovables en aquest cas.

Per això, donem suport als punts que proposen els grups

parlamentaris que han fet la proposta i seria tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. David Martínez. Pel Grup Parlamentari

El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, des del

Govern sembla que sempre es ven al ciutadà la importància de

les energies renovables i de la seva utilització i després s’entra

en contradiccions amb aquests tipus de decrets que ajuden les

grans empreses i als seus ja beneficis milionaris, crec que s’ha

de fer feina en aquest sentit. 

Nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei

perquè consideram que aquest decret és abusiu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Silvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, president. Estic absolutament d’acord amb el contingut

d’aquesta proposició i en tot cas... no tenc molt més a afegir,

esperaré a veure què ens diuen les diputades de MÉS respecte

de la proposta del Partit Popular, atenent que avui, també com

diu la Sra. Mercadal, estam en dia de gran harmonia, però bé,

escoltaré a veure què diuen i en tot cas, passi el que passi,

evidentment donaré suport a la iniciativa perquè és bona.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Silvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Gracias, president. Respecto a este decreto decir que era un

real decreto que hacia años que se esperaba porque la figura del

autoconsumidor no estaba regulada y había un vacío legal, pero

al menos anteriormente las comunidades suplían este vació

legal y en algunos sitios se podían hacer políticas que

favorecieran el autoconsumo.

Este real decreto llega tarde y mal y, bueno, efectivamente

es una normativa muy restrictiva que penaliza en lugar de

favorecer el autoconsumo.

Su objetivo no es impulsar la generación de energías

renovables, sino minimizar la pérdida de ingresos que esta

modalidad de generación eléctrica podría causar a las grandes

compañias eléctricas.

Pensamos que el real decreto es una oportunidad perdida

para el desarrollo del autoconsumo de energías renovables y

que lejos de incentivar este autoconsumo, la generación

distribuida y el uso de energías renovables lo que hace esta

normativa es desincentivar su desarrollo.

Además, todo y que pretende dar seguridad jurídica

regulando la figura del autoconsumidor, el real decreto lo que

hace es crear una inseguridad porque en el propio texto se dice

que los peajes como el impuesto al sol son transitorios y

podrían ser modificados por orden ministerial y en Baleares, a

pesar de que contamos con un cierto descuento de este peaje,

no tiene ninguna garantía porque también se dice que en

cualquier momento el ministerio podría cambiar este descuento.

Por todo esto, y además porque este real decreto generó

muchas críticas entre consumidores, ecologistas y muchos

partidos que en aquel momento en que se aprobó estaban en la

oposición, muchos partidos políticos han llevado en estas

elecciones derogar este real decreto, desde el Grupo

Parlamentario Socialista estamos totalmente de acuerdo con lo

que se propone en esta iniciativa parlamentaria presentada y

daremos soporte a los puntos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Silvia Limones. Sra. Patricia, vol un

recés de deu minuts? Sí?

EL SR. PRESIDENT:

Podem continuar? Idò té la paraula per contradiccions i si

accepta les esmenes el grup proposant per un temps de cinc

minuts, la Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Hem arribat a un acord, bé, mantenim

els punts 1 i 2, i l’esmena que ha fet el Partit Popular

l’acceptam, com a un punt 3, amb una lleugera modificació, i

també farem votació per separat perquè així també tothom

pugui dir la seva.
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Faig la lectura de com quedaria el tercer punt, que és

l’esmena proposada pel PP: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de l’Estat per tal que la normativa que reguli

l’autoconsum llevi traves tècniques i econòmiques, en especial

als sistemes elèctrics insulars, creant mecanismes tècnics i

econòmics perquè els sistemes insulars es converteixin en

bancs de proves pels sistemes d’emmagatzematge energètic”.

Quedaria així la tercera, no sé si queda molt... bé, s’haurà de

passar...

Sí, mantenim l’1 i el 2 igual.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

L’aclariment és que, com que nosaltres no renun..., és a dir,

mantenim el punt 1 i 2 en què instam a la derogació de la

normativa actual, entenem que aquest parlament insta que la

normativa que surti, tant si és de derogació, una nova

normativa, com si és a causa d’una modificació de l’actual,

tengui en compte això. Això és una mica el sentit d’afegir

aquest punt 3.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Doncs votam punt per punt. Passam a la

votació del punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; vots en contra, 4; cap abstenció. 

Passam a la votació del punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; vots en contra, 4. 

Passam a la votació del punt 3.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 7241/15, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS

per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a rebuig del decret

d’autoconsum d’energies renovables.

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

Moltes gràcies a tots i a totes.
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