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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la

sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a Margaret Mercadal.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez substitueix Aitor Morrás. 

Proposició no de llei RGE núm. 7359/15, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a mesures contra la

pobresa energètica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam ara al debat de l’ordre del dia

d’avui, relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 7359/15,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures contra la

pobresa energètica.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té la paraula

la Sra. Diputada Sílvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Buenas tardes, muchas gracias, Sr. Presidente. La pobreza

energética es la incapacidad de un hogar para mantener la

vivienda en condiciones de climatización adecuadas para la

salud, 18 a 20 grados en invierno y 25 en verano. Las causas

que generan esta precariedad energética son múltiples, si bien

existen tres factores fundamentales que son los bajos ingresos

del hogar, la calidad insuficiente de la vivienda y los precios

elevados de la energía.

La crisis económica acentuó de forma muy grave los

problemas que han derivado en estas situaciones de forma que

se calcula que entre el 10 y el 15% de las familias de las Islas

Baleares sufren problemas de pobreza energética y sobrevive

sin los servicios básicos.

Una de nuestras tareas en esta legislatura tiene como

objetivo recuperar el nivel de bienestar que se ha perdido y

proponer medidas urgentes de rescate ciudadano para evitar

situaciones de pobreza. Estas medidas están incluidas en los

acuerdos pel canvi.

Hoy justamente se celebra el Día Europeo contra la pobreza

energética, un día que como cualquier otro nos debe recordar

que tenemos que trabajar para paliar esta situación y conseguir

que en todos los hogares se puedan dar unas condiciones

óptimas de climatización, sobre todo en los meses de invierno

en los que nos encontramos.

Es verdad que esta propuesta fue presentada ya hace unos

meses, por lo que ya desde el Govern se han tomado una serie

de medidas como la creación de un fondo autonómico para el

rescate energético y también la creación de la Mesa contra la

pobreza energética, pero aun así consideramos que se debe

seguir trabajando en esta línea, y por eso las propuestas que

habíamos planteado en un principio serían las siguientes: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a crear una comissió mixta Govern, consells,

ajuntaments i entitat socials que tengui com a finalitat

analitzar i quantificar la problemàtica real quant a la pobresa

energètica als nostres municipis i poder proposar les mesures

necessàries per palAliar-la.”

I el punto dos sería: “El Parlament de les Illes Baleas insta

el Govern de les Illes Balears a agilitar les mesures

necessàries, incloent-hi la partida pressupostària suficient, per

fer front a les necessitats de manera que garanteixin que les

famílies amb menys recursos no sofreixin talls de

subministrament elèctric durant l’hivern.”

Esta sería la propuesta que consideramos. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sílvia. S’han presentat per part del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears les esmenes RGE núm.

2073/16 i 2074/16. Per a la defensa d’aquestes esmenes té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

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

diputades. Des del Grup Parlamentari Podem Illes Balears hem

fet dues esmenes: la primera, seria modificar el segon paràgraf

de la proposta feta pel Partit Socialista per millorar la seva

redacció, i hem inclòs un apartat en el qual no queda ben clar...

bé, hem llevat la part que fa referència a la partida

pressupostària, ja que entenem que està... bé, que ha quedat un

poc obsoleta aquesta proposta que es va registrar abans de

l’aprovació dels pressupostos del Govern balear del 2016 i ja

estan inclosos dins aquests pressuposts, hem llevat aquesta part.

Hem canviat la definició en lloc d’”agilitar”, “aplicar”, que és

més concret, ací: “s’apliquen les mesures necessàries”.

I després, hem inclòs una part on hi hagi una manera que

siguin les companyies elèctriques les que assumeixin aquest

cost de la part de la factura que aquestes famílies vulnerables

no poden pagar, i entenem que hi ha una llei, la Llei del sector

elèctric, que permet aquesta consideració.

Després, hem proposat un punt d’addició, un punt 3, en el

qual instem un compromís de tots els partits polítics que tenim

representació aquí, al Govern, d’evitar el que es diu “portes

giratòries” fins que estiguin prohibides pel Govern estatal, i ací

evitar un conflicte d’interessos que hi podria haver entre

polítiques públiques i beneficis d’empreses privades, sobretot

en sectors tan claus com és el sector energètic.

Per la resta de proposta, ens sembla que és molt encertada

per part del grup proposant, del Grup Socialista. I estam

totalment d’acord que hi ha una necessitat per part de moltes

famílies que tenen problemes i no poden arribar a final de mes,

i cal aplicar mesures urgents. També, com bé ha dit la Sra.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507359
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602073
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602074
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Limones del Partit Socialista, ja es fa feina dins el Govern, ja

hi va haver una reunió de la Mesa de pobresa energètica, i bé,

creiem que és una bona oportunitat per tirar endavant aquestes

propostes. I bé, com sabeu hi ha una part que és de

competència estatal i bé, des del partit polític Podem al

Congrés s’han registrat una sèrie de mesures que anirien en

aquest camí i estam alineats amb aquesta proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Passam al torn de fixació de

posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Sandra Fernández. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar decir y

supongo que, como ya ha comentado la representante del

Partido Socialista, que esta PNL consideramos que ha quedado

totalmente desfasada, porque se presentó el día 7 de octubre,

evidentemente el grupo tiene la potestad, y no vamos a entrar

en eso, de mantenerla, pero realmente creemos que es una PNL

que ha quedado desfasada. En primer lugar, porque hubo un

debate en el Parlament sobre una moción presentada por el

Partido Popular, que se aprobó con la incorporación de muchas

de las propuestas del resto de partidos, una moción que tiene

nueve puntos, que muchos de ellos hacen referencia ya a las

cuestiones que esta PNL recoge, pero que son todavía más

detallados. Con lo cual creo que el Parlament en este sentido ya

aprobó una moción y creo que, además, con muchas

incorporaciones de todos los grupos en este sentido. 

Después, tras esta moción que se debatió y se aprobó el 15

de diciembre, el 19 de enero es verdad que se reúne la Mesa de

pobreza energética del Govern; se toman una serie de acuerdos;

se realizan una serie de anuncios, que también hay que decir

que no sabemos cómo se han materializado, porque se habla de

la elaboración de protocolos, de futuras conversaciones, y a día

de hoy todavía no sabemos cómo se materializaría, pero sí que

es verdad que concretan todavía más las propuestas de las que

estamos hablando.

De todas formas, respecto al primer punto de la PNL del

Partido Socialista nos abstendríamos porque, aunque

evidentemente estamos de acuerdo en la coordinación y el

trabajo conjunto entre todas las administraciones, si ya hay

creada una Mesa de pobreza energéçtica, donde están

representantes de los ayuntamientos a través de la FELIB, están

las entidades sociales, está el Govern y están también las

compañías eléctricas, que evidentemente también necesitamos

de esa colaboración indispensable, para que podamos resolver

todas las problemáticas respecto a la pobreza energética,

creemos que sería más lógico en todo caso que los consells se

pudiesen incluir o pudiesen formar parte de esta mesa y no

crear otro órgano de coordinación, otro órgano de coordinación

paralelo también a esta mesa que ya está trabajando. Ya

sabemos, pues, la carga que tienen las administraciones,

entonces tener que estar duplicando trabajos en este sentido

encontramos que no es necesario y nos abstendríamos.

Respecto al segundo punto, bueno, no tenemos muy claro

si el Partido Socialista aceptaría la enmienda de Podemos o no,

en cualquier caso es verdad que ya el Govern ha anunciado un

fondo de 200.000 euros, no sabemos si es que al Partido

Socialista no le parece suficiente y por eso pide que sea partida

suficiente para hacer frente a esas necesidades, votaríamos a

favor porque creemos que bueno, que aunque pueda ser

redundante no está de más. En el caso de que se acepte la

enmienda de Podemos, también estamos de acuerdo con esta

enmienda al punto 2. 

Y respecto a la enmienda de Podemos de añadir un número

3 a esta proposición nos abstendríamos. Creemos que tampoco

tiene mucho sentido hablar de puertas giratorias en esta

moción; es cierto que... o deben pensar los representantes de

Podemos que las puertas giratorias se producen casi todas hacia

compañías eléctricas y supongo que por eso la han incluido en

una proposición en la que hablamos de pobreza energética,

pero creemos que no es aquí el debate, en esta moción, para

debatir esta cuestión.

También creemos que las cosas no son tan simples, creemos

que tiene que haber una regulación, evidentemente, de las

puertas giratorias, pero también es cierto que también tiene que

haber una regulación que pueda permitir determinadas

cuestiones; lo que no podemos hacer es, personas o

profesionales de determinados sectores, que puedan acceder a

la política en un momento determinado, precisamente por su

valía, que después no puedan volver al sector de donde han

venido porque, evidentemente, en la política también se

necesita de esas profesiones, de esos profesionales liberales o

personas formadas en los sectores para poder contribuir a

mejorar la política en nuestro país.

Creemos que se tiene que regular mucho mejor, estamos

viendo casos últimamente de estas puertas giratorias, yo creo

que... no sé qué opinará el Partido Socialista ahora mismo de

este punto o de esta enmienda de Podemos, nosotros en

cualquier caso nos abstendremos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bones tardes a totes i a tots. Em sembla, a més, molt

oportú pensar que era fet aposta això que avui hi hagués una

proposició no de llei sobre pobresa energètica perquè és el Dia

europeu contra la pobresa energètica, ningú no ha dit encara...

(Se sent una veu que diu: “sí, sí”)

...ah, sí, ho has dit abans, idò perdó, perquè es veu que no

t’he escoltat tot el que t’hauria d’escoltar, però bé, semblava

això, efectivament, fet aposta; jo no hi crec que molt en això

dels dies mundials ni els dies de les grans causes,

malauradament moltes perdudes, però sí que d’alguna manera

implica un reconeixement social i institucional d’un problema
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existent i ho dic perquè sé que la Sra. Fernández és un poc

rojilla i per tant, no li ve..., és un poc rojilla i no em ve de nou,

però sí que hi ha gent del seu partit que quan aquest diputat fa

un any va presentar una proposició no de llei en el mateix

sentit, em varen venir a dir, i està recollit en el Diari de

Sessions, que això de la pobresa energètica no existia, que era

un invent de l’esquerra, almanco fins i tot les institucions

europees ho reconeixen i quasi, quasi fins i tot el PP es vol

apuntar que el que fa el Govern, quant a pobresa energètica, és

iniciativa del Partit Popular avui dia a l’oposició.

Però bé, més enllà de les bromes, vull dir que és important

que hi hagi aquest reconeixement perquè és un problema real,

és un d’aquests indicadors més lamentables del nivell de

desigualtat social, de precarietat, de pobresa, que fan que

categories com la pobresa energètica, la precarietat, no?, els

treballadadors pobres i tantes altres s’hagin arribat a instalAlar

entre nosaltres i les arribem a considerar com a normals. El

perill seria que ens conformàssim i no féssim res per lluitar

contra elles.

Crec que en aquesta legislatura i des de les poques

competències que té el Govern, perquè la major part que

afecten la regulació del mercat elèctric i la política energètica

depenen de l’Estat, s’han començat a fer cosetes, s’ha constituït

aquesta mesa de feina, que crec que va prou en el sentit de la

proposició no de llei que ha presentat el Grup Socialista avui,

i hi ha una moratòria, de fet, per evitar que aquest hivern, que

ha arribat tard, que ha arribat fa pocs dies realment, a efectes

pràctics, que es pugui patir i sentir el fred, que aquest hivern

almanco no hi hagi cap persona a la qual s’hagi de tallar el

subministrament. Tot i que és vera que queda encara un ampli

ventall de gent que seguirà patint les conseqüències de la

pobresa energètica, perquè quan es talla el corrent a algú és

perquè ja ha arribat a una situació extrema, que normalment és

la passa prèvia moltes vegades al desnonament, però també hi

ha molta gent que passa fred perquè no li tallen el corrent, però

el que fa és que es retura i es controla perquè sap que no podrà

pagar la factura elèctrica si posa la calefacció en marxa. 

Per tant, és un tema complex sobre el qual, a més, hi ha

molt poques estadístiques, vull dir la proposició no de llei parla

d’entre un 10 i un 15% de la població, que és el que es calcula

que hi ha de mitjana a tota Espanya, però que fins i tot a aquest

nivell, a nivell dels indicadors socials i de pobresa, s’hi ha de

fer feina.

Com els deia, en aquest camp les competències són sobretot

estatals i sí que hem notat a faltar en la proposició no de llei

algun punt que instàs l’Estat a fer qualque cosa, i no només el

nostre govern, que igual podria fer més coses, per ventura, però

que almanco ja s’ha posat a fer feina, després de pocs mesos de

legislatura. I per això i perquè... em sap greu, però en aquesta

legislatura vaig un poc més liat que en l’anterior i no he tengut

temps de preparar unes esmenes per escrit, m’agradaria

plantejar dues esmenes in voce..., -em sap greu pel lletrat, li

farem fer una mica més de feina.

La primera, faria referència al bonus social, perquè pensam

que una manera també d’incidir a evitar situacions d’aquestes,

que tenen a veure molt directament amb el que es paga per

l’electricitat o amb modalitats que ja existeixen, a les quals es

podria acollir molta més gent, seria modificar la regulació del

bo social. En quin sentit? Crec que ho vàrem comentar també

quan vàrem debatre la moció del Partit Popular de pobresa

energètica, que no només s’hi pugui acollir qualcú per la seva

condició familiar, perquè pot ser família nombrosa com és el

meu cas i tenir uns ingressos amb els quals no et fa falta..., no

em faria falta haver-me d’acollir al bo social, però et pots

trobar una família monoparental i sense ingressos que no es pot

acollir al bo social. 

Per tant, el punt aniria en la idea d’”instar el Govern de

l’Estat a regular l’anomenat bo social de tal manera que es

pugui associar al nivell de renda o ingressos i que el puguin

oferir també el conjunt de distribuïdores i comercialitzadores

d’energia.”

Què vull dir amb això? Que en aquests moments també el

bonus social no només està limitat pel que fa als seus

perceptors, possibles perceptors, sinó que només l’ofereixen les

grans companyies; si tu, a més, ets d’una companyia com Som

Energia, que és una cooperativa local, que a més treballa amb

una altra filosofia d’energia, doncs no et pots acolllir al bo

social. O sigui que a sobre que fas una aposta social,

contradictòriament no es pot fer. Aquesta seria una de les

esmenes que plantejaríem.

I l’altra seria evitar una situació que comença a succeir als

darrers mesos i que no tenia precedent en la història de la

política energètica o almanco de la seva aplicació, respecte del

territori de les Illes Balears i de la seva ciutadania, que són les

conseqüències del Reial Decret 738/2015, de 31 de juliol, que

es va aprovar l’any passat sobre el tema dels sistemes

energètics extrapeninsulars. I que fa que, per primera vegada en

la història, el preu que paguen els habitants de les Illes Balears

per l’energia i per l’electricitat en concret pugui ser superior o

inferior, però inferior dubt molt que, pels costos de generació

d’energia aquí, s’arribi a produir mai, que al que paga la gent

a la península. I això també pot generar a mig i a llarg termini

situacions de desavantatge que a la gent que... de classe mitjana

tal vegada no ho notaria, però la gent que es troba en una

situació ja precaria, sí.

Per tant, aquesta segona esmena aniria en el sentit següent:

“instar el Govern a incloure a les negociacions sobre el REB la

garantia que als ciutadans i ciutadanes de les Illes no se’ls

apliquin preus d’electricitat superiors als de la península, per

mor del Reial Decret 738/2015, de 31 de juliol.” Aquestes

serien un poc les esmenes.

Respecte a les que ha plantejat el Grup Podem, ens semblen

bé les dues, la primera sobre el tema de les portes giratòries,

totalment d’acord, perquè pensam que és un dels elements

simbòlics que d’alguna manera representa aquesta subordinació

de la política energètica, que hauria de ser dels parlaments i

dels governs i de la ciutadania, als grans poders i a les grans

companyies energètiques, en general, i no només elèctriques. I

la segona també està bé, vull dir que no sigui el Govern i per

tant els contribuents els que hagin d’assumir palAliar aquesta

situació de pobresa energètica, però també entenem que s’ha

d’entendre, i és un poc el que ens passa ara també a nivell del

Govern de les Illes Balears, que és un procés de negociació,

eh?, i tu pots dir, bé, em barallaré amb aquesta companyia
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perquè ho assumeixin ells, però mentrestant hi ha gent a la qual

se li talla el corrent, i per això s’ha creat aquest fons, encara

que amb el pressupost d’enguany... justament per fer front

mentre a la vegada hi ha aquesta negociació amb les grans

companyies, perquè el problema real hi és avui i segurament

aquests dies de fred encara el viu de manera real moltíssima

gent.

Res més, moltes gràcies

EL SR. PRESIDENT:

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

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, el nostre grup

parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa. Ja és un tema

-com han dit altres portaveus- que s’ha debatut en aquesta

legislatura en aquest parlament, el nostre grup parlamentari ja

va votar les esmenes del Grup Parlamentari Podem en relació

amb el tema d’incrementar les partides per pobresa energètica,

per tant, estàvem en aquesta línia. Ens sembla que qualsevol

compromís amb les famílies en situacions vulnerables ha de ser

benvinguda i ha de rebre el nostre suport. Per tant, estam

d’acord amb la filosofia i amb les propostes.

En relació amb les esmenes, també ens semblen bé. El tema

de les portes giratòries, la veritat és que és un tema molt més,

diguem, de política estatal o de partits estatals, perquè a les

Illes Balears, evidentment, això no es produeix. Des del nostre

grup ja ens agradaria tenir una empresa elèctrica potent a les

Illes Balears, però això seria un altre debat, està fora de la

realitat.

I en relació amb el bo social i a la insularitat, idò, també les

aportacions del Sr. Abril també ens semblen adequades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Parlar de pobresa energètica és entrar

directament en les prioritats d’aquest govern que han de ser de

caire social, en definitiva, millorar, en la mesura que sigui

possible, la situació de la nostra ciutadania. Vagi per endavant

que donam suport a aquesta PNL i les esmenes presentades tant

per Podem com per MÉS per Mallorca.

Cal tenir present les dificultats per identificar tant el nombre

com les característiques de les persones afectades, ja que és

possible establir diferents criteris de vulnerabilitat energètica,

tenint presents les característiques pròpies de cadascun dels

serveis subministrats: electricitat, gas o aigua. No podem

oblidar tampoc la referència que ha fet el Sr. Abril sobre la

cautela a l’hora d’encendre la calefacció per part d’algunes

famílies per evitar factures que no puguin pagar.

Per tant, l’adopció de decisions en aquest àmbit recomana

una definició prèvia de persones afectades, tot i que cal

admetre que no és fàcil establir criteris generals en aquest

sentit. Per tal de poder fer aquesta definició de possibles

persones afectades, s’ha de tenir en compte que les situacions

de pobresa energètica acostumen a ser un producte de la

combinació de tres factors: el baix nivell de renda, la qualitat

insuficient de l’edifici -aïllament tèrmic inadequat, mala

climatització, humitats, habitatges amb problemes d’eficiència

energètica- i els preus elevats d’electricitat, gas o aigua. 

Tenint en compte que la Mesa contra la pobresa energètica

ja s’ha reunit, queda clar que s’ha de fer feina, molta feina, per

palAliar aquest patiment i començar a donar solucions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Veim que no hi ha el Grup

Parlamentari Mixt. Doncs, procedim a la suspensió durant uns

minuts de la sessió? Sí?

Doncs, Sra. Sílvia, té vostè la paraula.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, en cuanto a los

comentarios que ha hecho el Partido Popular sobre si el

presupuesto era suficiente, pues, la partida presupuestaria es

suficiente pues está claro que a todos nos gustaría que la

partida presupuestaria para este tema fuera cero; no sé si

200.000 euros será suficiente o no, pero ojalá la partida fuera

cero porque no hiciera falta tener que dar ayudas para este tipo

de cosas en estos momentos.

Respecto a las enmiendas que ha presentado Podem, decir

que la del punto 2 no podría aceptarla tal com está, pero sí

podríamos enmendarla, de forma que el punto 2 quedara de la

siguiente forma: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a aplicar les mesures necessàries,

incloent la partida pressupostària suficient, per fer front a les

necessitats de manera... -a ver un momento- a les mesures

necessàries i a fer convenis des de la Mesa amb les elèctriques

i tot per evitar que hi hagi talls de llum, incloent la partida

pressupostària suficient per fer front a les necessitats de

manera que garanteixin que les famílies amb menys recursos

no sofreixin talls de subministrament elèctric durant l’hivern”.

Ja que no se puede obligar a las eléctricas a que asuman el

coste, pero sí buscar desde la Mesa contra la pobreza

energética fórmulas de hacer convenios para que lleguen a

acuerdos de que haya moratoria, vía moratoria o bien

asumiendo el coste parcial, lo que sea para que no haya cortes

de suministro eléctrico, ¿vale?

La enmienda para el punt 3 sí que la aceptaría tal com está.

Es verdad que a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que se

planteaba en la iniciativa, pero bueno, como la línea es ir contra

las puertas giratorias creo que en este momento estamos de
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acuerdo con eso y se aceptaría tal como está, aunque es verdad

que no tiene mucho que ver esta enmienda con poder dar

ayudas a las personas que no pueden hacer frente al coste del

pago de los recibos de luz.

En cuanto a las enmiendas presentadas por MÉS sí que se

aceptarían tal como están las dos que han presentado.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, doncs, passam a la votació del punt 1, punt 2, punt 3,

punt 4, afegit pel Sr. Abril, i punt 5, també afegit pel Sr. Abril.

El 3 i el 4, no, perdonau, el 2 i el 3 són segons les

modificacions de Podem Illes Balears. Només el 2? Només

s’ha modificat el 2, el 3 queda igual. I l’1 queda igual.

(Remor de veus)

Tot, tot?

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Bueno, nos bastaría votación separada de los puntos 1 y 3

y después podemos votar los puntos 1 y 3 conjuntament y

después el 2, el 4 y el 5 también conjuntamente.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, passam a la votació dels punts 1 i 3.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Doncs, els punts 1 i 3: vots a favor, 8; vots en contra, cap;

abstencions, 3.

Passam a la votació del punt 4 i del punt 5. No, perdonau.

Del punt 2, modificat per Podem. No importa.

Vots a favor? Unanimitat.

Passam a la votació del punt 4 i del punt 5. 

Sí, són les esmenes de MÉS per Menor.. per Mallorca,

perdonau.

Vots a favor? Unanimitat. 

Doncs, en conseqüència queda aprovada la Proposició no

de llei RGE núm. 7359/15, relativa a mesures contra la pobresa

energètica.

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

Moltes gràcies.



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	1-1

	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

