
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ECONOMIA

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 350-1992 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2020 Núm. 24

 

Presidència
de la Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster

Sessió extraordinària celebrada dia 9 de juliol de 2020 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 9818/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al segon enllaç elèctric submarí
Mallorca-Menorca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

 



404 ECONOMIA / Núm. 24 / extraordinari / 9 de juliol de 2020 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, si els sembla bé
començam la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sra. Presidenta, Salomé Cabrera substitueix Sebastià
Sagreras, gràcies.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, Sra. Presidenta, Maxo Benalal de Ciudadanos
reemplazará a Jesús Méndez Baiges, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. L’ordre del dia de la sessió d’avui és el debat de
la Proposició no de llei RGE núm. 9818/20.

Proposició no de llei RGE núm. 9818/20, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa al segon enllaç
elèctric submarí Mallorca-Menorca. 

Començam, per tant, el debat d’aquesta Proposició no de
llei RGE núm. 9818/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular relativa al segon enllaç elèctric submarí Mallorca-
Menorca. Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Assumpció Pons per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
molt bon dia a tots, el passat 17 de juny Menorca va deixar
d’estar aïllada energèticament amb l’entrada en funcionament
de l’enllaç submarí amb Mallorca, però aquesta connexió
interinsular és en realitat el segon cable que ja formava part de
la planificació de Red Elèctrica d’Espanya per al període 2008-
2016.

L’avaria que el mes d’agost del 2017 va patir l’antic cable
i la decisió de Red Elèctrica de deixar-lo inoperatiu ens han
duit que a dia d’avui Menorca torna disposar d’una única
connexió.

Aquest únic cable no garanteix en absolut la seguretat del
subministrament elèctric a Menorca. Tampoc no assegura
l’estabilitat i l’eficàcia del sistema elèctric amb tots els perills
que açò implica. De fet, tots els menorquins ho hem patit
durant dos anys i nou mesos, en què la nostra illa s’ha trobat en
situació de precarietat energètica, concretament l’octubre de
2018 quan més de 34.000 usuaris de Menorca vàrem estar 56
hores sense electricitat, un fet molt greu en ple segle XXI, que
va perjudicar tota la societat i tota l’economia menorquina. 

Per evitar noves interrupcions i amb la voluntat política
d'implicar el Govern de la comunitat, Red Elèctrica i el
ministeri és pel que presentam aquesta proposició, però a la
vegada ho feim amb preocupació perquè ens trobam davant un
nou incompliment i un inacceptable retard. 

Resulta que el segon cable de Menorca no apareix a les
actuacions prioritàries de Red Elèctrica per als pròxims cinc
anys, ni més ni menys el deixa per després de 2026 quan -
repetesc- és una necessitat i a més a més suposa incomplir
l’estratègia Menorca 2030 que marca la transició cap a
l’energia renovable que preveu tenir-lo operatiu ja el 2025.

Per tots aquests motius, des del Parlament hem d’exigir al
Govern d’Espanya i a Red Elèctrica aquesta infraestructura. Per
a Menorca és una qüestió d’estat. No podem tornar quedar
aïllats energèticament.

També els vull informar que el Partit Popular ha demanat ja
la compareixença davant aquesta comissió de la nova
presidenta de Red Elèctrica, Sra. Beatriz Corredor, tota vegada
que l’anterior president Sr. Sevilla va dimitir i no va poder
venir.

I, finalment, en relació amb les esmenes presentades per
Podemos i pel Partit Socialista no acceptarem les modificacions
dels punts 2 i 3 perquè la despesa del segon cable no és
competència del Govern balear, és una inversió, ben igual que
ho va ser el primer enllaç, que ha d’anar a càrrec als
pressupostos de Red Elèctrica, baix cap concepte als
pressupostos de la comunitat i perquè ja disposam dels
suficients informes que acrediten l’impacte positiu en la
qualitat de l’aire que suposarà que les turbines de la central
tèrmica de Maó funcionin amb gas natural en lloc de gasoil.

És un tema, se’n recordaran, que vàrem debatre el mes de
febrer al ple i es va aprovar per unanimitat, però és que a més
a més perquè el Pla Menorca 2030 ja preveu que funcioni amb
gas i no amb gasoil, és que ja ho preveu. No entenem l’esmena
feta al punt 3.

En relació amb el punt 4, tot i estar-hi d’acord, no
l’acceptarem perquè a l’exposició de motius jo ja dic que
aquest segon enllaç forma part dels objectius de l’estratègia
Menorca 2030. Per tant, ja du implícit tot el tema de
sostenibilitat, energia neta, en cap moment -creguin-me- no
hem contemplat una cosa que no fos açò.

Jo crec que vostès han d’haver llegit el document i, si és
així, em donaran tota la raó. Jo ja ho explico a l’exposició de
motius.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. S’han presentat per part dels grups
parlamentaris Unidas Podemos i Socialista les esmenes RGE
núm. 10310/20, 10311/20 i 10312/20. Les defensa per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Parece que al Partido Popular le cuesta
alegrarse cuando las cosas benefician a los ciudadanos, pero se
han hecho al frente de algún gobierno progresista en sí. No se
trata tanto de cuánto se ha aprovechado el trabajo que ya se
había realizado o no, sino de que por fin se tiene un cable que
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era muy, muy necesario para la sociedad menorquina y que,
como es normal y todos comprendemos, el segundo cable
garantiza aún más seguridad y hay que trabajar para que se
haga sobre todo para prevenir cuestiones como las que han
pasado, no, no, claro, pero hay que alegrarse también de que
por fin el primero se haya solucionado incluso aunque sea al
frente de un gobierno progresista, que es que en la exposición
de motivos parece que no haya alegría posible. No. Hay que
alegrarse y hay que trabajar para el segundo. 

Que al margen del juego habitual..., que parece que cuesta
entre los partidos, es algo normal, mucho trabajo entre..., cuesta
mucho reconocer el trabajo, alegrarse por las cosas conseguidas
o incluso los trabajos que se hicieron en positivo en otras
legislaturas de otros gobiernos.

Hemos presentado unas enmiendas que a nuestro parecer sí
mejoraban... La diputada ya ha comentado que ninguna de las
tres enmiendas las va a aceptar, la primera y la segunda, la que
sería la modificación al punto 2 y la modificación al punto 3
puedo comprender la exposición que ha hecho la diputada. La
que sí que me cuesta más comprender y voy a defenderla un
poquito más es la de adición de un nuevo punto. Por mucho que
en la exposición de motivos deje claro el objetivo y por mucho
que se (...) nunca está de más añadir un punto para instar al
Gobierno de las Islas Baleares a que se reclame algo tan
sencillo como que todas las inversiones tengan en cuenta la
sostenibilitat, el potencial que genera la energía limpia, etc.

Lo comento porque es que ese punto creo que la diputada
debería de aceptarlo al menos. Comprendo la argumentación de
los otros dos aunque no la comparto, pero el punto de adición
creo que sería importante que se dijese. Es un mensaje político
en general que seguramente todos los grupos apoyen, no creo
que ningún grupo vaya a ver algo raro en reclamar energía
limpia y que se potencie la sostenibilidad en sí de las
inversiones del Estado. Me gustaría que se reconsiderase esta
cuestión.

Lo que sí que me gustaría es la reflexión de ahondar en lo
importante, al margen de los dos enlaces en sí, de apostar por
las energías renovables. Lo importante es seguir haciendo el
trabajo para conseguirlo. Lo importante es que cada isla o cada
localidad en sí consiga tener su propia autonomía mediante
energías renovables. Todos lo tenemos marcado en el medio
plazo y tenemos que apuntar ahí, no solo porque lo diga la línea
europea sino también por la Ley de cambio climático de
Baleares.

Creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer y, como
ya he comentado, vemos muy positivo que se agilice y se
trabaje para que el segundo cable sea una realidad cuanto antes
mejor, pero sí que me gustaría que se tuviese en consideración
el añadido del punto que se ha descartado parece ser, pero
instaría a la reflexión. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Ara per part del Grup Parlamentari
Socialista i per defensar les esmenes té la paraula el Sr. Jordi
Marí per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Bon dia, gràcies, presidenta. Bon dia a tots, des del Grup
Parlamentari Socialista estam fonamentalment d’acord amb la
iniciativa, amb la seva finalitat i amb el que proposen. Que
volem un segon cable, un segon enllaç entre Mallorca i
Menorca? Sí, evidentment que sí, sempre i quan sigui la millor
inversió en termes de costs i de garanties de subministrament
elèctric. Que volem garantir el subministrament? Evidentment
que també.

Ara bé, sí és cert que tenim una sèrie de consideracions al
respecte i també per això li hem fet les esmenes que hem
presentat. 

El Partit Popular és un partit que ha governat durant molts
anys i no va fer realitat la instal·lació d’aquest segon cable, i
això crec que hauria de quedar clar quan només acusen els
governants del Partit Socialista de no tenir-lo fet quan vostès
també han tengut molts anys per fer-ho i no han sabut fer-lo.
Per tant, a propostes constructives sempre les donarem suport,
però retrets per part del Partit Popular a aquest tema crec que
no corresponen.

Crec que aquí se’ns planteja la instal·lació d’un segon
cable, realment amb la planificació seria un tercer cable, perquè
el Partit Popular crec que vol obviar és que hi havia un primer
cable, que és el que el Govern de Mariano Rajoy abans de
sortir de La Moncloa va deixar obsolet, va deixar morir i no el
varen voler substituir. A l’entrada del Govern de Sánchez era
administrativament més àgil ja instal·lar el cable de reserva,
que es va quedar com a cable titular, i ara evidentment en farà
falta un segon, que per a mi seria tercer cable. Això el primer.

La segona consideració, que em sembla una condició
transversal i innegociable que hem de començar a incloure o
que hauria d’estar sempre dins la política energètica, és la
sostenibilitat ambiental. Tal vegada el Partit Popular no se
l’hagi plantejat, però sent una proposta de Menorca, la diputada
proposant és de Menorca, reserva de la biosfera, etc., les
majors garanties de subministrament elèctric ara mateix la
donen els parcs fotovoltaics i les instal·lacions d’autoconsum. 

També és cert que a Menorca no hi ha turbines que cremin
240 megavats de fuel i gasoli, n’hi ha 40 megavats de motors
que cremen fuel i 204 de turbines que van amb gasoli. Sí que
és cert que es pot modificar, i està previst per Endesa, aquests
204 megavats per gas natural perquè les turbines es poden
canviar, els motors no. 

En línia de la idea de la sostenibilitat ambiental celebram
una mica la postura actual del Partit Popular perquè a la
passada legislatura varen tenir una proposta també de la central
tèrmica de Maó que era principalment canviar-la de lloc. És a
dir, continuar contaminant, però contaminar a un altre lloc.
Això va ser una proposta de la diputada Margaret Mercadal.

Com dic, respecte de les esmenes que hem presentat l’únic
és que em queda un gran dubte aquí i certament no l’acab
d’entendre, tal vegada és que jo som molt nou al Parlament i
encara no ho entenc, que jo sàpiga l’exposició de motius no la
votam, per tant, rebutjar l’esmena d’addició del punt 4 perquè
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ja està inclòs a l’exposició de motius, francament no ho entenc.
Per tant, al meu entendre, confirma que tal vegada el Partit
Popular no vol incloure els criteris de sostenibilitat ambiental
a la seva política energètica. Això és tot. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. En torn de fixació de posicions, per part
del Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Maxo
Benalal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente, no vamos a volver
a entrar en el tema de que ya estaba el cable, que en 2017 el
cable se rompió, luego vino el cap de fibló y todo lo que siguió.
Tenemos claro que los planes del Govern para la transición
energética y estratégica energética Menorca 2030 ya la hoja de
ruta que fue validada daba un segundo cable operativo para
2025, eso significaba una conexión a 100 megavatios que con
el cable actual pues sólo son 35. La central de Maó tenía visto
ser como un papel de apoyo de (...), pero claro mientras tanto
tuviésemos cable pues seguía como principal proveedora. 

La propuesta de desarrollo de red de transporte 21-26,
presentada por la Red Eléctrica a la Secretaría de Estado,
efectivamente no cuenta con un segundo cable, como ha dicho
mi compañera, y está a la espera de alegaciones por parte de la
comunidad autónoma. 

Entonces, el tema es muy importante. Mi compañero del
PSOE pues ha hablado, por ejemplo, de la importancia de la
generación con renovables y no renovables. Sobre este tema
pues simplemente quiero decir que desde diciembre de 2018 el
intercambio de energía a través del enlace entre las Islas ha
permitido reducir de forma importante, ya no hablo sólo de
Mallorca y Menorca, sino que también hablo de Mallorca a
Ibiza, pues ha reducido de forma muy importante el consumo. 

También la conexión desde la península hasta Mallorca ha
permitido que en realidad las Baleares se beneficien, nuestras
islas se beneficien todas con una parte muy importante de
energías renovables al estar interconectados a la península. 

Entonces, pienso que es obvio que la situación de tener los
dos cables o los tres cables como ha dicho mi compañero
efectivamente porque ya son tres cables, ya no son dos, pues es
muy importante. Es absolutamente necesario que tengamos el
cien por cien de seguridad de que no va a volver a pasar lo que
pasó cuando se quedaron 30.000 personas sin electricidad en
Menorca. 

Entonces, nuestro grupo dará apoyo a toda la PNL
presentada por el Partido Popular. También es verdad que no
entendemos muy bien la enmienda presentada con el número
10310 modificando el punto 2, porque teóricamente es algo que
estaba previsto en la hoja de ruta Menorca 2030, entonces,
bueno, no la entendemos, pero bueno, en todo caso daremos
nuestro apoyo a toda esta proposición no de ley.

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Benalal. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES.

Gràcies, presidenta. Seré molt breu, només per dir que
donarem suport a la proposició no de llei i demanaria al grup
proposant que tengués en compte les esmenes presentades
perquè nosaltres entenem que tant si les accepta com si no
donarem suport a la proposta, però entenem que, per dir-ho de
qualque manera, acaben de fer més rodona i acaben de
completar la proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días a todos. Yo me voy
a remitir a lo que he manifestado ya en diferentes ocasiones en
esta comisión y en el pleno de la cámara con respeto a la
situación discriminatoria que sufren los ciudadanos de
Menorca, que es absolutamente inaceptable. También reiterar
que seguimos exactamente igual, en la misma situación, que
cuando hubo el apagón. Por tanto, nada ha hecho este gobierno
balear para evitar que pueda volver a ocurrir exactamente lo
mismo que ocurrió entonces. Por tanto, creo muy necesaria esta
iniciativa y le daremos nuestro apoyo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
donarà suport a aquesta iniciativa que pretén al nostre entendre
dues coses bàsiques i que són totalment compatibles. La
primera és garantir el subministrament d’energia a Menorca,
evidentment la més important i la més prioritària, un
subministrament del qual es va veure la feblesa quan es va
rompre el cable i per part de l’entitat responsable, que és Red
Eléctrica, no es varen fer les inversions, no es va fer la
reparació d’aquest cable i es va deixar perdre i va deixar
Menorca en aquesta situació de vulnerabilitat absolutament
inacceptable. 

Tot i que la posada en marxa d’aquest cable millora la
situació, evidentment, hi ha una segona raó per donar el suport
a aquesta iniciativa, que és complir la planificació, perquè la
planificació es fa perquè es compleixi, no és un brindis al sol.
Per tant, com que aquesta iniciativa al final diu “garantim el
subministrament a Menorca”, i la planificació diu que la
manera de garantir el subministrament a Menorca és fer el
segon cable, el que hem de fer és també complir la programació
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d’aquesta planificació i fer el segon cable com estava previst.
Per tant, nosaltres no podem més que donar suport a la
iniciativa. 

 LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt no
ha vengut cap representant, per tant, ara demanam a la Sra.
Pons si volen suspendre la sessió per arribar a un acord o
podem continuar. 

Molt bé, començam. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Pons per assenyalar el seu posicionament.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Mirin, és clar que Menorca
necessita dos enllaços elèctrics, tots hi venim d’acord i crec que
ha quedat ben clar amb les intervencions de tots els diferents
grups. Per tant, el que hem de fer és exigir-ho i reclamar-ho a
qui té avui la capacitat política i els recursos pressupostaris per
poder autoritzar i executar aquesta infraestructura tan
necessària per a Menorca. Ho hem de reclamar als que avui
governen, no als que varen governar fa cinc anys enrere, em
referesc a la ministra de Transició Ecològica, la Sra. Teresa
Ribera.

Mirin, la ministra té casa a Menorca, per tant, ella coneix
perfectament quina és la situació energètica de la nostra illa, la
coneix perfectament, i també a la nova presidenta de Red
Eléctrica, la Sra. Corredor, a qui esperam que accepti la
sol·licitud de compareixença que li hem fet a aquesta comissió
per poder-ho explicar. 

Els fets són contundents, per això exigim al Partit Socialista
i també als partits que donen suport a la Sra. Armengol que
siguin coherents amb el que anuncien, que siguin coherents.
Allò que no podem fer és dir una cosa i fer-ne una altra. I
m’explicaré. 

Dia 8 de gener de 2018 la presidenta del Consell de
Menorca, la Sra. Susana Mora, i el conseller Marc Pons, que
llavors era conseller de Territori i Energia, es varen reunir a
Madrid amb el secretari d’Estat d’Energia, el Sr. Navía. El dia
abans varen dir que demanarien un pla d’acció urgent que tenia
com a segon objectiu -i ho dic textualment- “accelerar els
procediments administratius perquè Menorca disposi de dos
enllaços elèctrics, tal com marca la planificació”. La
planificació a la qual es referia el Sr. Melià. 

Però l’endemà, l’endemà, la Sra. Mora i el Sr. Pons varen
informar públicament que es crearà un comitè tècnic de
coordinació per controlar l’agilitació dels tràmits del segon
cable. On és aquesta comissió?, on és aquesta comissió?, qui la
integra?, quantes vegades s’ha reunit? 

També l’actual conseller d’Energia, el Sr. Yllanes, a la
primera reunió que va mantenir amb la ministra Teresa Ribera,
dia 22 d’octubre, ja va demanar, i així em consta, la instal·lació
del segon cable. Vull insistir que aquest segon enllaç forma part
dels objectius de l’estratègia Menorca 2030, constitueix el full
de ruta per descarbonitzar el sistema energètic de l’illa i

avançar cap a les energies renovables. A més a més, Menorca
participa en el projecte Clean Energy for Islands, de la Unió
Europea, com a única reserva de biosfera, que deia el Sr. Marí,
de les Balears, Menorca havia de ser la zona pilot, però
després, a petició del Govern de la Sra. Armengol, s’hi varen
afegir Mallorca i Eivissa. El resultat és que haurem d’esperar
la segona fase d’aquest programa.

Vull dir-li al Sr. López i al Sr. Marí, a veure, en realitat un
tercer cable no s’ha plantejat mai, el que passa és que el que
havia de ser el segon ha passat a ser el primer. Ja ens aniria bé
tenir tres cables, i cinc també, però amb dos consideram que
Menorca ja és més difícil que quedi aïllada energèticament. Per
tant, d’un tercer cable no se n’ha parlat mai, és el segon que ha
passat a ser el primer.

I, Sr. Marí, no desviï vostè l’atenció, és una proposició molt
concreta i, ja li dic, sempre hem parlat d’aquests dos cables. El
que m’ha quedat clar és que, i em sap greu dir-li així, però no
s’han llegit el document de l’Estratègia Menorca 2030. Jo no
tenc cap problema a incorporar esmenes, així ho he fet altres
vegades, quan milloren un text, ara, sincerament, vostès agafen,
vénen aquí amb una idea preconcebuda que hem de presentar
unes esmenes, per tant, agafen la meva exposició de motius i
sobre les meves afirmacions vostès presenten esmenes. Què vol
que li digui, jo ho contempl, ja ho contempla la meva exposició
de motius i, a més, en el document -insistesc- Estratègia
Menorca 2030.

Per tant, i sentint-ho molt, mantenim aquesta proposició no
de llei en tots els seus termes i no podem acceptar les esmenes
presentades, és que són un brindis al sol.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Per tant, ara passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 9818, i entenc que es pot
aprovar per unanimitat, encara que no s’hagin acceptat les
esmenes, és així? Molt bé.

Per tant, acabat el debat, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 9818/20, relativa al segon enllaç elèctric
submarí de Mallorca-Menorca.

I no havent-hi més assumptes a tractar...

LA SRA. PONS I FULLANA.

Sra. Presidenta, disculpi un segonet, m’he oblidat, com no
pot ser d’una altra manera, d’agrair a tots els grups
parlamentaris el suport que han donat a la nostra proposició no
de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Per tant, no havent-hi més assumptes a
tractar, s’aixeca la sessió.

Bon dia a tothom i bon estiu si no ens tornam trobar en
aquesta comissió.
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