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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, comença la sessió. En primer
lloc, deman si hi ha substitucions.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Joan Mesquida substitueix (...).

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Andreu Riera substitueix Andreu Avel•lí i Casasnovas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat del primer punt de l'ordre del dia relatiu a
proposicions no de llei.

I. 1) Proposició no de llei RGE núm. 141/97, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a garanties als residents de les
Illes Balears de retorn dels descomptes indeguts per l'aplicació
de les limitacions en les subvencions al transport aeri.

En primer lloc la proposició no de llei 141/97, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a garanties als
residents de les Illes Balears de retorn dels descomptes indeguts
per l'aplicació de les (...) subvencions al transport aeri. Per
defensar la proposició no de llei té la paraula, en nom del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bàsicament és per retirar aquesta
proposició no de llei, atès que el Govern ha executat aquestes
campanyes informatius. Ahir, fins i tot, vàrem conèixer el cost
d'aquestes campanyes informatives.

Per altra banda, retirar la proposta que avui presentàvem,
hem de recordar està datada de dia 21 de gener. Vull dir que les
dificultats de la lentitud de la tramitació, ens fa que avui la
podem retirar.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord, Sra. Diputada.

II.- Debat de l'escrit RGE núm. 5756/97, presentat pel
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a
Criteris generals per a l'elaboració del Pla director sectorial
energètic de les Illes Balears.

Retirat aquest primer punt de l'ordre del dia, passam al debat
del segon i darrer punt de l'ordre del dia d'avui relatiu al debat
dels criteris generals per a l'elaboració del Pla director sectorial
energètic de les Illes Balears, escrit núm. 5756/96. El debat dels
criteris s'inicia amb la intervenció de l'hble. Sr. Conseller de
Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral, el Sr.
Bartomeu Reus i Beltran.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sra. Presidenta. En primer lloc, don les gràcies a aquesta
cambra per haver donat un tramit ràpid, d'urgència, a aquest
debat. Consideram que ens feia molta falta poder començar
a avançar en l'elaboració del Pla. Recordem que avui estam
parlant dels criteris generals per poder passar a continuació
a elaborar el Pla. No hem d'intentar dins aquest debat, i
tampoc a la vista del contingut d'aquest document, indagar
en una cosa distinta a uns principis abstractes, generals, no
concrets, que possibiliten elaborar un pla sense tenir tampoc
un marc massa tancat. És bàsic saber-ho. La LOT determina
unes prescripcions  operatives, la Llei d'ordenació del
territori. Hem de saber que, en aquests moments, discutir
respecte a les alternatives de bastiment, respecte a
concrecions particulars, no és el debat a fer, perquè els
criteris no són altra cosa que una passa jurídica per poder
elaborar el Pla.

El Govern va retirar un document presentat en aquest
parlament, que expressava una planificació però que no
formulava un nivell jurídic clar. És a dir, no estava definit
com norma jurídica vinculant. El que va fer el Govern va
ser retirar aquest document d'estudi o de debat per presentar
la primera passa per elaborar una norma que vinculi, que
vinculi a tercers, que vinculi a l'administració i també als
interessats.

En aquest sentit, hem de saber que, evidentment, la
nostra planificació ha de ser sempre coordinada amb la
competència estatal. En matèria energètica sempre han de
coexistir dos punts de vista. Saber que hem de viure dins un
sistema energètic que té unes implicacions i una coordinació
entre regions, que s'ha de veure en un contacte nacional. El
que aquí podem fer no ha d'afectar als equilibris financers,
el que hem de fer no ha de determinar una posició de
privilegi front (...).

Ara m'escaparé un poquet del tema, recordaré que si
alguna cosa important hem aconseguit ha estat que dins el
desenvolupament de la (...) i el protocol ja formalitzat hi ha
una menció molt important, simplificant, que en qualsevol
supòsit, el millor cost que hi pot haver a les Balears en (...)
energètica, donades les circumstàncies limitadores com
poden ser (...) quant a demanda, limitacions físiques
respecte al transport de combustibles, han de venir
solucionades (...) per aportacions del sistema estatal. Això
és molt important perquè ens permet pensar i saber que mai
a les Balears hi ha motius per tenir un cost de consumidors
més alts del que pugui tenir els límits estatals. Cosa que
tampoc no significa que podem imposar cap tipus de model
que (...) a la mesures d'ordre nacional que signifiqui un
gravamen excessiu per aquest sistema.
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Dit això, entrant un poquet en l'esquema dels criteris que es
formulen, jo diria, per simplificar-ho tot i presentar un debat
més productiu, que el més interessant és actualitzar dades i
xifres, el bàsic és, encara que hi hagi gent que discrepi, tenir un
coneixement clar d'ofertes i demandes energètiques. (...)
energètica és una cosa que realment, segons la nostra visió, és
intentar reajustar-la. Ens trobam amb un creixement constant
per sobre del previst cada any. (...) increment de demanda
percentualment alt, la taxa de creixement anual és, quasi quasi,
un 4%. Això, de fet, desborda els marcs definits, determinats
creixements en un entorn del 2%. Estar en un 4, realment, és
una desviació important i el que hem de fer és trobar mesures
que puguin corregir aquest factor.

El Pla es formula en un ordre on abundem, primer, en
mesures d'estalvi, en mesures d'eficiència i en mesures de
gratificació abans que entrar a donar solucions, solucions clares
a aquesta (...) d'oferta i demanda amb el que pugui ser
generació de nova energia convencional. És a dir, anem a veure
com podem actuar estalviant via sistemes d'eficiència,
implantant el que pugui ser cogeneració tant a indústria, com a
hostaleria, intentar diversificar via gas, per altra banda, intentar
també fer potent una cosa que a Balears ja és important, que és
l'energia solar, indagar en la possibilitat de rendiment d'energia
eòlica, per saber fins quin punt fa falta nova producció
energètica.

A simple vista, he de dir que sent molt ambiciosos quant als
factors de diversificació i eficiència, ens trobam que així i tot
endevinam un futur energètic que pot precisar la creació de
nous sistemes convencionals d'energies, elèctrica en particular,
en aquest cas. En aquest sentit, el debat més important que s'ha
fet a nivell de carrer és saber si serà una planta alimentada per
cable amb la península, una planta alimentada per gasoducte,
vaixells carregats de gas líquid, etc. Només hem de recordar,
com introducció, que si el consum energètic elèctric a les
Balears és de tres milions de megavats, el consum energètic en
combustibles ordinaris està en 12 milions de megavats (...),
amb la qual cosa, moltes vegades, aquest debat es fa pobre quan
parlam que energia és veure si feim una planta o posam un
cable o feim una altra qüestió qualsevol. Ho dic, hi haurà un
gran debat per indagar en les ofertes i les demandes. Hem de
recordar que a les Illes Balears tenim una potència instal•lada
de 525 megavats respecte a l'elèctrica. Ara tenim una reserva
que pot estar a l'ordre de 120 megavats. Podem entrar en una
fase curta, a partir dels mesos de juliol i desembre, a comptar
amb 260 megavats més del grup del Murterar. En aquest
moments podrem començar a descartar que Sant Joan de Déu
pugui ser operatiu. Haurem guanyat amb un sistema de
generació tècnicament més correcte, en el sentit que té uns
costos més baixos i, per l'altra banda, impacta molt menys.

No obstant això, (...) determina que una correcció de la
demanda molt important per derivació a alternatives o per
mesures d'estalvi, realment, pot determinar la necessitat que
en un termini no massa llarg sigui necessària aquesta
creació de nous grups de generació elèctrica. En aquest
sentit, el Pla té una definició territorial molt important.
Aquest Pla, per a nosaltres, ha de significar estipular
mesures d'ordre respecte a moltes qüestions, però serà molt
intens el debat respecte a la definició de possibles
ubicacions i instal•lacions. En aquest sentit, el que hem de
veure és que qualsevol ubicació futura, que es pugui
determinar per ubicar nous sistemes de generació elèctrica,
en aquest cas, ha de partir d'unes premisses. S'ha d'ubicar a
llocs que siguin permeables als canvis tecnològics, tan de bo
d'aquí 25 anys es faci a Mallorca un debat com aquest, que
feim avui, per saber on s'instal•la una nova planta de
generació elèctrica, (...), és a dir, un lloc que sigui
permeable a qualsevol canvi tecnològic, un lloc pròxim al
centre de consum. A Balears, a la vista del sistema de
generació, el consum importants, en aquests moments, està
a Palma, és indiscutible. Volem que hi hagi una ubicació
molt determinada a prop de Palma. També ha d'estar a un
lloc que sigui una zona dura, una zona ja impactada.
Intentem concentrar qualsevol impacte que hi pugui haver
en zones on realment ja hi hagi una massificació, una
presència d'altres elements impactants per evitar una
dispersió d'aquests problemes i incidir en el territori de
forma negativa.

Dit això, també he de dir que és evident que crec que hi
haurà una coincidència completa en aquesta cambra per dir
que sí, alguna cosa (...), gas natural dins les illes. Això
implica dues coses. Implica una tecnologia més neta, però
sobretot una diversificació. Una diversificació perquè si
tenim gas podem entrar en processos d'eficiència energètica,
via cogeneració. Cogeneració és aprofitar calor residual per
fer aprofitament distint, es crear energia en un hotel o en
una indústria (...) en gas, un sistema propi que el calor
residual per fer calefacció, aigua calenta o aprofitar per fer
aigua fred. Amb la qual cosa, una tona de combustible, sigui
líquid o de Co, té un rendiment via mega o quilovats molt
més alt.

El tema del gas implica problemes importants respecte
al seu transport o respecte a la seva gestió. Hem defensat,
evidentment, solucions poc impactants, gasoducte, però hem
de començar a pensar i a veure com s'inicia aquest
gasoducte, com realment pot ser rendible aquesta inversió
perquè es pugui finançar. Estam en un context nacional, que
aquestes divisions afecten al conjunt (...) de sistema elèctric.
És una decisió aïllada del Govern balear, no afecta al
conjunt del sistema. Necessitam un (...) estatal, via comissió
assessora del mercat energètic, per poder articular mesures
que, per ventura, nosaltres en solitari ens pareixen molt
correctes. Posaré un altre exemple, moltes vegades nosaltres
estam parlant que seria molt interessant poder enterrar
conduccions elèctriques aèries. Pensin que això implica un
cost (...) explotació de les empreses, des del moment que hi
ha una anivellació global, són decisions que nosaltres no
podem prendre en solitari, sinó que han de quedar
consensuades en un marc.
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Quasi m'estim més passa a debat amb vostès, perquè són
molts els punts que hi ha sobre aquesta qüestió. Només vull
recordar, en primer lloc, que estam parlant d'uns criteris, que no
podem indagar o avançar decisions respecte al propi Pla. El Pla
que s'elabora té una visió ambiental de la qüestió, considerant
que una vegada que hem aconseguit anivellar el possible cost
a consumidor del que és l'energia convencional, idò, tenim
garantit que el sector ambiental pugui tenir un pes específic
més important que altres bandes, no serà només el factor
econòmic de l'energia sinó que també serà el factor ambiental
qui pugui decidir aquesta qüestió. El debat social que hi haurà
a les Balears serà respecte a ubicació d'instal•lacions. El debat
social serà respecte a polítiques de foment que es puguin donar
per intentar entrar en criteris d'eficiència energètica, via
cogeneració, via (...).

Per acabar, recordem que també hi ha un factor respecte a
l'energia que és el transport. El transport està, actualment,
concentrant un consum del 60% de (...) megavats per hora, amb
la qual cosa parlam, quasi quasi, (...) estan el transport. Corregir
nosaltres aquest consum energètic en transport, que és el
consum important que aquí tenim, són polítiques que, per
ventura, ens superen. Evidentment, tots apreciam que cada dia,
dins les normes comunitàries i, fins i tot, de lliure competència,
la millor i correcta definició de tecnologia automobilística és
amb baix consum i amb emissions més baixes. Hem de dir que
hi ha un aspecte, que és el transport, on la realitat és que aquest
Govern té molt poc per fer i per dir. No obstant això, dins el Pla
volem indagar a veure fins quin punt, amb una perspectiva
regional, podem aportar o no en aquests problemes, recordem
que via consum, (...) energia. Dit això, dit tot. Deixar damunt
la taula que ja, a simple vista, el gas (...) el futur. En aquests
moments no podem parlar de (...) en particular i d'ubicacions en
particular. Recordar també que, en qualsevol dels casos, l'esforç
inicial serà per estalviar, per diversificar i per ser eficient i per
cobrir demandes en hotels amb aquest sistemes d'estalvi amb
base a (...). Per ventura, ara,  si vostès volen, podré contestar a
les preguntes o podem entrar en el debat que vulguin fer.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. A continuació passam al torn
de formulació de preguntes per part dels distints grups
parlamentaris. En primer lloc, el Grup Mixt, Sr. Balanzat, té la
paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, Sr. Conseller. Darrerament parlam molt en aquest
parlament, i crec que és bo que sigui així, sobre el sector
d'energia. Segurament en seguirem parlant durant temps perquè
la planificació energètica és vital per al futur de les nostres illes
i, per tant, val la pena fer-ho ben fet i fer-ho d'una manera
ordenada.

El nostre grup ha estat estudiant el document de criteris
que ha presentat el Govern, ens hem trobat amb diferents
qüestions. En primer lloc, la interpretació que es pot fer
quan s'han llegit aquests criteris és que qualsevol solució,
qualsevol cosa és possible. Per què?, perquè aquests criteris
parlen de tot, parlen d'energies renovables, d'energies no
renovables, d'eficiència energètica, de diversificació
energètica. Clar, açò és preocupant, especialment, des del
punt de vista d'un grup com el nostre, que està a l'oposició,
i que ha de deixar en mans del Govern la responsabilitat de
plasmar i de concretar aquests criteris, donar-los forma i una
sortida en forma de pla. Vista l'experiència del Pla director
de residus, tenim molta por perquè també es varen donar
uns criteris que eren, aparentment, generosos, eren
aparentment uns criteris ecològicament sostenibles i
ecològicament sensats, aparentment, i després vàrem veure
que la traducció pràctica en forma de pla va ser bastant
decebedora i va ser bastant frustrant quan ja es varen veure
els plans directors illa per illa, que es van donar solucions
distintes i, com dic, tenien poca relació amb els criteris
aprovats.

Per tant, jo vull manifestar aquesta preocupació i aquesta
perquè, en principi, uns criteris aparentment generals,
absolutament inconcrets, després, puguin donar lloc a
respostes o a solucions nocives o impactants o que no són
les més adequades per un futur econòmicament i
ecològicament sostenible de les nostres illes. Una de les
coses que ens preocupen són les possibles contradiccions.
Per exemple, a la pàgina 3 del document, es parla "el
desenvolupament del sector energètic té uns objectius
generals principals", en cita tres, "la competitivitat, la
garantia de subministrament i la protecció del medi
ambient", després comenta a continuació "les mesures
energètiques tenen repercussions en més d'una de les àrees
esmentades, fins i tot, a vegades, contradictòries. La finalitat
principal d'una política energètica ha de ser el de conciliar
aquests objectius mantenint una coherència raonable".
Quina és la meva preocupació en aquest aspecte?, d'aquests
tres aspectes quin és el que sortirà perdent?, jo tenc por,
vista l'experiència ambiental d'aquest govern del PP,
lògicament, sigui la protecció del medi ambient qui surti
perdent en benefici de solucions i de respostes econòmiques
i exclusivament de donar una resposta ràpida, fàcil i, per
tant, més contaminant a nivell de..., és una preocupació que
jo tenc. 
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Després, veig contradiccions com per exemple, a la mateixa
pàgina 3, "la selecció d'opcions que es faci al Pla, tendrà en
compte les següents consideracions", i es fa una afirmació o un
desig que jo crec que és incompatible amb si mateix, és a dir,
"potenciació de recursos autòctons convencionals i, a la vegada,
de les energies renovables", és  a dir, s'ha de potenciar tot. Amb
una expressió maniquea, si vol, hem de potenciar la cosa bona
i la dolenta, però, clar, açò, evidentment, per a nosaltres és un
criteri erroni. Pensam que és preocupant, preocupant perquè
veim que açò és contradictori en si mateix, igual com també
podria ser contradictori el que, en aquesta mateixa pàgina 3, diu
"minimització de l'impacte en el medi ambient, sense limitar",
i açò és el que hem preocupa, "sense limitar el
desenvolupament socioeconòmic". És  a dir, vostès saben
perfectament que jo moltes vegades ho he comentat a la
cambra, es pretén seguir creixen il•limitadament a les nostres
illes, jo crec que açò és un error, és un error, no podem seguir
creixent il•limitadament, no podem seguir fent ofertes
contínuament, oferta turística , (...) industrial, etc., de manera
il•limitada. Per tant, és absolutament contradictori, és a dir, no
hi haurà impacte ambiental però hem de seguir creixent. Crec
que aquí, el tema energètic va molt lligat amb el tema de quin
és el model econòmic que volem per al futur de les nostres illes.
Aquí, lògicament, hi entra la política turística, per exemple.

Més coses, hi ha qüestions que ens preocupen. Jo no entraré
en algunes de..., perquè, pràcticament, el que fa aquest
document és anunciar simplement quines són les possibles fonts
d'energia, energia solar tèrmica, solar fotovoltaic, eòlic,
biomassa..., molt bé, açò ens diu sobretot una definició, per tant
no aporta res realment al document, no té massa importància.
Com dic, una de les coses que em preocupen és que tant les
energies convencionals, és a dir, quan parlam d'energies
convencionals són les que s'utilitzen ara majoritàriament com
són els carburants, hidrocarburs, etc., que són altament
contaminants, es tracta (...) igualtat a les energies renovables.
Jo aquí trob a faltar un llistat de prioritats. Crec que el tema de
prioritzar és molt important, crec que el Govern hauria de donar
més importància a unes fonts d'energia que a altres i crec que
aquí hi manca una priorització clara. És a dir, que s'aposta per
l'eficiència energètica, per les energies renovables, per la
diversificació energètica en detriment, hauria de ser en
detriment, de les energies no renovables. Ens preocupa veure
aquesta igualtat com es presenten totes les fonts d'energia, com
si en principi totes fossin bones i totes fossin acceptables, ens
preocupa.

També ens preocupa el fet de tornar veure en aquest
document el tema de l'enllanç, -està a la pàgina 6, en el punt
6.3-, diu que "la diversificació de les fonts de proveïment dóna
una major garantia de seguretat i, en el cas d'un sistema insular,
l'estudi de possibilitats de diversificació no s'ha d'entendre sols
com la disponibilitat d'una gamma més àmplia de recursos
energètics primaris, sinó", -aquí és on ve una de les meves
preocupacions-, "que ha d'incloure també l'avaluació de les
possibilitats d'interconnexió amb les xarxes energètiques
continentals". Clar, el Sr. Conseller diu que ara no és el
moment de parlar de cable sí, cable no, però el fet de veure
reflectit aquí, amb uns criteris, aquesta possibilitat d'una
manera explícita ens preocupa. Jo crec que aquest paràgraf és
molt perillós.

Per altre costat, per exemple, en el punt 7.2, la pàgina 7,
diu que "a l'hora de considerar l'impacte ambiental del
sistema energètic, (...) fonamentalment els impactes de les
infraestructures de recepció, transformació i transport
d'energies i es produït pel funcionament de les
instal•lacions", és a dir, la preocupació ambiental més gran
que aparentment té el Govern en tema energètica no és si les
emissions són o no contaminants, per exemple, que poden
contribuir efecte hivernacle, sinó simplement si les
infraestructures, si les plantes que es facin o les centrals,
seran impactants o no. Jo crec que aquí..., o no interpret bé,
però es parla d'infraestructures de recepció, transformació
i transport, després ho podem ..., el funcionament de les
instal•lacions, ah, és aquí (...), bé, d'acord. Crec que, de
totes maneres, l'expressió tal vegada sigui una mica
ambigua, però bé.

Jo vull recordar al Sr. Conseller, i ho faré reiteradament,
tal vegada com que crec és l'única moció que s'ha aprovat
en aquest parlament per unanimitat, dels Verds, ho he de
recordar, com que és l'única cosa aprovada, crec recordar,
en aquest parlament, i és aquell Pla de protecció del clima.
Crec que vostès no saben bé el que varen fer aprovant
aquest document. Un d'aquests punts diu "el Govern
implamentarà un paquet de mesures dins l'àmbit de les
seves competències per tal d'estabilitzar l'emissió de co2 a
l'any 2000, i reduir un 20% d'aquestes emissions l'any 2005
en relació (...)". És a dir, aquest document aprovat per la
Cambra, que ha de ser assumit pel Govern, s'ha de tenir
molt en compte a l'hora de la planificació energètica i esper
que així ho faci el Govern a l'hora de plasmar aquests
criteris.

Jo, simplement, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, vagi acabant, per favor.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí, finalment, com a conclusió, únicament vull dir que
l'adopció d'un model de desenvolupament sostenible que
impliqui una reducció de la pressió turística i residencial i,
per tant, la reducció de les emissions relacionades amb el
consum d'energia, hauria de ser l'objectiu fonamental
d'aquest Pla energètic. Res més, gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula
el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat. Intentaré
d'una forma àmplia..., jo don una gran importància al punt
7 d'aquest document, perquè no és usual, no hi ha cap
antecedent a una altra autonomia, que tot un Pla director
sectorial passi a ser controlat per una avaluació d'impacte
ambiental complet. És a dir que el que hem de saber és que
estam molt determinats en aquest Pla director per una
avaluació d'impacte ambiental, però en sentit ampli i relatiu
a tots els aspectes. També, com li dic, hi haurà el tema
d'emissions i missions quant a producció.
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Dit això, també vull dir que, per ventura, respecte a altres
grups d'aquesta cambra, jo sempre tendré una discussió. És a
dir, el desenvolupament sostenible, què significa?, significa que
no podem trobar solucions per seguir creixent, ens hem d'aturar
de créixer. Jo pens que el concepte és distint. El més important
és confiar en la capacitat de l'home per donar solucions als
problemes i saber que tecnològicament, actualment, avançam.

Aquest Pla, la pretensió que té és equilibrar tots els factors,
ambientals i econòmics. Abans he explicat, per ventura molt
ràpidament, que hem guanyat una batalla important. Hem
guanyat la batalla que a Balears l'energia, el preu-consumidor,
estigui a nivells nacionals. Que el sistema insular limitat (...),
limitat quant a transport, no tenguin un pes negatiu de cara al
consumidor, que hi hagi un equilibri quant a transferències al
conjunt estatal. Això ens posiciona d'una forma clara per poder
apostar per uns processos ambientalment més correctes, sense
que el pes econòmic del cost de generació sigui tan important
com a altres bandes. Recordin que ara a Espanya hi ha un canvi
de sistema energètic elèctric on la tarifa, que era única i
articulava una compensació entre regions, començarà a veure-
se en un àmbit regional, on els particulars hauran de fer
pagament a mig termini de l'energia que realment consumeixen
i tenint en compte el centre de producció. A Balears ens hem
garantit un nivell de cost mig, a partir d'aquí, per ventura,
podrem estudiar, més que a altres bandes, els punts d'avantatges
ambientals de la generació energètica. Això és important.

 Per altra banda, també ho he intentat explicar, he dit que la
corba d'oferta i demanda energètica es farà considerant que el
important és corregir la demanda via (...), via eficiència, via
diversificació. El resultat d'aquesta resta vagi cobert, només el
resultat d'aquesta resta, per producció energètica usual, plantes,
només això. No hem dit mai que ja d'entrada hem d'anar a
planta. El que passa és que jo, per ventura, sempre m'equivoc
perquè dic les coses com les pens i com les veig. Només donaré
unes dades perquè vostès ho vegin. Quin és el consum energètic
elèctric?, són tres milions de megavats. Quin és el consum
energètic en transport, en terciari, respecte a productes derivats
del petroli?, són 12 milions de megavats. Quin és el consum
actualment en energia solar?, són 425 mega. Quina és la
producció que fa una planta com la planta de Son Reus?, m'he
puc equivocar, però al voltant de 750.000 mega. Són xifres que
són tan importants que jo podria quedar molt bé i dir "sí, tot
quedarà corregit quant a estalvi, eficiència i diversificació".
Però, no estam aquí, per desgràcia les fites estan molt enfora.
A Balears, quant a energia tècnica, és la regió espanyola que
percentualment tenim més implantació. No obstant això, quin
és el seu rendiment?, és molt baix, és molt baix perquè la solar
tèrmica va a uns efectes i la fotovoltàica té uns rendiments molt
baixos en aquests moments. És a dir, d'entrada jo només li puc
garantir que l'esquema del pla a desenvolupar ha de ser intentar
analitzar bé la demanda energètica, articular mesures que
controlin el seu creixement. He començat per dir que aquest 4%
d'increment interanual és exagerat, Brussel•les ens marca un
creixement del 2%, hem doblat i alguna cosa s'ha de fer. És un
problema d'intentar, sobretot a hostaleria, que vagi a més
criteris d'estalvi, més criteris de diversificació via processos de
cogeneració, en particular, però els fets són els fets. 

D'entrada l'esquema formal del Pla, que jo voldria poder
presentar algun dia, no és altre que començar avaluant
oferta i demanda. Jo sé que hi ha diputats que diuen "vostè
ho té molt clar, hi ha aquesta oferta, aquesta demanda, idò,
has de crear un suport per aquesta demanda", no, el crearem
si veim que hi ha un fracàs o que no hi arribam amb altres
polítiques.

Si a vostè li preocupa el tema de recursos autòctons en
poc temps, jo li puc llevar ferro a aquesta qüestió per
complet, autòctons reals, podem tenir hidrocarburs i lignit,
actualment, són possible els dos temes, hidrocarburs,
prospeccions n'hi ha hagudes poques i no hi ha una
rendibilitat i el lignit, el carbó, actualment a Mallorca no hi
ha cap tipus de possibilitat. Si a vostè això li preocupa, ho
podem deixar de banda. Sí que hi haurà un foment de les
renovables, hem de començar a pensar quin és el rendiment,
en renovables, d'un par eòlic. El rendiment d'un parc eòlic
amb una superfície important, traduït a un quilovat, és baix.
Aquesta és la desgràcia. Estam en tecnologies que
comencen i estic convençut que amb el pas dels anys
tendran, realment, un rendiment molt més eficient. Però
hem de saber que el Pla ha de ser molt cautelós i ha de
combinar els tres factors. Hem d'assegurar el
subministrament i hem d'equilibrar els factors ambientals i
econòmics, només que, en aquest cas, el sector ambiental
podrà tenir un pes superior que no l'econòmic, hem tengut
la gran sort que (...) poc anivellat.

Dit això, dit tot, només que és evident que vostè..., jo
comprenc que tengui una desconfiança. Nosaltres
intentarem fer el Pla el més correcte possible i, evidentment,
hi haurà unes passes d'al•legacions, d'informació pública, on
es pot tenir idees i suggerències. Això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part d'Esquerra Unida,
té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, Sr. Conseller. Efectivament, la primera impressió
que provoca la lectura d'aquests criteris és com aquelles
tàctiques futbolístiques que diuen que el jugador han de tirar
fort i col•locat, han d'atacar quan toqui, però defensant amb
energia quan sigui necessari, driblar al contrari amb
habilitat. Un diu, idò, sí, però et quedes una mica amb les
ganes de saber com acabarà l'equip al final. 
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Tant és així que vostè en la seva intervenció expositiva
d'aquests criteris, realment, no ha estat capaç de cenyir-se als
criteris. Ha hagut d'anar una mica més enllà, ha començat a
parlar de criteris d'estalvi, ha parlat de la potenciació del gas, ha
parlat de criteris d'ubicació d'infraestructures, perquè si hagués
de fer l'exposició, estrictament, dels criteris i del seu contingut
hagués acabat en un minut.

No obstant això, es pot fer un esforç de crítica i de lectura,
de contingut d'aquest document, i surten coses. El fet que la
gestió de la demanda només aparegui esmentada al text a
l'apartat 7.1, és a dir, el que fa referència a l'estudi d'impacte
ambiental, enlloc de ser per ell mateix un apartat, i un apartat
fonamental del document, idò, ja és il•lustratiu. Evidentment,
no es pot dir que no hi haurà política de gestió de la demanda,
en el moment que s' esmenta, però la seva ubicació dins el text
ja és il•lustrativa de la importància relativa que li donen. Que
només es parli d'eficiència energètica, és a dir, eficiència del
sistema, però no de polítiques d'estalvi, que hi hagi
inconcrecions fantàstiques com quan es parla d'eficiència
energètica  a l'apartat 5, es diu, "Terciari, considerant com a tal
les comunitats de propietaris i els establiments hotelers, els
centres hospitalaris i els edificis singulars, l'enllumenament
públic, etc. Al mateix temps...", al mateix temps de què?, "Al
mateix temps es proposaran mesures de sensibilització, de tipus
tècnic, d'informació i de formació." Ah, bé. "Transport, atès que
el sector de transport és el responsable de més del 50% del
consum final d'energia es proposaran mesures d'actuació en
aquest camp i, principalment, en el transport terrestre". Ah, idò,
sí, es proposaran mesures, però realment és poc il•lustratiu de
per on va l'esperit i el cap de la persona que redacta aquest
document.

Fugint una mica d'aquests aspectes més anecdòtics, jo crec
que sí podríem trobar una qüestió més de fons que ens
diferenciaria i que crec que ha estat present en el debat, en les
intervencions que hi ha hagut arrel de la intervenció del
representant del Grup Mixt. Efectivament, quan es parla de
l'objectiu del Pla energètic, l'objectiu és assegurar el
proveïment, i es diu amb la major eficiència econòmica i medi
ambiental possible. Això, que és una formulació aparentment
molt raonable, jo crec que podria radicar la diferència
fonamental de concepció entre els qui han redactat aquest
document i, per exemple, un grup com Esquerra Unida. Així,
acceptant (...) del Pla energètic, ha de ser la política d'oferta, és
a dir, la satisfacció d'una demanda.

Ja anam una mica venuts a l'hora de planificar un sector
d'aquesta importància, perquè, lògicament, això vol dir que
les polítiques de gestió de la demanda, -i el que he dit abans
ho demostra clarament-, passen a un segon terme. Vol dir
que nosaltres no posam la planificació energètica, la política
energètica, en relació amb altres factors del nostre model
econòmic que són determinants, no ho posam en relació
amb el model del transport, que no ho posam en relació amb
la nostra política d'infraestructures. Clar, dia 12, d'aquí a un
parell de dies, anirem a inaugurar l'aeroport. L'aeroport i
una certa racionalitat en l'administració de l'energia a la
nostra comunitat autònoma, l'aeroport així com està
concebut amb la seva ampliació, és una contradicció. Clar,
vostè em dirà que quan fa un Pla energètic s'està preocupant
del Pla energètic, no es pot preocupar d'altres coses. Però,
si des de cada sector, o des de política sectorial, aigua,
energia, territori, ens preocupam d'arreglar el nostre redol i
no tenim una visió de conjunt, o quan planificam el
transport, etc., lògicament, aquest concepte de model
ecològicament sostenible que reiteradament es reivindica
perd totalment el seu sentit.

Vostè ha vengut a dir, hauríem d'aclarir que volem dir
amb això d'ecològicament sostenible, perquè ho deim tots,
des dels Verds fins el Partit Popular, els socialistes, PSM,
Esquerra Unida. Aquí tothom està apuntat en aquest carro.
Donat que és un carro estratègic i fonamental, vol dir que
tots anam en el mateix carro, cosa que no s'explica perquè
després ens barallem tant en polítiques concretes, no
entenem de la mateixa manera el concepte "ecològicament
sostenible". El concepte d'ecològicament sostenible no vol
dir que no hi pugui haver desenvolupament, però sí que vol
dir que no hi pot haver un desenvolupament basat en un
creixement quantitatiu il•limitat, això sí que no pot ser.
"Creixement quantitatiu il•limitat, model de
desenvolupament" això no és un model de desenvolupament
ecològicament sostenible.

El que deia l'antecessor del Sr. Matas, a la presidència de
Govern, "l'aigua ha deixat de ser un problema des del punt
de vista del model de desenvolupament, perquè l'aigua ja es
fabrica", això és no entendre, al manco de la mateixa
manera que nosaltres, el que és un model ecològicament
sostenible. Per què?, perquè hi ha recursos que són
impossibles de fabricar. És a dir, l'energia, fins i tot, ens
podrem endollar a la xarxa peninsular, però encara no han
inventat la manera d'arreglar el territori. Per tant, si tots els
factors creixen quantitativament d'una manera incontrolada,
lògicament, aquell recurs més sensible, perquè no és
renovable, que és el territori, patirà una pressió insostenible.
Bé, això és una mica la història, en resum, de com entenem
nosaltres el model de desenvolupament ecològicament
sostenible, que no veim reflectit, -com era d'esperar, per
altra banda-, en aquest document. 
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Al marge d'això i al marge d'aquesta concepció de fons que,
en definitiva, supos que farà que quan parlem de coses més
concretes, ja no en el Pla energètic, sinó supos que en les
propostes de resolució que es facin a aquests criteris, idò, hi
comencin a haver discrepàncies més fortes. La veritat és que
aquests criteris, així com estan redactats, són un xec en blanc.
És a dir, amb aquests criteris, el Govern pot tornar, si ara els
aprovàssim, a aquest parlament amb pràcticament qualsevol Pla
energètic, quasi quasi pot venir amb qualsevol solució. Això,
lògicament, és un error que al manco Esquerra Unida no
cometrà. És a dir, nosaltres no donarem suport a uns criteris
amb els quals el Govern pugui redactar un Pla energètic que
digui que està basat en uns criteris aprovats per unanimitat de
la Cambra, en absolut. (...) major concreció en aquests criteris,
lògicament, no li donarem el suport perquè no podem de cap
manera com a força política donar-li un xec en blanc al Govern
per redactar el Pla energètic.

A més d'això, que és el tema de fons, jo crec que el caràcter
inconcret d'aquests criteris, crec que va més enllà, fins i tot, del
caràcter general que li dóna la Llei d'ordenació territorial a un
document d'aquestes característiques, a un instrument
d'aquestes característiques, realment, (...) molt decebedor en
aquests moments. És a dir, no estam plantejant la planificació
energètica d'aquesta comunitat fa dos dies, fa anys que en
parlam, fa anys que s'ha promès el Pla energètic, s'han apuntat
mil i una solucions, algunes defensades aferrissadament com
l'única tècnicament solvent i políticament viable que, finalment,
era substituïda per una altra, tècnicament la més adequada, etc.
Jo crec que, en aquestes altures, no podem tornar a la
prehistòria d'un document inconcret, com si acabéssim d'aterrar
sobre aquest tema i que doni, -insistesc-, al Govern de la
Comunitat Autònoma màniga àmplia per fer la seva política
energètica. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Sra. Presidenta, Sr. Diputat. Quant a oferta i demanda, basta
anar al primer punt de la pàgina 3, perquè comença a parlar de
garantia de subministre. Això passa per la feina més important
del Pla, que és, en xifres actualitzades, estimació d'oferta i
demanda. Això és el bàsic.

No importa arribar al punt 7, podem anar al punt 5, on
parlam d'estalvi energètic quant a eficiència, perquè començam
parlant de disminució de la demanda quant a energia.

No sé, són moltes les coses que vostè ha dit ràpidament i sí,
per ventura, alguna cosa sempre ens separarà que és el tema
d'un concepte de sostenibilitat. Vostè, parlant d'aigua, a un
debat ho va explicar, les mesures són molt clares.

Les nostres són distintes. Si vostè diu que els criteris
d'aquest Pla director s'han redactat d'una forma molt àmplia,
abstracta, que és un xec en blanc, he de dir que no és un xec
en blanc, però que de fet són uns criteris que permeten
elaborar un Pla que tendrà després una fase de control i
seguiment, via informacions públiques, és més, em puc
oblidar des d'aquest moment en aquest parlament a explicar
el Pla en si mateix. El que han d'entendre és que uns criteris,
d'acord amb la LOT, han de tenir un contingut determinat,
no poden tenir un contingut que ja vagi detallant quina és la
solució.

Dit això, quasi quasi, dit tot, no confi que el seu grup
doni suport als criteris, no seria normal. El que sí ha
d'entendre és que, per desgràcia, hem fet el debat energètica
en termes molt simples, s'Estalella, el cable, el gasoducte,
i recordam, ja ho he dit en primer lloc, el gran consum
energètic actualment està en el transport, un 50% del
consum global és transport. El nostre Pla com pot incidir
aquí?, pot incidir poc, com pot incidir, per exemple, el Pla
a l'aeroport de Palma?, estant aprovant, vigent i (...) podríem
pensar que l'aeroport de Palma podria estar en cogeneració
o (...), amb la qual cosa tendria un rendiment per tona
equivalent molt més alt. Però tampoc no podríem incidir
d'una forma decisiva perquè hem de comprendre que estam
en un sistema elèctric que té una conformació nacional on,
realment, nosaltres som un agent interessat en el sistema,
però que hem de participar d'unes regles generals i més ara
quan tenim els beneficis d'aportació total de recursos, això
ho han d'entendre perfectament. M'agradaria molt parlar
aquí un dia sobre aigua limitant o limitativa i energia
limitant o limitativa. L'energia és un problema limitant en
conjunt mundial. En conjunt balear, el problema energètic,
traduït a una mera raó del que pugui ser el factor territorial,
parlam d'un problema d'un màxim de tres hectàrees físiques,
quant a ubicació de noves instal•lacions. És així. Respecte
a elements contaminants i respecte a Co2 i capa d' ozó, és
un problema més ampli on nosaltres hem de participar en la
solució del tema, sent agents menors de la qüestió, ho
entengui.

Jo vull dir que és evident que una vegada que hem dit
que tot el Pla energètic estarà sotmès a una avaluació
d'impacte ambiental previ, la gent que entengui el que és
això comprendrà que ens hem autolimitat d'una forma
decisiva nosaltres mateixos. Només aquesta referència a fer
un (...) ampli en el Pla director d'una forma prèvia significa
posar els factors ambientals davant de tot. Per ventura no
està ben expressat, però pensaven que dient que fèiem això
la gent ho entendria. Ara, és evident que no podem jugar al
cent per cent en aquest tema, perquè si no resultarà que el
conjunt de l'Estat espanyol dirà "com que a Balears sou tan
ambientalistes i heu creat un sistema de generació tan car,
el pagueu vosaltres". Hem de poder negociar i arribar a un
punt d'equilibri. Això és tot, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la
paraula...
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Dues paraules, només, una és que això ens ho podem dir en
qualsevol cas, ja veurem com acaba derivant el tema energètic
a nivell d'Estat, si no ens acaben dient que ens ho paguem
nosaltres de qualsevol manera.

Però, bé, veig que ja ens prenem amb bastant filosofia la
nostra discrepància i no passa absolutament res. És,
efectivament, normal que existeixi, fins i tot, a nivell anecdòtic,
es dóna quan parlam de l'aeroport, és a dir, realment vostè no
ha entès els motius pels quals jo esmentava l'aeroport.
L'aeroport no és un problema que el Pla energètic li pugui
obligar a introduir-hi sistemes de cogeneració o qualsevol cosa
d'aquest tipus. El problema és si és ecològicament sostenible un
aeroport de 20 i busques milions de passatgers a la nostra illa.
Aquest és el tema, al marge que podem introduir sistemes
d'eficiència energètica o no. Això és una concepció molt més
de fons d'aquesta qüestió, però, en tot cas, en el debat del
plenari sobre les propostes de resolució ja tendrem oportunitat
de parlar amb més tranquil•litat sobre aquesta qüestió. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contrareplicar, Sr.
Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Un comentari molt concret, l'aeroport en particular, només
li diria a vostè que és molt més greu el problema de territori a
l'aeroport que respecte al tema energètic. Quan parlam
d'energies i passam les xifres (...) l'aeroport és un problema
menor. La suma d'aquestes demandes fa un problema real.
L'aeroport, evidentment, pot ser un tema per discutir, en un
aspecte de consum especial, molt important.

Aquí entren en la balança, després de la discussió, molts
elements determinants per saber fins quin punt fa falta o no fa
falta. No és el tema de debat, però sempre baixant a temes
energètics, la discussió és una, després aquí hi entren conceptes
més amplis d'interrelació d'una àrea amb l'altra. Les directrius,
-se'n parla molt i ningú les ha vistes-, estan elaborades i
tancades, no és res més que una (...) de cada activitat amb
l'altra, és a dir, aquí sí que hi ha elements d'anàlisi i discussió
de com influeix l'aeroport a tots els nivells, energètic i a nivell
de territori. L'aeroport de Palma, amb això aprovat el dia que
sigui, es veuria, per ventura, obligat a tenir (...) com a reserva,
vendria obligat a operar-los amb un sistema més eficient.
D'aquesta forma descarregaria de la necessitat de fer noves
plantes per alimentar l'aeroport, compren? Això és matèria
d'aquest Pla energètic. Ara, hi ha qüestions més àmplies que
han de ser abordades amb instruments més amplis també. Això
és el que volia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo observ un punt de
discrepància d'entrada i és en l' amplitud dels criteris. El
Govern ha optat per uns criteris molt generals i des de
l'oposició, -jo coincidesc amb els dos grups que m'han
precedit-, creim que hauríem d'anar a més concreció. Per
simplificar molt, podríem afirmar que, si s'aprovavem
aquests criteris així com estan, el futur Pla energètic tan
podria preveure una nova central de gas natural com  una
central nuclear. Res impediria, amb aquests criteris, que el
Pla director optés per una nuclear si no hi hagués
impediments d'ordre superior.

De totes maneres, així com s'ha plantejat el tema, jo no
sé si es poden fer massa coses, perquè hi haurà d'haver,
acompanyant aquests criteris, en el nostre entendre, tot un
estudi previ a partir de les dades de consum, de les
previsions de creixement que fa l'empresa concessionària o
l'empresa subministradora actualment, les possibilitats de
reducció en distints escenaris, es poden elaborar uns criteris
amb més coneixement de causa, perquè si no, jo crec que
correm el risc d'aprovar uns criteris molt voluntaristes, o no,
i que després no serveixin per al Pla o que condicionin sense
tocar de peus en terra i sense conèixer la realitat. Crec que
aquí hi hauria d'haver estudis de costos, distintes
alternatives, fins al possible cost que tendrien distintes
opcions que s'han tengut en compte als darrers anys. Jo crec
que a partir de l'anterior projecte de pla que va entrar, fins
i tot, en el Parlament, ja coneixem bastants dades que farem
servir a l'hora de fer les propostes de resolució i esperem
que no ens equivoquem.

De totes maneres, crec que aquí hi hauria d'haver unes
prioritats que serien, en primer lloc, condicionats pel factor
ambiental, jo coincidesc, és un dels factors bàsics,
prioritaris, que hem d'actuar sobre la demanda, no només
veure si és possible limitar aquest creixement segons les
tendències de la Unió Europea i baixar del 4 al 2%, si fins
i tot seria possible invertir la tendència i, a mig termini,
reduir el consum. Hem de pensar que aquí som un dels
territoris europeus on es permet més la diversificació de les
distintes fonts, des de l'energia solar fotovoltàica, l'energia
solar tèrmica, l'enegia eòlica, la cogeneració. Vull fer un
petit esment, jo pens que l'horitzó de l'any 2015, que en
aquests moments pot parèixer un horitzó molt llunyer, però
jo crec que és un horitzó curt, sobretot perquè, segons
articles que he llegit darrerament i algun estudi, ja es parla
que entorn de l'any 2015 hi podria haver una equiparació de
costos de fabricació del que són les energies convencionals
en les energies renovables. De fet, ja hi ha indústries
japoneses que abandonen la indústria convencional quant a
fabricació d'energia per energies renovables perquè veuen
que el futur està més a prop del que pareix.
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(...) actuar sobre la demanda, hi ha tot el tema de l'eficiència
energètica que tot està per fer i aquí crec que hem perdut uns
anys preciosos i, aleshores, també el Pla podria definir moltes
més actuacions. De fet, aquí tenc una moció que vàrem
presentar fruit d'una interpel•lació parlamentària que és molt
més concreta, en tres folis hi ha molt més concrecions que les
que hi ha dins aquest projecte de criteris generals. Fins i tot, per
exemple, el Parlament d'Andalusia va aprovar un dictamen
sobre energies allà on hi ha unes pautes per seguir molt més
ambiciosos que aquests criteris que vostès han aportat aquí.

Quant a l'energia convencional, crec que és l'opció europea,
actualment, és el gas natural. No només quant a la producció
d'energia, que crec que és la tendència al marge de si (...) molt
dur a la necessitat d'una nova central o no, naturalment les
centrals existents haurien de ser suficients, l'òptim seria que no
fos necessària una nova central, però sí que hauríem d'anar cap
a la substitució del carbó per gas natural a les plantes ja
existents. Però no només quant a la producció d'energia, sinó
que la introducció del gas natural permet la introducció del gas
a totes les poblacions. Crec que aquest hauria de ser un dels
objectius. Aquí hi ha un dels condicionants que ha posat, en un
principi, vostè ha dit que s'ha de veure el Pla director en un
context nacional, ha dit, aquí, aquest context nacional és el que
ens preocupa fins ara, perquè les empreses, fins ara, i
concretament Endesa, estan condicionades pel carbó i pels
convenis del carbó. De fet, aquí hi va haver un error estratègic,
a finals del 80, en el qual va participar Gesa, que va ser optar
pel carbó. L'amplicació de la central del Murterar es va fer
optant pel carbó. Això és un error estratègic que es va veure un
any o dos més tard d'haver pres la decisió, quan tota Europa es
va orientar cap al gas natural. Aquest és un error que ens
condicionarà i haurem de pagar. Nosaltres voldríem tenir
l'autonomia suficient per, amb aquests criteris medi ambientals
i econòmics, sobretot, poder optar decididament pel gas natural
i anar substituint el carbó.

Efectivament, coincidir que quan parlam d'energia pensam
en la producció d'energia elèctrica i el consum energètic,
bàsicament, és pel sector del transport. Aquí hi ha,
pràcticament, abandonat tot el sector del transport públic i, per
tant, hem de preveure que amb la política del Govern hi haurà
un creixement, si no és ponencial, molt fort del consum
energètic, fruit del transport si seguim per aquesta línia.

En definitiva, crec que hem de coincidir que el futur Pla
director ha d'anar molt lligat a la planificació territorial, allà on
entra la planificació del transport i que tot va molt lligat.
Novament hem de reproduir un debat, planificant sectorialment
quan la mare de tots els plans no està feta, que és l'ordenació
territorial. Correm el risc d'equivocar-nos si intentam planificar
el futur del sistema energètic i territorialment seguim una via
contrària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller (...)

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sra. Presidenta, Sr. Diputat. Jo he començat per dir que
els criteris estan anunciats d'una forma àmplia i no concreta,
de forma àmplia per no determinar el Pla en si mateix. Jo
voldria fer el gran debat de l'energia a la vista del Pla, quant
(...). Els criteris no en parlen, jo estic d'acord amb vostè amb
un tema, personalment jo pens que el gas és el futur. Jo pens
que el que el Pla hauria de dir seria potenciar gas natural.
Però això no ho puc dir perquè seria, realment, posar
damunt la taula el criteri d'un conseller i no una voluntat
expressada en un Pla director, que té una formulació
determinada, etc.

Respecte a la posició de Balears dins un context
nacional, vull recordar una cosa que vostè entendrà: no hi
haurà monopoli quant a generació. És a dir, si fes falta
noves instal•lacions de producció, no hi haurà monopoli, hi
haurà algun concurs, on entrarà a produir energia elèctric un
agent, el que sigui, sigui Gesa o un altre qualsevol. Això és
un element important per prendre en consideració.

Més temes que vostè ha comentat. El tema del transport,
no és un càlcul fet, però potenciar una reducció quant a
consum de combustibles de transport via foment del
transport públic és, realment, parlar de xifres que són
apreciables però que són molt baixes, per no parlar del
consum de l'1 o de l'1,5%. Evidentment hem de treballar en
aquests temes, per ventura, és el poc o molt que nosaltres
podem fer en aquesta qüestió. La demanda energètica quant
a transport ve donada d'una forma molt més clara quant (...)
per la nova tecnologia que cada dia està avançant, consums
baixos, amb un rendiment superior, amb una emissió més
baixa, amb un combustible amb menys càrrega de metalls,
etc. És un tema que no és que ens superi, podem incidir i
incidirem, però en un aspecte molt limitat.

Quasi, quasi, Sr. Sampol, això és el comentari que hem
de fer, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Sampol, té la paraula.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Únicament vull fer una puntualització, Sr. Reus, el debat
l'hem de fer entorn als criteris. Els criteris els aprova el
Parlament, el Pla director l'aprovarà el Govern, per tant, l'únic
debat el tendrem entorn als criteris. Un debat molt general
entorn a uns criteris molt abstractes, tampoc no servirà. El Pla
director, el màxim debat que podrem tenir serà amb
al•legacions quan estigui en exposició pública. Per tant, jo crec
que seria interessant intentar concretar el màxim possible
entorn a aquests criteris perquè és l'únic debat que hi haurà.
Això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

El que diuen, així expressat, és clar, però són mal de fer uns
criteris concrets en temes que encara estan per indagar i per
arribar a avaluar. És a dir, si ara aquí els criteris (...) una forma
concreta amb una solució, és mal de fer. Jo pens que els criteris
són un mecanisme d'inici d'una formulació concreta. Partir ja
d'uns criteris massa complets, ens que ens ferma amb un
tancament d'un pla que està per articular. Jo entenc la seva
posició, però com a redactor del Pla el que he de dir és que no
puc concretar sense ja realment fermar el final d'aquest pla. Si
jo digués que el final del Pla és gas natural, ja diria molt. Això
ho dic com a Bartomeu Reus, conseller, sense haver elaborat
aquest pla sense tenir una base informativa completament
executada. Si digués que el millor és connexió a un sistema
peninsular, a la vista del factor econòmic, ja estaria parlant d'un
sistema enganxat a península. També descartam possibles
correccions d'oferta i demanda.

Aquí el més important, el bàsic, és la primera part del Pla,
que és l'estudi d'oferta i demanda. Això és l'element en qüestió.
Vostè pensi que treballam sobre un base informativa de l'any
91. El que hem de fer és articular i fer prospectiva respecte de
dades noves. Vostè diu que el marc operatiu fins al 2015 és
curt. Ni curt ni llarg, és una xifra més o menys correcta, no és
una qüestió tampoc que sigui massa important, perquè anam a
revisions quinquennals del Pla, i realment es pot revisar un
poquet tot, a la vista de les demandes i a la vista, sobretot, de
solucions tecnològiques.

Jo quant a renovables, en som molt partidari. El que passa
és que hem de ser lògics: Estam comparant de 15 milions de
megavats amb xifres de 425 i 426, a la regió espanyola on la
solar està més implantada, creguin-me, implantada
percentualment. Són mons que estan començant, on la
tecnologia cada dia està més en lliça, però estan començant
amb aquestes matèries.

Eficiència? Gas, eficiència, quant a cogeneració, pot donar
un rendiment espectacular a les Balears. Tot el sector
turístic es podria beneficiar d'una política de generació
pròpia d'energia amb un rendiment superior, i això el gas
seria l'element, la peça de toc definitiva, però hem de tenir
gas; i per tenir gas, també parlam d'un problema d'estratègia
nacional de gas, que implica moltes coses. És a dir, és mal
de fer a un pla director baixar a un nivell de detall sense ja
predeterminar el final del pla. Si aquí el que hem de dir és
que volem anar a cobrir l'oferta demanda amb connexió amb
península o volem anar a una política gasista, ja ho deim
quasi tot. Ho entén, el que vull dir? Ja donam per fet que
l'oferta i demanda està coberta amb un factor extern, i no ho
podem dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Sr. Mesquida Ferrando.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
Nosaltres també coincidim amb els grups de l'oposició en el
fet de qualificar aquests criteris com a una generalitat, com
a una sèrie de conceptes etimològics que no donen llum a
quins seran els criteris o quines seran les opcions; perquè,
de fet, quan es parla de criteris en definitiva el que s'intenta
és arribar a unes opcions, i a partir d'aquí fer un debat sobre
si unes determinades opcions són més adequades o no. Quan
un intenta reflexionar de forma serena i meditada sobre el
tema del Pla energètic i els seus antecedents, el primer que
li ve al cap és una sensació no ja d'improvisació o de falta
de planificació, sinó jo diria una falta responsabilitat i de
serietat en un tema possiblement un dels més importants que
s'ha de debatre en aquest parlament, un tema d'una
importància cabdal, i d'una influència directa des del punt
de vista econòmic, ecològic i social. El futur energètic de
Balears ha estat tractat -i em remet als antecedents- d'una
manera frívola, poc rigorosa, i el més allunyada al que un
govern seriós i responsable ha de fer; o millor dit, hauríem
de dir al que tres governs.

Es comença a parlar l'any 89, i no puc deixar d'incidir,
perquè avui estam aquí per veure allò que es diuen uns
criteris, però és que demà aquests criteris poden haver
canviat, i es donarà als grups que no governen un document
on haurem de tornar a començar de nou, i on pràcticament
en aquest tema partim de zero. Es comença a parlar del tema
l'any 89, però no per la diligència del Govern, que veu una
necessitat d'afrontar el repte del futur energètic, sinó empès
per una empresa que davant l'evolució de l'increment del
consum energètic, veu la necessitat de posar el llum
d'alarma i de dir que s'han de començar a adoptar solucions
per garantir el subministrament. A partir d'aquí s'inicia una
escalada de declaracions, contradeclaracions, fixació de
posicions i contrafixació de posicions, rodes de premsa on
es presenten solucions per al futur, i una milionada de
doblers que s'invertiran. Fins i tot el conseller d'Indústria,
que era el titular de les competències, es va atrevir a dir que
Balears seria el mirall on Europa es miraria. Varen despistar
tots els ciutadans un dia sí i un altre també, per una
necessitat gairebé imperiosa de sortir als mitjans de
comunicació. L'any 89 ens varen fer debatre sobre central
tèrmica a s'Estalella, l'any 92 sobre central de gas a
s'Estalella o a Palma, l'any 93 sobre cable elèctric, l'any 96
ens varen començar a parlar de gasoducte. El titular
d'Indústria l'any 96 va ser un gran defensor de l'opció de la
construcció d'una nova central, i qualificava aquesta opció
com a inevitable. El president Soler anava per una altra via,
que era la del cable. El conseller es desplaça a Suècia per
entrevistar-se amb constructors del cable, i es degué obrar
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un miracle, perquè quan va tornar d'aquest viatge va dir "todos
los estudios nos abocan al cable".

Els responsables de Gesa varen advertir l'any 96 que sigui
quina sigui -ja descartada la discussió, perquè ells havien
proposat una solució- la decisió, era necessari posar en marxa
a l'any 97 aquesta decisió si es volien evitar restriccions a partir
de l'any 2001. Reiteradament s'ha anat dient que el Pla
energètic seria una realitat. El director general, Sr. Alemany,
deia que la decisió final, si cable o central, d'adoptaria durant
el primer trimestre del 97. El Govern declarava al Parlament
l'any 90 que la data límit de tancament de Sant Joan de Déu
seria el 96; i l'any 91 es va dir que a l'octubre del 92 el Pla
energètic seria una realitat. Es varen fer estudis que varen
conduir a una espècie d'avantprojecte de Pla energètic, i que es
va presentar també en roda de prems, parlant d'una inversió
multimilionària, i el conseller Camps va arribar a dir que la
Unió Europea estava molt interessada que Balears actués com
a experiència pilot, i que les ajudes podrien arribar a 9.000
milions de pessetes.

Aquesta tàctica de distracció va contagiar tot la societat.
Vaig trobar articles de premsa, com el representant del Verds,
que deia a un mitjà de comunicació: "El Govern ha decidit
connectar les Illes Balears amb la península. Aquesta cerimònia
de la confusió ha estat continuant fins fa pocs mesos. Entra un
nou govern, possiblement el conseller de Medi Ambient hagi
adoptat la decisió més mesurada i la decisió més prudent quan
va decidir, el 25 de setembre del 96, retirar el Pla energètic i va
declarar que el millor era partir de zero. Jo diria que no partim
de zero, sinó que partim d'aproximadament menys 100 milions,
que és el que pareix que han costat tots els estudis previs en
aquesta matèria.

Avui ens trobam amb uns criteris que s'han presentat al
Parlament, uns criteris d'una gran generalitat, sobre els quals es
fa molt difícil fer un debat, senzillament perquè per una banda
són obvietats: es parla de quin serà l'àmbit territorial del Pla
energètic, lògicament la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Ens preocupa el que s'ha dit aquí, com dins unes regles
generals tendrem una capacitat de presa de decisions per part
nostra, és a dir si al final aquest pla energètic estarà massa
condicionat pel marc general.

Es parla d'una data, del 2015. El conseller ha dit que
quasi era indiferent el 2015 o 2010, i després es parla
d'obvietats com són que s'ha d'anar com a objectiu a garantir
el subministrament energètic amb un menor cost econòmic
i amb un menor cost ecològic. Després es fa una descripció,
jo diria que etimològica, de totes les possibles fonts de
generació d'energia, però no es fa cap tipus d'opció. Jo crec
que hauríem de demanar aquí és que es fes un debat seriós
amb documents. Es fa molt difícil que amb un document
d'escassament tres folis i mig, perquè si llevam l'escrit de
remissió de la consellera, el certificat de la consellera, la
primera pàgina on ve el títol, una mica la filosofia, i
l'objectiu general, el que són proposta de criteris generals
són les pàgines 4, 5, 6 i mitja pàgina 7.  Lògicament hem de
dir que amb aquest anèmic document i amb aquesta falta de
possibilitats d'accedir a tots aquests estudis que s'han fet, i
que no sé per quin motiu sempre s'han mantengut en una
espècie d'obscuritat, es fa molt difícil mantenir un debat. Un
dels analistes polítics més fins de Balears, que
malauradament ja no està amb nosaltres, deia al setembre de
l'any 96 que el cert és que duim anys donant -no sé com es
diu en català- bandazos, deia ell, perquè escrivia en castellà,
i sense una política energètica solvent. 

Crec que es faria necessari -i ja per acabar- el fet que el
Govern es plantegi -i aquí ens trobaran als grups de
l'oposició, i al Grup Socialista en concret- fer un debat
seriós sobre documents més rigorosos, sobre documents
preparatoris, perquè en definitiva el que està en joc no
permet que es mantenguin incògnites com els que es
mantenen sobre el futur energètic de Balears.

(El Sr. Vice-president substitueix la Sr. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. A continuació per contestar té la
paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Molt bé, moltes gràcies. Sr. Diputat, és important que tal
vegada es pugui estudiar amb profunditat el protocol
elèctric. Aquí a vegades hi ha debats en aquest parlament en
temes importants, residus, energia, i es desconeix el nostre
àmbit competencial, es desconeix que hi ha marcs superiors
que ens vinculen. En energia, en particular el protocol
elèctric, és un desenvolupament de la (...) en el sentit que
crea restriccions i determinacions molt concretes. El
document que hi havia presentat al Parlament, amb un títol
que no record, el que sigui, no era un pla director sectorial,
era un document que havia de provocar un debat polític. No
significava que després hi hagués una vinculació jurídica
davant tercers. Nosaltres el que hem fet, a la vista de la
modificació respecte del marc elèctric nacional, via
protocol, és articular un sistema jurídic que ens pugui ajudar
a fer defensa un poquet de les nostres pròpies necessitats.
Això és el bàsic que s'ha d'entendre. No podem veure
aquests criteris al marge del protocol elèctric, que jo sé que
ha tengut molt poca ressonància a Balears, però que ha estat
un instrument d'autèntic debat amb les companyies
elèctriques, entre autonomies, Govern central, etcètera. 
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Hi ha molts de punts que realment signifiquen un canvi de
posició que ens ve condicionat per Madrid, o pel Govern
central via aprovació d'aquest protocol, que nosaltres hem
d'articular amb una mesura pròpia. Una primera és que, facem
el que facem, ens hem de coordinar amb l'Estat central. No
podem actuar de forma autònoma, perquè en energia, estant en
un sistema conjunt, i partint de la base que hem guanyat
quelcom molt important, que és una garantia de preus, que per
a mi era bàsic, a partir d'aquí han de comprendre que estam en
un sistema compartit, i ens hem de defensar nosaltres, però
també hem de respectar premisses estatals globals. 

Recordem, al Parlament no hi havia presentada una norma
jurídica, hi havia presentada merament una formulació a nivell
d'estudi. Els criteris, segons la LOT, és el primer pas per
formular un pla director sectorial, o per formular un pla
territorial parcial, o per formular un pla de medi natural. Aquí
podríem fer un debat molt interessant, i la premsa sortiria molt
contenta, per veure si descartam noves plantes en generació, o
apostam pel gas, o apostam per connexió amb península. Això
ho dirà el mateix pla. No sé quin debat podem fer aquí, no se
m'acudeix, sense realment entrar a determinar el resultat
d'aquest pla director sectorial. Jo expressava que s'ha de fer una
avaluació d'impacte ambiental a tot el pla, de forma prèvia.
Llavors si això significa posar damunt la taula vuit o nou
alternatives distintes, i fer una (...) completa de cadascuna
d'elles. A simple vista amb un debat parlamentari tots els
senyors diputats i els consellers podem estar carregats de bona
voluntat, però és una feina molt difícil, és una feina que implica
molts de mitjans. La base informativa feta fins ara pel Govern
és importantíssima, és fonamental. 

El que feim avui en dia és actualitzar aquesta base de dades,
fer prospectiva de cara al futur, i més que res començar amb
l'avaluació d'impacte ambiental d'una forma molt decidida, que
podrà començar a partir del dia que aquests criteris estiguin
aprovats. Jo he donat les gràcies a aquest parlament per fer via
amb aquest debat d'aquests criteris, sent com són merament una
passa inicial per alguna cosa. Jo per desgràcia em trob que tal
vegada la Llei d'ordenació del territori no contempla que el
Parlament pugui entrar en un debat determinat d'un pla director.
No és culpa meva, jo en aquesta qüestió no hi vull ni entrar.
Tant de bo hi poguessin entrar vostès, perquè a la vista de tota
la base analítica puguem discutir opcions.

El que és evident és que els grups polítics podran, via
al•legacions a la informació pública, presentar qualsevol
tipus de suggeriment, i ho podran fer tenint ja un document
que contempli tots els aspectes. Però en resum, el més
important, no menyspreem el protocol respecte del
problema energètic balear; hem de saber que hi ha un marc
que ens condiciona. No oblidem el règim de competències
respecte d'aquesta qüestió; estam condicionats també
respecte del marc actual. I per altra banda, no sé com fer uns
criteris que ja venguin a dir com ha d'acabar el pla, perquè
si aquí hem de ser concrets i hem de començar a dir "ens
agrada el gas", deixam de banda moltes coses. I jo tal
vegada ho puc pensar ara, i n'estic quasi convençut
personalment, però jo no ho sé, quin serà el resultat de
l'estudi. Tal vegada ens trobam tots que amb un esquema
determinat l'aspecte financer és massa lesiu, i queda
descartat; i cada qüestió ha de ser abordada amb una mesura
d'ordre. I més que res, sobretot, ja m'ha passat amb residus,
molta gent ignora que hi ha normes bàsiques en la matèria
que ens obliguen; i a partir d'aquí el protocol es va discutir
i aprovar a finals de l'any 96-principi del 97, i és un marc
nou. El Govern balear, a la vista d'aquesta evolució que hi
havia en el sistema elèctric va dir "ens aturam i preparam
una norma pròpia, jurídica i vinculant, que condicioni
moltes coses". Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per replicar té la paraula el Sr.
Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Quan jo feia una referència al protocol i al règim general
era per evitar que es generin expectatives d'opcions
d'energia que puguin estar després en contradicció amb
això, no era per altra cosa. De totes formes jo li voldria dir
una cosa, Sr. Conseller. Si vostè no està en condicions de
fer una anàlisi o un debat aquí, posant a damunt la taula
quines són les millors opcions, imagini's els grups que
estam asseguts aquí, que l'únic que tenim són tres folis i
mig, possiblement d'una sèrie de pàgines de diccionaris, on
se'ns defineix què és l'energia eòlica, fotovoltaica, biomassa,
energia renovable... No hem tengut accés a cap tipus
d'anàlisi al qual vostè segurament ha tengut accés. Nosaltres
no tenim aquesta informació. Es fa molt difícil debatre així.
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El que esperàvem nosaltres avui aquí era que vostè ens
digués -i qualque referència ha fet a això- que l'energia eòlica,
l'aportació a tot el conjunt energètic són tants de megavats; però
lògicament estam en un nou sistema que s'està desenvolupant
i no seria realista si diguéssim que hem d'anar com a criteri a
prioritzar aquest tipus d'energia, perquè això no és
econòmicament viable. El tema del gas natural? Efectivament
podem dir que això pot ser el futur. Per què? No per les
necessitats que hi pugui haver a Balears, sinó perquè és més o
menys allò a què tothom s'està decantant. Però jo em vull
reafirmar en el fet que facin un esforç per part del Govern en
posar a l'abast de tots els diputats tots aquests estudis, i després
nosaltres els donarem la nostra opinió. No els podem donar
l'opinió amb el que ens han donat. Amb aquestes obvietats i
amb aquestes generalitats, nosaltres lògicament el que haurem
de demanar és que aquests criteris es refacin, o si no, que es
completin, i que s'aporti tota la documentació que permeti fer-
se una opinió clara cap a on hem d'anar, perquè jo crec que és
el que interessa avui. Avui possiblement, i no per un debat que
s'hagi pogut simplificar, interessa si és necessari anar a la
construcció d'una nova central, si no interessa, quin tipus
d'enllaç energètic s'ha de fer, si s'ha de fer un cable o no; això
són les coses que interessen, i possiblement sigui no per
reducció, sinó perquè és l'important. I res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Per contrareplicar té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Moltes gràcies. Em sap greu dir-ho. Si deim qualque cosa,
no importa fer el pla. Si ja el criteri diu que s'ha de fer, en cas
que faci falta més energia, una planta de gas, el pla ja està fet.
Si ara aquí deim que no, que anem a una opció de connexió
amb península via cable, el pla està fet, i també donam a la
vista que no creim que hi pugui haver un estalvi energètic, una
diversificació. És mal de fer, fer uns criteris que realment no
baixin a dir quin és el pla futur. Com ho hem de fer exactament,
això.

Ara, per exemple, hi ha un criteri que està en el Parlament,
respecte a PTP d'Eivissa i Formentera, de Tramuntana, del
Raiguer i de Menorca. Menorca ha tengut la voluntat de baixar
a un nivell de detall que jo, sincerament, el Pla el don per fet,
quasi quasi. Ha estat tan concret aquest criteri de Menorca, que
no sé què aportarem de més, ja, perquè sense un estudi previ els
grups polítics han decidit unes definicions completes. No
importa fer un pla, no importa fer informacions públiques, no
importa entrar a copiar ja més dades, perquè hi ha moltes
definicions aquí fetes. Jo ho comprenc, avui en dia el debat amb
què es podia fer? Evidentment que hi ha moltes dades,
evidentment que jo a aquestes altures puc tenir ja una opinió
molt feta. Però estic complimentant la LOT, merament discutim
uns criteris, que han d'estar formulats exactament com a
criteris. Les directrius d'ordenació, la gent en parla tant d'elles,
que jo pas un penada que quan surti la gent digui "bé". No hi
pot haver una planificació completa de tot, més que redactada
a un nivell molt diguem inicial, abstracte respecte del seu
contingut, perquè si no, tot quedaria completament fermat, en
definitiva.

Més que res, vull recordar que avui el debat el feim respecte
dels criteris, que jo no som qui per dir-ho, però tant de bo
dins el tràmit d'un pla director sectorial hi hagués un debat
parlamentari, que no tenc cap inconvenient en venir a aquest
parlament, a personar-me aquí a la comissió, o al plenari, i
discutir amb vostès el pla en si mateix. Hi haurà molt de
rebombori quan diguem que l'opció és una o és una altra, i
que l'avaluació d'impacte ambiental descarta això... Tal
vegada serà el moment de fer-ho, però ara complimentam
un tràmit legal, que és l'aprovació de criteri, i si són
concrets no importa el pla. Perquè si ara nosaltres sortim
d'aquí i deim que Reus ha dit que el pla dirà que la solució
és aquesta, demà ho dirà la premsa, i el pla està fet, quasi
quasi ja: La solució és aquesta, i punt. No és així, hem de
treballar amb un sistema que sigui el que està establert.

No són tres fulles i mitja, són set fulles, així mateix. És
que hi ha els criteris i la formulació anterior, que són
principis bàsics. Si vostè agafa la (...) se'n donarà compte
que té una funció important de definir els principis rectors
d'això, que per a mi és el més important, quasi. És perquè el
que aquí feim és marcar una (...), garantir el
subministrament, eficiència ambiental, eficiència
econòmica. Això és bàsic, en una paraula. I jo vull recordar
el que diu el punt 7, que feim una cosa que és innovadora,
és completament innovadora, subjectam tots els plans a
avaluació d'impacte ambiental. Això és rupturista per
complet, això realment és determina una visió estratègica de
l'energia implementada amb el territori, implementada amb
futurs possibles creixements econòmics de l'illa. Això és
molt important, i hi hem passat amb molta rapidesa.

Em sap greu que aquests grups hagin quedat un poquet
decebuts del contingut simple i abstracte dels criteris, però
creguin-me que crec que no és correcte fer-los amb un
nivell de concreció important, perquè si no, no importaria
fer el pla. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel grup parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Blanquer.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Moltes gràcies, Sr. President. En vista de l'hora, i del fet
que la sala està quedant pràcticament buida, seré molt breu.
En primer lloc, el Grup Popular vol agrair la presència del
conseller avui aquí per explicar-nos els criteris generals
d'elaboració del Pla director energètic per a les Illes Balears.
Vull dir que el Grup Popular no comparteix les crítiques que
han fet els grups que han intervengut amb anterioritat sobre
la generalitat d'aquests criteris. Nosaltres pensam que
aquests criteris per pròpia definició han de ser amples, i
consideram que constitueixen uns bons fonaments, una bona
base per a la redacció d'aquest pla director, que aquí sí que
ja coincidim en el fet que és necessari, i que esperam que el
Govern es posi mans a l'obra i el tiri endavant tan prest com
sigui possible. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Blanquer. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Moltes gràcies. L'important és el pla director en si mateix,
i els criteris no són més que un començament d'alguna cosa; és
a dir, no té més sentit fer un debat respecte d'una cosa que ha de
ser àmplia i abstracta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Una vegada conclòs el debat, vull
agrair al Sr. Conseller la seva presència avui aquí a aquesta
comissió, i comunicar als senyors diputats que s'obre un termini
de 72 hores, fins a dissabte dia 12 d'abril a la 1 perquè els grups
parlamentaris puguin presentar davant la Mesa del Parlament
les propostes de resolució que siguin congruents amb la matèria
objecte de debat, les quals seran debatudes i votades en el Ple
de la Cambra.

Senyores i senyors diputats, s'aixeca la sessió.
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