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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats. Començam la sessió
d'avui. En primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Margalida Cabrer substitueix Maria Salom.

EL SR. VERGER I POCOVÍ:

Joan Verger substitueix Jaume Font.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Salvador Cànoves substitueix Miquel Gascón.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antoni Diéguez substitueix Sofia Hernanz.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui, relatiu a
la compareixença del Sr. Bartomeu Reus, president de GESA,
per tal d'informar el Parlament sobre les mesures que pensa
prendre per garantir el subministrament elèctric de manera
adequada a les necessitats dels ciutadans i a de la indústria
davant els propers mesos.

Punt únic.- Compareixença presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, del Sr. Bartomeu Reus i Beltran,
president de GESA, per tal d'informar la Cambra de les
mesures que pensa prendre per garantir el subministrament
elèctric de manera adequada a les necessitats dels ciutadans
i de la indústria davant els propers mesos (RGE núm. 2862/00
i 2906/00).

En primer lloc, també, vull donar la benvinguda al Sr. Reus,
president de GESA, i als directius que l'acompanyen que són el
Sr. Jaume Reguard, el Sr. Antoni Campins i la Sra. Cristina
Alover. Per començar, donaria la paraula al Sr. Reus.

EL SR. PRESIDENT DE GESA (Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President, senyores, senyors diputats. És un honor ser
aquí avui amb vostès. Vull començar aquesta exposició,
inicialment, demanant excuses davant vostès, com a
representants dels ciutadans de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa, on gairebé no hi ha hagut problemes, però pens que,
d'entrada, encara que pensem que a la companyia, no hi ha una
culpa imputable a nosaltres, sí que sabem que s'ha creat un
problema, un problema greu, un problema que realment ha
determinat molèsties als ciutadans. És de justícia que nosaltres
ens excusem.

Volem pensar que aquesta avaria, aviat hi haurà els informes
tècnics fets per l'administració, i podran confirmar el que
nosaltres hem dit ja, que és una avaria fortuïta. Una avaria és
fortuïta quan un element mecànic desenvolupa el seu procés

d'acord amb instruccions que fa el seu proveïdor, que fa el seu
fabricant. Un element mecànic funciona de forma perfecta
adequada, sempre i quan les maniobres siguin les indicades. He
de dir que al dia d'avui no ens consta, a cap moment, una mala
maniobra, un error de càlcul, un mal manteniment, estam
covençuts que hi ha hagut un error fortuït, una fallida
imprevista, força major.

Dit això, estarem pendents d'aquests informes, voldrem
saber realment el que pensa l'administració. Per altra banda,
demà mateix tenim una reunió amb els representants
d'associacions empresarials, cambres de comerç, per escoltar-
los i saber realment el que ells diuen quant a possibles impactes
econòmics. Ho hem d'escoltar tot, ho hem de saber tot.

Un pic que m'he excusat i un pic que, vull reiterar-ho,
lamentam profundament el que ha passat, també vull donar les
gràcies a molta gent, a la gent, a les empreses que ens han
cridat per brindar ajuda, a les empreses que realment han fet un
esforç de constricció dels seus consums, a les empreses que
han fet un esforç per aportar energia a la xarxa, també a aquells
polítics que amb el seu silenci o amb les seves paraules han
intentar posar el problema un poquet en línia; i també, sobretot,
vull donar les gràcies als mil cinc-cents treballadors de GESA.
Jo, com a president seu, mai en la vida els podré compensar del
seu esforç, del seu comportament en aquests quinze o devuit
dies, on realment la gent de la casa ha hagut d'aguantar una
pressió tremenda, han hagut de mantenir una posició molt
incòmoda davant afirmacions que no eren reals, que realment
imputaven una mala condició a la seva gestió, a la nostra
gestió, i he de dir que sempre, sempre recordaré aquests dies
com un moment en què a GESA ens vàrem cohesionar més, en
què nosaltres, tots els que som GESA, els mil cinc-cents que
som GESA, vàrem recrear un esperit que és molt important, un
esperit de família. I sí que és ver que hi ha hagut molts de
treballadors que han hagut de patir aquests dies males cares,
males interpretacions.

Dit això, voldria fer una explicació sintètica, clara, que
pogués possibilitar un debat productiu. En aquests dies, he
pogut apreciar que, per desgràcia nostra, el tema energètic no
és quelcom realment conegut a l'àmbit social de les Balears,
polític, econòmic, empresarial, mediàtic. Sí que voldria intentar
que aquesta exposició tengués, com a fruit, el fet que la gent
sàpiga un poquet més d'aquests problemes, per després, entre
tots, trobar un camí, un camí d'una solució que sigui constant,
permanent. Faré una exposició centrada en el que varen ser les
avaries, la seva incidència, explicaré les inversions de la
companyia, i, com a darrer punt, parlaré un poc sobre el que és
el sistema regulatori elèctric, el que és l'energia a un sistema
insular.

Respecte de les avaries. Recordem que aquell dia 15, a les
11,24 hores, hi va haver una avaria no en un centre de
producció, hi va haver una avaria a la xarxa de transport, a la
subestació de Llubí, que hem de pensar que és per on passa
tota l'energia que es fa a es Murterar, hi va haver una avaria
relativa a la fractura d'un element mecànic d'uns 4 cm de
diàmetre, que va provocar un circuit monofàsic a un
transformador d'intensitat. Això va determinar un tancament de
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línies que va (...) es Murterar que estava a plena càrrega del
conjunt de Mallorca i Menorca, en particular. El sistema va
caure per complet. Hi va haver una avaria, perquè ens trobam
que a dia d'avui, pensau que en el moment que hi va haver
l'avaria, es Murterar devia estar donant el 85% de càrrega de
Mallorca a Menorca, però tota l'energia que surt d'es Murterar
ha de passar per Llubí, això és un element fràgil en el sistema,
això realment crea un problema de present i de futur, que s'ha de
solucionar.

Vull recordar que GESA, la nostra companyia, en data 6
d'agost del 1993, va presentar davant la Conselleria de Comerç
i Indústria del Govern balear una petició d'autorització de
declaració d'utilitat pública per a una nova línia de seguretat,
que pogués realment resoldre aquests problemes. S'havia
d'intentar donar una fortalesa real al sistema de transport de la
gran massa de producció. A data d'avui, aquesta autorització
no està donada, sabem, se'ns comenta, se'ns diu que el Pla
director sectorial energètic, que es troba en una fase avançada
de redacció, contempla aquesta línia; he de dir que en aquell
moment, pel que jo sé, hi va haver un gran debat respecte de la
ponderació del factor seguretat respecte del factor ambiental i
paisatgístic; es tracta d'una línia que ha de cobrir el tram que va
des d'es Murterar a Son Reus, amb l'ordre de 50-60 torres de
devers 30 metres, que travessa Mallorca. Hi va haver un debat
molt intens, i el pes, diguem, seguretat i mediambient no es va
ajustar. He de dir, de forma clara, que si haguéssim comptat dia
15 amb aquesta línia de seguretat, el problema que es va crear
a Llubí, que va determinar una posterior fallida del sistema, no
s'hagués provocat. A toro pasado és molt bo de dir, bé, si
haguéssim fet, si haguéssim dit, la realitat és aquesta. GESA, en
el seu moment, va presentar una petició, aquesta petició a dia
d'avui no està contestada, i el debat que es va fer, al seu
moment i en aquest moment, i que també es farà, serà posar
damunt el paper o a una balança el pes de seguretat respecte
d'impacte paisatgístic, respecte de paisatge.

Faré un comentari un poquet avorrit del que va ser
l'incident, donant hores i dates, perquè vostès ho vegin amb
claredat.

A partir de les 11,24 hores, moment en què es va interrompre
el subministrament a tot Mallorca, es va iniciar el  procés de
reposició, i a les 12,15 es va aconseguir ja tenir posat un 12%;
a les 13 hores, s'havia reposat ja el 30% de la demanda; a les
13,45, ja teníem un 50% reposat; a les 12,45, un 75%; a les 15,
n'hi teníem un 90; i a les 16,15 havíem cobert el servei per
complet. És a dir, l'avaria provocada pel sistema de transport es
va resoldre en un espai de temps breu, on la incidència als
domicilis, a les empreses, va ser limitat en el temps, en una
escala progressiva. En el moment que hi va haver aquesta
avaria, la demanda de potència de Mallorca a Menorca era de
586 megavats, mentre que la potència instalAlada disponible en
aquell moment era de 860 megavats, la qual cosa ens donava un
marge de reserva del 32% respecte de la demanda. Això és una
demostració molt clara que, ara parlarem de problemes
energètics que no fan referència a cobrir la demanda, la
demanda sempre ha estat coberta, quant a elements, el
problema són les avaries respecte d'instalAlació que cobreix la

demanda i també una reserva de potència per cobrir aquestes
contingències.

Quan parlam de per què es va reposar el servei en aquest
temps, hem de considerar que cada grup generador té una
tecnologia distinta que implica uns processos, i justament aquí,
a Balears, per guanyar en seguretat som una regió on tenim el
26% de la nostra energia, dels generadors, posat en grups
d'arrencada ràpida, això a la península no passa, a la península
el factor de seguretat no implica que hi hagi d'haver, realment,
grups d'arrencada ràpida, turbines de gas que puguin entrar en
el sistema amb rapidesa; això ens crea, després ho veurem, un
element més diferencial respecte dels sistemes peninsulars i
insulars.

Bé, som a les 16,15 hores, l'incident està superat, hi ha
energia per tot, a Mallorca i a Menorca. En aquest moment, en
aquest lapsus de quatre hores, els grups generadors de carbó
d'es Murterar, que són l'energia base d'aquestes illes, en
particular, pensau que quan es va desconnectar el sistema, els
grups què han de fer?, s'han d'aturar. UN grup de carbó, així
com s'atura, la seva arrencada és un procés tècnic realment molt
sofisticat, molt complex, no és pitjar un botó, és un procés on
realment els elements, heu de recordar que aquestes màquines
tenen un valor intrínsec dels 35 milions de pessetes, no són
màquines petites, tenen un procés d'ajustament molt específic.
Els grups 1 i 2 varen arrencar perfectament, sense cap tipus de
problema; els grups 3 i 4 varen arrencar, però a les 16,28 hores,
el grup 3 va interrompre el procés d'acoblament, un procés
tècnic on realment l'energia ha d'entrar en una base
estandaritzada. Hi va haver una alarma forta de temperatura a
coixinets. Ho explicaré un poquet després.

Continuam endavant, a les 18,30, el grup 4 dóna indicació,
també, de tenir un problema de temperatura als coixinets. Una
vegada que s'aprecia que realment hi ha una avaria als
coixinets, es pren la decisió de baixar la càrrega d'aquests grups
i descarregar-los. 

Sobre les dades que ara tenim, en aquest moment, fent una
feina intensa amb el fabricant dels béns d'equip, pensam que hi
ha hagut un error de pressió d'oli als coixinets, amb la qual cosa
es va crear una fricció que realment posava en perill el conjunt
de la màquina. Aquesta falta de pressió va tenir lloc a un
moment en què el sistema de control va estar indisponible, per
un error de fluid, aquesta avaria es troba també en fase de
revisió pel fabricant del bé d'equip.

No obstant això, el que vull dir és que a partir d'aquell
moment, en què ens trobàrem amb avaria major a dos grups
base, vàrem començar a crear un sistema d'emergència, un
sistema de crisi per donar energia a la màxima disponibilitat.
Només recordaré un poquet les dades, perquè les he dut, de
cara a vostès, a l'opinió pública, aquell dia 15, l'horabaixa, a
p artir de les 18 hores, merament hi va haver talls de quinze
minuts a una zona de Son Bou, a Menorca. Passam a divendres,
el dia següent. Vàrem donar talls exclusivament de 30 minuts
exactes als municipis d'Alaior, Ferreries i zones de (...) i Sant
Pere. Dissabte dia 17 i dia 18 no hi va haver cap tipus de tall.
Dilluns dia 19, es donaren talls de 23 minuts, entre les 10 i les 13
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hores, a zones rurals interiors de Mallorca, mai a Palma i mai a
nuclis turístics i nuclis urbans superiors a 5.000 persones.
Vàrem arribar a dia 20, que va ser el dia en què la crisi es va fer
més real, més forta, aquest dia, entre el matí i l'horabaixa, varen
fallar dos grups de Sant Joan de Déu. A partir d'aquell moment
i fins al mateix dijous, vàrem donar talls rotatius a tot Mallorca
i Menorca, amb exclusió de Palma, que varen tenir una durada
mitjana de 102 minuts per municipi i dia.

Em sap greu, és un poc avorrit escoltar això, però tenc
interès a explicar-ho el millor possible.

El divendres 23, a partir de les 10,27 vàrem entrar, gràcies
que a es Murterar hi havia un grup recuperat, vàrem entrar en
un període d'estabilitat que va durar fins el dimarts 27 de juny
a les 10,30, on hi ha haver un conat d'incendi, conat d'incendi
que no ho han d'entendre així, va ser una flama de l'ordre d'1,5
metres d'alçària, apreciada a una conducció on l'avaria es va
expressar en un factor de mínims, on sembla que un cremador,
un cremador de carbó es va desviar de la seva projecció i va
encalentir de forma indeguda un espai, no obstant això, per
raons de seguretat hi va haver una aturada del grup de carbó,
i els record, quan s'atura un grup de carbó, no és apagar i
encendre, hi ha una reposició llarga i complexa, és molt
important saber-ho.

Aquest tall que hi va haver dia 27 de juny va afectar el
subministrament fins a les 13 hores, és a dir hi va haver un
problema que va durar 2 hores i 13 minuts, i va afectar
municipis de Mallorca més petits de 10.000 habitants, exclosos
els nuclis turístics; i els talls mitjans varen ser de 36 minuts.
Després passam a una fase completament coberta, que va des
del dimecres 27 de juny, fins a les 10,15 hores del dimarts 4 de
juliol, on el servei realment va ser constant i sense cap tipus de
tall. Aquest dia, de dimarts dia 4 de juliol i des de les 10 fins a
les 13,30, hi va haver talls que varen afectar els municipis de
Ferreries, es Mercadal, Alaior, es Migjorn, Artà, Sant Llorenç,
Son Servera; i varen ser talls d'una mitjana de 71 minuts. I a
partir de les 13,30 d'aquests dimarts -jo sé que això és un
poquet exagerat i un poquet avorrit, però tenc molt d'interès
d'explicar-ho el millor possible-, a partir d'aquell moment hem de
pensar que la crisi està superada. Al dia d'avui comptam ja amb
el grup major, 4 d'es Murterar, recuperat, i en aquest sentit,
l'equilibri, avui en dia, està donat, excerptuant una contingència
nova de força major, hem de pensar que aquest mal moment que
hem viscut està superat.

Dit això, i mirant cap enrera, voldria només pensar i fer veure
la gent que si va començar l'avaria dia 15 de juny a les 11,30 i va
acabar el dimarts 4 de juliol a les 13, en tot el que ha passat,
hem pogut cobrir la demanda en una mitjana del 98%, és a dir hi
ha hagut una contingència que de mitjana de màxims és el 2%,
hi ha hagut ajuntaments més castigats, el més castigat, per
exemple, ha estat el de Banyalbufar que ha tengut una falt a de
cobertura del 2,47%, és a dir hem cobert l'energia en un espai de
t emps que supera realment el 97,5%, i, per exemple, Palma ha
tengut una insuficiència d'energia del 0,65% de la demanda.

 Jo amb això no vull llevar importància al tema, en absolut,
som conscients, i per això he començat demandant disculpes,

que hi ha hagut un problema. Però si començam a pensar en
aquest percentatge, començam a veure a quines hores hi va
haver aquestes avaries, en aquests municipis, durant quin
temps, pens que el mal més que econòmic és un malestar que
s'ha creat, és la incomoditat. També vull recordar en aquest
moment i demanar perdó, en particular, a la gent que aquell dia
desgraciat del partit Espanya-Iugoslàvia es quedaren sense el
subministrament, és un problema que jo el puc entendre
perfectament i va fer molt de mal.

Una vegada que els he explicat de forma una mica avorrida
el que va ser la incidència real, fent veure que parlam de
molèsties greus, però que creim que no hi ha hagut un impacte
econòmic, no obstant això, demà, en una reunió amb els
empresaris sabrem si realment hi ha hagut qualque imputació
forta, real, voldria explicar també el que és GESA quant a
inversions. També aquests dies s'han sentit veus, veus molt
curioses, que deien que GESA no inverteix o que deixava
d'invertir, o que GESA fa o deixa de fer. Bé, jo, en aquest sentit,
el que voldria seria, per deixar aquest tema tancat de cara a
l'opinió pública i de cara a vostès, senyors diputats, explicar el
següent.

GESA, en el quinquenni que va del 95 al 99 ha invertit la
xifra de 64.505 milions de pessetes, 64.505 milions, això
determina una inversió mitjana anual de 13.000 milions de
pessetes, que és més del que GESA guanya cada any. Fent un
desglossament d'aquestes partides, diré que d'aquestes xifres
n'hi ha 36.165 que han anat a generació, a grups; 5.766 que han
anat a transport, a transmissió; 15.115 que han anat a
distribució; 5.095 que han anat a gas; i 2.573 que han anat a
infraestructura, immobilitzat. Això respecte del passat, és a dir,
recordem una mitjana de 13.000 milions de pessetes cada any
d'inversió, que superen els nostres beneficis.

Pel que fa al present i al futur, he de manifestar que el dia
d'avui he fet arribar al president del Govern balear un escrit meu
que no fa res més que confirmar el que vàrem expressar en una
reunió que vàrem tenir amb el president del Govern, Sr. Antich,
dia 24 d'abril, si ho record bé, no, perdonin, dia 10 d'abril, on
vàrem fer veure un pla d'inversió que realment cobria el
quinquenni 2000-2004, on la inversió prevista era de 75 milions
de pessetes. Jo lliuraré a aquest parlament una còpia d'aquesta
carta, només vull destacar el desglossament de les inversions
per a aquest quinquenni que són: en generació la inversió
pujarà a 42.000 milions de pessetes; en transport, pujarà a
12.100 milions; en distribució, la xifra és de 14.900 milions de
pessetes; en gas, 2.600, i en el que és patrimoni, terrenys, etc.,
3.400 milions de pessetes. La xifra total, 75.000, el que dóna una
mitjana de l'ordre dels 15.000 milions anuals d'inversió.

Només vull recordar aquestes xifres, 13.000, 15.000,
superiors als beneficis de la companyia, possiblement superiors
al concepte d'inversió nova d'una administració pública tan
important com el Govern balear, per fer veure que nosaltres
érem, som i continuam, i això que dic ara no és cap novetat, això
ho vàrem dir nosaltres a una reunió dia 10 d'abril.

He explicat la nostra voluntat quant a inversions, he volgut
fer veure que aquesta companyia té el propòsit de continuar
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endavant a les Balears, el que també, al president del Govern,
que ara faig lliurament d'aquesta carta a la mesa perquè la pugui
lliurar així com vulgui als grups parlamentaris, també al
president del Govern li demanam ajuda, ajuda clara, ajuda
realment definitòria, ens és molt mal de fer invertir, ens és molt
mal de fer tirar endavant la nostra infraestructura de producció
via transport. 

Hi ha visions localistes, visions municipals, que ens estan
aturant, hi ha un desencontre entre una necessitat real, com
aquests dies s'ha vist, i un cert sentiment expressat per grups
esp ecífics, que creen sempre una posició contrària a qualsevol
desenvolupament. Jo només voldria fer veure, només recordar
el que ha estat per a nosaltres, per a GESA, viure la pressió que
hem tengut amb el tancament de Sant Joan de Déu, això,
vostès, poden fer reculls, reculls de la informació respecte
d'aquest tema, des de fa molts d'anys, aquesta factoria ha
tengut una pressió veïnal, intensíssima, on els grups polítics
han recollit, jo mateix, han recollit aquesta pressió i la varen
traduir en restriccions a aqueixa planta. Vull, per exemple,
recordar la gran dificultat que hem tengut per crear una nova
central elèctrica a Balears, a Son Reus. Ha estat una feina
silenciosa, una feina solitària, una feina on estàvem espantats,
que no es creàs un problema que impossibilitàs una
infraestructura bàsica, no hem tengut ajuda, quasi quasi, de
ningú, a poc a poc i amb bones hem anat fent un projecte on
l'any 2004 hi haurà quasi tanta potència instalAlada a Son Reus
com a es Murterar, amb la qual cosa Palma, amb seguretat, hi
guanyarà molt. Però, per favor, vostès recordin el que ha estat
aquesta feina, vàrem tardar un any a aconseguir la llicència, va
fer una feina obscura, callada, silenciosa, sempre amb la
prevenció que hi hagués un sentiment social que jo pens
merament atribuïble a una minoria, deix de banda una gran
majoria silenciosa, per enllestir una inversió que avui en dia es
veu molt necessària.

Vull recordar, per exemple, a Eivissa la gran dificultat que
tenim cada dia per tirar esteses, s'ha creat una vorágine
tremenda amb aquesta qüestió. Tenim la demanda constant de
creixement a l'illa d'Eivissa i no la podem atendre perquè hi ha
una manifestació social, jo pens també que en mans d'una
minoria molt determinada, que crea moltes dificultats. Voldria fer
veure i recordar una petició presentada per aquesta companyia
per connectar el sistema pitiús amb el sistema Mallorca-
Menorca, també està aturada, pendent possiblement del Pla
director sectorial.

Han estat moltes les coses, ara podria recordar també la
gran pena que tenc perquè tal vegada perdrem la possibilitat de
fer un parc eòlic a Menorca, el primer de les Balears, ens falta
llicència per poder tirar endavant l'obra i, com que els terminis
passen, es perdrà el fons de suport a aquesta actuació i veig
que serà molt difícil fer aquesta inversió, que en potència és
poc, però serà la primera instalAlació eòlica de les Balears.

Tot això ho vull explicar, i ho vull fer amb molta d'humilitat,
sense fer cap tipus de retret, jo em podria retreure coses fins i
tot a mi mateix, és la realitat, però hem viscut una època a les
Balears que ha implicat una consciència social que ha conduït
a certes aturades, que ha conduït, diguem, a una certa

disfunció. Jo hi ha hagut moment que només he sentit parlar de
parcs eòlics, d'energia fotovoltàica, d'energia solar tèrmica, no
sé, tots aquests temes són molt importants, però pens que la
gent ha d'entendre quins són els problemes i quines les
demandes. Una companyia elèctrica no té la potestat per
controlar el creixement de la demanda, ni tan sols té l'obligació,
ni tan sols avui en dia, de cobrir aquesta demanda, el que sí
farem a partir d'ara, enfront de gent que ens ha acusat de fer
uns silencis, de no posar al carrer els nostres problemes, serà
anticipar-nos als problemes. Ho vull explicar, qualsevol factor
de demanda en creixement necessita una inversió constant,
inversió que ha de ser adequada en l'odre econòmic i ambiental,
i és bàsic que s'entengui, a partir d'aquí, el repartiment de
competències, on ara entraré.

Però vull fer una crida als grups parlamentaris, al conjunt de
l'opinió pública, que si fins a la data hi ha hagut una posició
pregonada i comandada per grups, jo pens, molt minoritaris, sí
seria convenient que la gran majoria, silenciosa, que la majoria
que el que vol és tenir coberta una demanda, tenguin ben clar
que per tirar endavant les nostres illes, han de menester que
s'aixequi qualque veu, que bes diguin les coses com són.

Ara voldria lliurar, Sr. President, amb el seu permís, un
document als senyors diputats, per favor, si poguessin repartir
...

Mentre reben això, voldria explicar el següent: nosaltres,
GESA, estam preparats per tenir una avaria a un grup major, si
falla un dels grups majors a es Murterar no tenim solució
possible, es creen dos problemes si fallen dos grups, un és que
falta potència instalAlada, i un altre que la resta de grups petits
que serveixin per cobrir puntes i emergències no estan
preparats per fer front a una càrrega del 105% o del 110%, hem
forçat amb un excés grups no definits ni pensats per cobrir una
càrrega massa important. És un doble factor, quan falla el
sistema, ens falta potència i cream una sobrecàrrega a grups
més petits. Vostès diran, "com així, Sr. President de GESA,
només pensen a tenir una estratègia energètica que cobreixi la
demanda punta del dia que sigui realment més alta, més grups
aturats per fer front a l'avaria d'un grup major a es Murterar,
quina és aquesta voluntat, per què aquesta decisió?" Aquesta
decisió, que nosaltres, GESA, hem pres des de fa molts d'anys,
no d'ara, de mantenir com a garantia de reserva el que són
grup s que puguin cobrir avaria a un grup major, a part de cobrir
sempre la màxima demanda, és a dir, la demanda sempre coberta,
cobrir avaries, aquesta decisió l'ha pres GESA de forma lliure,
no imposada, no hi ha cap regulació que obligui que una
companyia elèctrica tengui un marge de garantia per cobrir
avaries, no obstant això, aquesta companyia, des de fa molts
d'anys, per raons de seguretat, l'ha aplicada. A la península,
això no existeix, aquesta voluntat o aquesta necessitat no
existeix, perquè és un sistema interconnectat, on realment si hi
ha fallida a un grup, el sistema complet, interposat, ho cobreix.
Aquí, no obstant això, hi ha hagut aquesta voluntat pensant
que d'aquesta forma es podria resoldre un problema,
contingència d'un grup major el dia de màxima demanda, quan
cauen dos grups, no hi ha solució, ho repetesc, i es creen
problemes de cobertura de demanda i avaries a màquines més
petites.
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Si fins ara s'havia fet feina i estam fent feina pensant que
basta tenir un grup major, que ho hem fet en llibertat, sense
imposicions, sense que hi hagi cap norma que ho determini, i
tenint en compte sobretot els paràmetres estadístics de
l'exp eriència internacional que, com saben, això, ara l'important
és que es vegi què s'hauria de fer per solucionar aquests
problemes, és a dir, quin és el marge de reserva de potència que
hi ha d'haver per cobrir avaries? Jo en això voldria indagar un
poc en el repartiment de competències. Més que res, i ho faig
amb tota humilitat, ho faig perquè crec que hi ha una certa
confusió conceptual que ens condueix a tots a dir coses que no
són i a pensar que fent una cosa, el problema queda molt resolt.

Perdoni que agafi el meu document, per anar bé. Es poden
botar els primers fulls que fan referència a un estadi de potència
instalAlada en deu anys a Balears, i vagin, per favor,  on es parla
d'articles de la Llei del sector elèctric espanyol. Aquesta llei va
entrar en vigor el novembre de l'any 1997. No importa llegir el
que diu, però de cara a la gent que no tengui el document, hem
d'anar a l'article 4, que diu que la planificació elèctrica, que és
indicativa, excepte en el que fa referència al transport, que és
vinculant, la fa l'Estat amb la participació i amb l'acord de les
autonomies insulars, en aquest cas. I que la planificació "es
sometida a continuación a la aprobación del Parlamento
nacional" -perdonin que passi al castellà. És a dir que ens
trobam que la planificació elèctrica la fa l'Estat, l'aprova el
Parlament, amb un acord previ amb els governs autonòmics
insulars. Aquesta planificació elèctrica que no obliga, que és
indicativa, ha de fer una anàlisi de previsió de demanda i
després determinar la potència mínima instalAlada per cobrir
aquesta demanda i també el tema de seguretat; però la llei
consagra, una llei aprovada fa dos anys i mig, no impugnada,
dictada amb caràcter de llei bàsica, determina que és l'Estat
central qui realment amb un acord amb les autonomies fa aquest
tràmit, aquesta aprovació, on es pot determinar quina és la
potència mínima que hi ha d’haver en un sistema insular, quin
és l’estadi per cobrir la demanda i les contingències.

Jo estic desitjant que el Govern balear i el Govern central
arribin al millor acord i que es defineixi i que s’imposi la
potència necessària a les Illes Balears, que es digui, que sigui
aquesta una decisió que vengui de la societat, que vengui
realment del consumidor i on se’ns digui, no a GESA, a GESA
i a les companyies que lliurement hagin volgut venir, perquè
vull recordar que el territori balear està obert a la competència
des de fa dos anys llargs, que se’ns pugui dir -perdó- realment
quin és el marc de potència necessària. 

És a dir, record: La planificació elèctrica, que no obliga
ningú, que és indicativa, que sí que és vinculant al que fa
referència al transport de línies, la fa l’Estat central, la consagra
el Parlament amb un acord previ amb autonomies. Possiblement
les feines que ha fet amb molta intensitat el Govern balear des
de fa uns anys puguin servir de molt per motivar un acord en
planificació, però en l’ordre jurídic lògic el que hem de saber i
pensar és que allò que és determinant en el règim econòmic, en
el règim de reconeixement, serà una aprovació per l’Estat
central.

Vull passar a l’article 5 de la llei, on es fa una referència a la
importància dels governs autonòmics i a la política del territori,
on es parla d’un encontre, d’una subordinació, d’una bona
programació conjunta del que és planificar (...) el Govern central
i la programació del territori, la ubicació física d’instalAlacions,
on es determinen unes pautes d’actuació que el Pla elèctric
estatal ha d’imposar unes restriccions, unes servituds al
planejament específic autonòmic, insular.

Dit això, ho he explicat d’aqueixa forma perquè la gent
realment veiés que quan es parla aquí moltes vegades del Pla
director sectorial, jo el vull el més prest millor perquè podrà
donar solucions pel que fa a emplaçaments, que a Balears és
molt important, però anem a veure que la llei bàsica en la
matèria consagra una competència molt clara, molt definida cap
al Govern central. Jo no som ni autonomista ni centralista,
només expòs uns fets. 

Tan important com aquests dos articles, que situen un poc
on és la competència, n’hi ha un encara més important: l’article
12 de la Llei del sector elèctric fa una afirmació molt important,
fa veure que els sistemes insulars i extrapeninsulars -Ceuta i
Melilla, Canàries i Balears- són distints i ho reconeix, i diu que
s’ha de fer una reglamentació singular que realment reconegui
aquest factor diferencial. Jo voldria explicar-los amb bones el
que significa ser diferents en un sistema elèctric insular i
peninsular. Bé, un sistema elèctric insular és distint en el sentit
que nosaltres, per exemple, ens trobam amb el fet que per raons
de seguretat hem de tenir les màquines més petites. Tot el que
fa es Murterar amb quatre grups a la península es fa amb un sol
grup. Aquí ho tenim amb quatre grups perquè si fallàs un únic
grup d’aquesta potència el que ara hem viscut durant 15, 18
dies, ho viuríem durant un temps impossible. 

També a les Balears tenim nosaltres grups aturats molts de
mesos cada any, aturats perquè la demanda és estacional i
realment es crea una distorsió, i són moltes les màquines que
tenen una baixa productivitat. També, amb raó a la seguretat,
hem de tenir principis que només són nostres, és a dir, ningú
no ens obliga que per exemple a Formentera i a Menorca hagin
de tenir grups instalAlats per cobrir la demanda de Menorca i de
Formentera; tenim un cable que va a les illes de Menorca i de
Formentera des d’Eivissa i realment podríem donar el cent per
cent d’energia des de Mallorca i des d’Eivissa; no obstant això
nosaltres mateixos ens hem autoimposat el fet que hi hagi a una
illa uns substrat, un nivell d’estoc de potència instalAlada que
pugui cobrir una avaria del cable perquè es donen, es donen i
d’una forma greu en el sentit que una reparació d’un cable
submarí implica un temps llarg.

També som distints en un factor de preu. Vostès pensin que
molta gent no sap que GESA no posa la tarifa elèctrica, no la
posa en absolut; la tarifa elèctrica, la posa el Govern central, el
Ministeri d’Economia, i és única per al conjunt nacional pel que
fa referència al client massiu, que avui en dia som quasi tots.
Aleshores resulta que fer energia a les Balears és molt més car
que fer energia a la península per un doble factor: el de
seguretat, que ja l’han entès vostès, que hem de tenir màquines
aturades per fer front a una contingència, grups a illes per fer
front a avaries del cable; també és més car perquè a la península
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poden fer generació elèctrica amb tecnologies més barates:
hidroelèctrica, en particular, nuclear, altres combustibles. No
tenen el problema d’un desequilibri estacional greu com
nosaltres mateixos; en aquest moment han de saber que fer
energia a Balears, GESA no, GESA i deu companyies més aquí
a Balears o a Canàries, té un sobrecost del 40% respecte a la
península. 

Està ben definit, i amb això passaria al darrer article, que és
el 17, de la llei, la llei a l’article 17 consagra que el client a tarifa
tengui el mateix nivell de preu en el conjunt nacional. En aquest
sentit a GESA rebem del consumidor peninsular una aportació
de doblers que en pessetes de l’any 99 són 12.000 milions de
pessetes; 12.000 milions de pessetes vull dir que multiplica per
molt qualsevol tipus d’aportació que pugui fer el sistema
continental a les illes pel que pugui ser transport marítim,
transport aeri, el port de les mercaderies; és una xifra molt
important. El sistema peninsular, el seu consumidor, via tarifa
elèctrica peninsular, ens aporta aquests doblers a les Balears
perquè donem el senyal de preu ben igual que a la península. 

Però aquí es comença a generar un problema, el problema és
que -és molt clar- ens trobam que ja a dia d’avui aquest tema
per la via dels fets comença a estar en discussió, ja aquí a
Balears hi ha clients, que són els elegibles, gent que té una
demanda determinada o que té connexió directa a alta tensió,
que ja paguen l’energia a un preu més car que el que hi ha a la
península perquè el que la llei consagra és que la bondat
d’equilibri de preus simplement beneficiï al client a tarifa, que
ara som el 97%, 98%. Però no obstant això vull recordar que
l’any 2003, el mes de gener, no hi haurà a Espanya un sol client
a tarifa, tots seran clients elegibles, i no hi ha un principi legal
manifestat a cap llei, ni a la Llei del sector elèctric, ni a la Llei
d’hidrocarburs, ni a la Llei específica de règim econòmic
especial de Balears, no hi ha cap manifestació legal, no hi ha
cap congelació de rang que determini que el client balear,
canari, tendrà el benefici de tenir un preu semblant a la
península. Els repetesc que a Balears serà sempre més car no
per raons de gestió, sinó per raons d’estructura productiva,
disponibilitat de combustibles i criteris de seguretat.

Don aquestes dades, el fet que la competència en
planificació és a un lloc, la realitat que hi ha una norma jurídica
que reconeix que som distints però que no obstant això avui en
dia no està desenvolupada, hi ha una llacuna legal, el fet que hi
ha cap endavant el risc que qualque dia diguin: Bé, si al final
hem de pagar aquí a Balears el nostre cost energètic, ara que
parlam tant de seguretat anem un poc alerta, perquè potser si
posam tanta seguretat que es pot arribar a l’infinit en seguretat,
podríem duplicar grups, el cost de producció es dispara tant
que ho fa inviable. 

Si pogués merament amb aquesta intervenció haver
introduït un element nou en la discussió, en el procés intern
seu de fer veure que possiblement aquesta avaria lamentable,
tremenda, que ha impactat, que ens ha creat problemes greus a
tots, hagi servit per intentar de cara al dia de demà saber
cadascú on és i pugui posar un poc les bases per avançar en
una línia correcta per aconseguir que el futur de les Illes pugui
ser el que jo voldria, un sistema energètic que tengués

suficiència quant a potència instalAlada, que pogués complir la
premissa de seguretat que la societat realment volgués
demanar, que el senyal de preu fos l’equivalent al millor preu de
la península i també que hi hagués una revisió conceptual on
els estàndards que s’apliquen en el que pugui ser la gestió
elèctrica siguin distints per a les Balears. 

Tant de bo es pogués reconèixer que a les Balears hem
d’anar a un transport elèctric soterrat, que es poguessin fer
coses distintes. No obstant això treballam en un marc
uniformador, un marc on nosaltres no pagam l’energia al seu
cost, on realment se’ns imposa cada dia més pressió a la nostra
gestió, perquè vostès pensin i recordin que en tres anys les
companyies elèctriques espanyoles han baixat els seus preus
de l’ordre del 23% real, si sumam a la baixada l’IPC, i en els
p ròxims tres anys baixarem un 9% les tarifes, que si sumam
l’IPC ens n’anam també a un 24%; potser en sis anys haurem
baixat el cost de l’energia un 50%. Tenim una doble pressió a
Balears: el factor tarifari que ens baixa, i també un factor de
pressió que és el conjunt de consumidors peninsulars
representats pel Govern cent ral i per les empreses elèctriques
peninsulars que ens demanen que abaratim els nostres costs
per haver d’aportar menys pel que fa a equilibri.

Dit això, res més. Dit això, res més; només se m’havia oblidat
un recordatori. També hi ha hagut gent que ha dit que a GESA
hem deixat de fer el manteniment de les centrals que s’havia de
fer. Això és una autèntica falsedat, però hi ha una dada que tira
en terra aquest tema de forma claríssima: vostès poden esbrinar
i es pot certificar que l’any 99 GESA ha tengut set vegades
menys avaries que les empreses del conjunt peninsular. El
manteniment d’un sistema insular és estricte, és complet, es fa
d’una forma radicalment intensa per seguretat.

Jo ara, Sr. President, quasi quasi passaria al torn
d’intervencions per intentar aclarir... Però vull demanar perdó
si m’he expressat d’una forma potser un poc..., virulenta no, un
poquet alta, en uns temes que jo el que voldria és que almanco
s’entenguessin. Gràcies per tot.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Per tal de formular les preguntes
o observacions, tot seguit procedeix a la intervenció dels grups
parlamentaris, que començaríem amb el Grup Parlamentari
Socialista, que ha estat l’autor d’aquesta iniciativa. Per tant, té
la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Reus, en primer lugar por
comparecer ante este parlamento. Procuraré ser lo más breve
posible, teniendo en cuenta la gravedad del problema, y que me
perdonen los demás portavoces si les ruego también brevedad,
porque nos encontramos sin duda ante la persona cuyo tiempo
es el más valioso de nuestra comunidad autónoma, pues si bien
no como contribuyentes sino como clientes forzosos le
pagamos la suma de 48 millones de pesetas al año, cuatro
millones al mes, un millón a la semana, 25.000 a la hora o siete
p esetas cada segundo de su tiempo. Con esa implacable tarifa,
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siete pesetas cada segundo, cada suspiro, debemos darnos
prisa por dejarle tan precioso tiempo a disposición de los
graves problemas que hay que resolver.

Y es que el problema que hay aquí delante viene de viejo.
Ciertamente, como nos ha dicho, el 6 de agosto de 1993 se
presentó un plan por parte de GESA al Govern balear. ¿Y quién
estaba en el Govern balear en aquel momento? ¿Sr. Reus, dónde
estaba usted en aquel momento? Estaba en el otro lado de la
mesa, el que tenía que resolver esa petición; durante varios
años fue quien tuvo que resolver esa petición y no la resolvió.
El problema ciertamente viene de lejos; es difícil, difícil o
sorprendente que trate de echar la culpa a la inactividad de un
govern en el que tuvo serias responsabilidades y durante
mucho tiempo. Y más difícil lo tiene para echar las culpas a un
gobierno central del que en definitivas cuentas depende su
puesto de trabajo. 

Sin nadie prácticamente a quien echar la culpa de lo que ha
pasado en GESA, sólo nos ha quedado la mala suerte, el caso
fortuito, para justificar lo que no tiene justificación. Nos ha
dicho, y realmente me ha asombrado, que no tiene obligación
de cubrir el consumo que se hace aquí en Baleares, no tiene
obligación de cubrir el consumo. Yo añadiría una cosa: ni la
costumbre, ni la costumbre, por lo que hemos visto por estos
últimos meses o estos últimos años, porque vamos a hacer un
breve repaso de lo que ha pasado. 

Lo que ha pasado no ha sido un apagón de un día.
Hagamos un pequeño currículum de los méritos. 22 de agosto
de 1997, un rayo provoca un apagón durante seis horas, el
apagón más largo de la historia de Mallorca; GESA se vio
obligada a reconocer que hubo fallos en los grupos de
protección y en los de emergencia, las repercusiones fueron de
gran gravedad al encontrarnos en plena temporada turística;
empezamos en agosto del 97. 28 de octubre del 97, tormentas
eléctricas; el 28 se queda sin luz el famoso partido -ya que
hablábamos de fútbol antes- entre el Mallorca y el Real Madrid,
que estaba siendo retransmitido en directo para toda España;
toda España por medio de la televisión pudo comprobar cómo
funcionaba el servicio eléctrico de GESA. El 29 de octubre del
97 -seguimos- el Hospital Joan March, Calvià, Serra de
Tramuntana, barriadas de Palma, etc., etc., a consecuencia de
tormentas.

Sigamos. 7 de octubre del 99, otra avería: Hospital General,
centro de Palma, durante más de dos horas. De ese apagón
recordamos como cosa más significativa el colapso de tráfico
que se produjo en Palma entre las 18 y las 20 horas. 16 de
noviembre del 99, avería en dos de los cuatro grupos de
Alcudia, periferia de Palma y algunos pueblos, en total una
cuarta parte de la isla, se quedan a oscuras durante más de una
hora y media. 19 de noviembre del 99, seguimos con los casos
fortuitos, avería en es Murterar: Artà y cinco pueblos de la isla
durante casi dos horas. 

Y llegamos al gran caso fortuito, 15 de junio del 2000, el
paroxismo, el cero total, como se dice en su jerga. En la
subcentral de Llubí un cortocircuito en un transformador
paraliza todo el sistema eléctrico de Mallorca y Menorca, el cero

total, la madre de todas las averías, 800.000 afectados sin contar
turistas, visitantes, etc. Cuando se pone de nuevo en marcha la
central de es Murterar, como se ha reconocido, se cometió el
fallo de no inyectar aceite a presión para levantar los cojinetes
de las turbinas, los cojinetes se calentaron, evidentemente, y
dos grupos de la central se averiaron, otro caso fortuito. Ya
llevamos creo que son ocho, o nueve, o diez.

No tienen más que un juego de cojinetes de recambio. Otro
caso fortuito, porque cada juego vale ocho millones de pesetas,
y como cada juego vale ocho millones de pesetas, sólo se
puede tener un juego de recambio. Se substituye uno sólo y se
envía el otro estropeado a la península para ser reparado, según
tengo noticias. Sr. Reus, con lo que gana en un año se podrían
tener cuatro juegos de cojinetes de repuesto y aun le quedarían
16 millones para vivir. A la vista de la falta que hacen los
cojinetes y de lo no muy positivo de su gestión, permítame que
no tenga reparo en canjearlo por esos cuatro cojinetes y darle
vacaciones el resto del año.

Nos decía que no se debía a un problema de demanda sino
un caso fortuito. Esas son las declaraciones que ha hecho
muchas veces, y está hablando de inversiones para solucionar
el problema de la demanda, e incluso GESA, en un comunicado
que hace el cinco de julio, dice: “Esto ha colocado a GESA de
nuevo en una situación de déficit de potencia para abastecer la
demanda del día de hoy”, de nuevo sin poder abastecer la
demanda, y aquí a partir del 15 de junio comienza la reacción en
cadena, se desmorona el sistema de generación de energia. 

Otro caso fortuito, 19 de junio, un grupo diésel de Maó y el
compacto número 1 de Son Molines, con más de 35 años a sus
espaldas, prueba de las grandes inversiones en renovación que
hace GESA, más de 70.000 afectados. 20 de junio, otro caso
fortuito: dos de las tres calderas de San Juan de Dios, a las 9,30
la número 4, a las 17,30 la número 3, 70.000 nuevos afectados.
Otro caso fortuito, el 27 de junio, incendio en es Murterar en el
equipo 4, 80.000 abonados esta vez sólo, 30 municipios, poca
cosa, dos horas 13 minutos. 28 de junio, otro caso fortuito, fallo
en San Juan de Dios de otro equipo. 3 de julio, otro caso
fortuito, fallo en la subestación de Son Armadams-s’Aigo
Dolça. 4 de julio, otro caso fortuito, dos calderas de San Juan,
16 localidades solamente, dos calderas de San Juan de Dios se
fastidian, 16 localidades. Y porque estamos a 6 de julio, porque
estamos a 6 de julio, porque ha venido usted hoy, Sr. Reus. 

Sin duda podremos seguir así durante este verano hasta
llegar al big bang que se producirá en agosto, cuando
lleguemos a una punta a la que se puede llegar de 820
megavatios de consumo, aunque la previsión estimada pueda
ser de 720 es muy posible que lleguemos hasta los 820.
Tengamos en cuenta que en el mejor de los casos disponemos
de 860 megavatios de producción, contando con la nueva
turbina de Son Reus y con San Juan de Dios a pleno
rendimiento. ¿Qué significa esto? Teniendo en cuenta que San
Juan de Dios dispensa 135 megavatios significa que
dependemos de que a la obsoleta central de San Juan de Dios
no le revienten una vez más las calderas o se le calienten los
cojinetes a la de es Murterar de Alcudia. Si eso sucede, si nos
falla simplemente San Juan de Dios, lo que cual es más que



ECONOMIA / Núm. 16 /  6 de juliol del 2000 233

 

previsible porque en una semana ha fallado tres o cuatro veces,
sólo dispondremos de 755 megavatios para una posible punta
de demanda de 820 megavatios; dependemos de San Juan de
Dios o tal vez sólo de Dios, de aquí lo dramático de la situación.

Preguntas hay muchas, preguntas, me veo obligado a
hacerle muchas. Confío, Sr. Reus, en que a siete pesetas el
segundo me las conteste todas. ¿Es cierto, Sr. Reus, que la
plantilla de mantenimiento acaba el trabajo a las tres de la tarde
y que por la tarde no hay servicio de guardia?, ¿que por ello,
como denuncian los sindicatos, lo mejor del apagón del 15 de
junio fue que se produjo por la mañana, pues de haberse
producido por la tarde-noche no se habría reparado
probablemente hasta la mañana siguiente? 

¿Por qué, Sr. Reus, ENDESA activa un plan de emergencia
en la Costa Brava para evitar averías en verano y no lo hace en
Baleares, donde gobierno en pacto de progreso? ¿Por qué se
hace en la Costa Brava un plan de emergencia que incluye
abundante material de recambio, de ese con el que tan
rácanamente se han comportado aquí, y más de cien personas
de guardia?, ¿por qué sí en la Costa Brava y en Baleares no?

Sr. Reus, ante la evidencia de que no se pueden dar siete
casos fortuitos en veinte días, no se pueden dar siete casos
fortuitos en veinte días como ha sucedido desde el 15 de junio,
¿reconoce que GESA tienen algo de culpa, o cuanto menos
neglicencia, o que cuanto menos no ha hecho todo lo que
debería hacer? O se lo preguntaré más directamente: ¿Piensa
GESA indemnizar a los abonados a los que ha damnificado?
Nos ha dicho que pensaba hablar con las cámaras..., escuchar
a las cámaras de comercio, mejor dicho, y a otros más. La
pregunta no puede ser más directa: ¿Piensa indemnizar a los
abonados a los que ha damnificado?, porque si pide perdón es
porque alguna culpa tendrá, ha pedido perdón un montón de
veces, alguna culpa tendrá si pide perdón, nadie pide perdón
por cosas que no tiene culpa.

Sigamos. El Real Decreto Ley 6/2000, de medidas urgentes
de intensificación de la competencia en los mercados de bienes
y servicios, mal conocido como el paquete liberalizador, añadió
una nueva disposición transitoria a la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico, que no nos ha entregado con
estos papeles que nos ha entregado hoy. Esa disposición
transitoria establece una prohibición a los productores de
energía eléctrica cuya potencia instalada en territorio peninsular
exceda el 40% del total, de incrementarla en el plazo de cinco
años. ¿Considera que ENDESA, que es propietaria de GESA 1
y de GESA 2, se ve afectada por esa limitación, o dicha
limitación no es ningún obstáculo para posibles nuevas
inversiones, cuanto menos en generación de energía? Es una
pregunta directísima. ¿Nos afecta o no, a juicio de ENDESA,
esta nueva disposición transitoria?

Sr. Reus, ENDESA este año ha invertido 65.000 millones de
pesetas en Holanda. ¿Cuáles son las inversiones que tiene
previstas ENDESA en Baleares y cuál es el calendario de
aplicación de las mismas? Queremos saber el calendario de
aplicación de las mismas, y ahora le explicaré por qué. Se ha
hablado repetidas veces de inversiones por importe de 75.000

millones. ¿Se trata de inversiones tipo Matas?, ¿de esas que se
anuncian y no se hacen jamás, como ese famoso convenio
hidrológico y otra serie de cosas virtuales que se nos han ido
presentando?, ¿o se trata de inversiones que se harán realidad?
Si se van a hacer realidad díganos el calendario de esas
inversiones. Insisto tanto en ese tema de las inversiones
porque tanto usted como otros responsables de su empresa
nos han presentado los famosos 75.000 millones de Martín Villa
como una solución a los problemas, y permítame un sofisma:
¿De qué son solución las inversiones si no de la falta de
inversión? Cada vez que han presentado estos 75.000 millones
como la solución están reconociendo que el problema es la falta
de inversión, y sabiendo como saben que ese es el problema,
según denuncia UGT GESA se ha gastado más dinero en
despidos que en inversiones, de 1.900 trabajadores que tenía en
el año 98 se ha pasado hoy a los 1.400, y sabiendo como saben
que ése es el problema, ¿cómo se explica que en el presupuesto
del 2000 no exista ni una sola peseta para el mantenimiento de
la central de Alcudia?

Y me falta la gran pregunta, una pregunta cuya respuesta
me temo pero que es obligado hacer, Sr. Reus: ¿Puede asegurar
ante este parlamento que no va a volver a pasar?, ¿que no
habrá apagones generales ni falta de generación de energía
para atender a las necesidades de nuestra población? ¿Puede
asegurarnos que este verano podemos estar tranquilos, o como
dice, si fallan dos grupos, estamos perdidos?

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El president de GESA pot...

EL SR. PRESIDENT DE GESA (Bartomeu Reus i Beltran):

A ser possible voldria que fessin les seves intervencions
els grups i contestaria a tots de cop. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Reus. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Reus, per haver vengut a
aquesta cambra. Jo pensava que per donar-nos unes
explicacions i, sobretot, per donar-nos garanties que aquest
problema no tornaria a passar, però li dic que, com a mínim al
grup que represent, no ens ha quedat clar.

Li he de dir en primer lloc que a mi em sembla que hi ha
hagut una confusió. Això no és un institut, això és un
parlament; això no pretenia ser ni una classe de mecànica ni una
classe d’electricitat. En qualsevol cas li don les gràcies per les
explicacions perquè diuen que el saber no ocupa lloc, però em
sembla que deu ser comú a tots els meus companys, que ens
n’anam molt decepcionats perquè fins aleshores vostè no ha
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estat capaç d’aclarir el gran dubte que ara li plantejava el
parlamentari Diéguez, que és si això tornarà a passar o no. 

Vostè com a president de l’única companyia d’electricitat
d’aquestes illes, del que suposa un monopoli per molt (...), ha
dit moltes vegades que aquí hi havia competència, -jo li agrairia
que si hi ha competència em digui el telèfon d’aquesta empresa
que em pot donar subministrament perquè seré el primer en
telefonar-hi- vostè no ha donat garanties que això no tornarà a
passar i em sembla que vostè va ser convocat, i li torn a agrair
perquè em sembla que no té obligació de venir, a aquesta
cambra, a aquest parlament, per donar-nos una explicació,
entenc que no tècnica, perquè les persones que som aquí no
tenim qualificació per poder entendre les explicacions que vostè
ens dóna però sí política per poder traslladar als ciutadans una
garantia i una tranquilAlitat que estam en una societat avançada,
que estam ja no en el segle XX sinó en el segle XXI i no en un
país tercermundista, com s’ha donat la imatge, amb unes
aturades que ja van essent freqüents, com explicaven abans els
companys, però sobretot donar garanties que no tornarà a
passar, i l’hi reiteraren moltes perquè amb els 30..., 30 no, amb
els 40 o 45 minuts en què vostè ha donat explicacions en cap
moment ens ha concretat totes aquestes inversions que pel que
es veu faran, totes les inversions que pel que es veu han fet,
quines garanties ens donen perquè això no passi, que en el fos
és el rovell de l’ou. 

Jo tot això que ha explicat dels coixinets i de no sé quantes
coses, ja li ho dic, li agraesc l’explicació tècnica però em sembla
que no complau a ningú.

També crida l’atenció que surtin en premsa -ja ha estat
esmentat pel portaveu del Grup Socialista- aquestes inversions
a Holanda que anuncia ENDESA, supòs que per interès que les
accions pugin a Borsa, perquè si no, no ho puc entendre, a tota
la premsa espanyola però, en canvi, no ens sap donar una
concreció de com aniran les inversions a Mallorca. Jo tal volta,
i no fa falta ser molt mal pensat, pens que és perquè a Holanda
hi ha competència i vostès necessiten fer clients i en canvi a
Mallorca no n’hi ha i tenen els clients garantits, perquè com
deia el Sr. Diéguez aquí som clients en certa manera presoners.
Si vol, i després de sentir el que ha dit que passarà a partir del
2003 amb la liberalització del sector, que a sobre vostès podran
triar els clients, idò li dic la veritat, si no qued tranquil pel
subministrament d’aquest estiu molt menys tranquil qued pel
que pugui passar quan això sigui així, que els preus seran
lliures i a sobre vostès podran triar a qui donen llum o no.

I, sobretot, vostè creu que és creïble el que ens està dient?,
vostè creu que hi ha cap ciutadà que després de sentir-lo, a
vostè, que és la màxima autoritat, he d’entendre, perquè ens
dóna fins i tot consells del que hem de fer en el futur en matèria
energètica i en certa manera fins i tot ens llegeix la cartilla per no
haver autoritzat no sé quantes coses, i ens diu que a Eivissa no
deixam posar esteses elèctriques quan em sembla que hi ha tota
una legislació que parla d’això, que no ho deim nosaltres ara,
sinó que ja ve d’enrere, vostè creu que cap ciutadà s’ho creu?,
a part del fet que nosaltres ho creguem, que ja li dic que no, em
sembla que està clar.

Només una qüestió. Quan parla de Formentera, i no tenia
ganes de treure-ho, aquestes garanties que dóna vostè que
Formentera no queda sense electricitat em sembla que es deu
referir a una turbina de gas que va venir pràcticament de manera
clandestina i de nit, que no té cap tipus de permís municipal,
com a mínim que em consti, que molesta moltíssim els veïnats,
que no té cap tipus de protecció contra els renous i que des de
fa més d’un any vostès encara no han solucionat. M’agradaria,
ja que ho ha tret, que també aclarís com és que GESA fa
aquestes coses.

Vostè ha demanat perdó un munt de vegades, i li hauré de
dir el mateix, quan una persona demana perdó tantes vegades
no pot ser casualitat, deu ser que algun sentiment de culpa ha
de tenir, però també li diré que les rialles que he vist entre els
senyors que l’acompanyen em sembla que aquestes disculpes
o aquest sentiment de culpa no és molt sincer, perquè deixar un
país sense llum, no donar cap tipus de garantia que això no
torni passar no és de rebut, i molt manco riure-se’n, ho he de dir
així. 

L’únic que vull és demanar-li això: que sigui clar, que ens
expliqui en cinc minuts què farà aquesta companyia i esperar
que de veritat hi pugui haver una vertadera competència,
entenc que els costos d’entrada en aquest sector són
multimilionaris i, per tant, és dificilíssim que si no s’intervé per
part de l’administració i no s’afavoreix que puguin entrar altres
companyies, de veritat entri una vertadera competència perquè
no és tan senzill com obrir un portal i posar una botiga, vostè
ho sap perfectament, ho sap molt millor que jo. Per tant,
l’administració competent, tant de bo siguem nosaltres, pugui
prendre mesures perquè de veritat hi hagi una competència,
però no una competència per fer baixar preus, senzillament una
competència que garanteixi el subministrament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies al Sr. Reus,
sobretot tenint en compte que el Sr. Reus compareix aquí
voluntàriament, ja que no en tenia obligació, i a més compareix
demanant perdó sense tenir cap tipus de culpa, i a més ens ha
fet una gran explicació de com hi ha hagut una fallida en
cascada, que ha fallat tot el sistema elèctric de Mallorca i de
rebot també el de Menorca, però, això sí, sense cap tipus de
culpa, de responsabilitat per part de GESA.

Miri, Sr. Reus, jo em presentaria una mica, no ens coneixem,
i ja que vostè ha fet una distinció entre polítics responsables,
que aporten solucions constructives i que busquen..., en fi, no
ho sé, no record exactament les paraules, per evitar que hi hagi
crispació i resoldre les coses per les bones, em tem que jo som
de l’altre sector, crec que no som dels bons. Tampoc som del
sector de la majoria silenciosa, procur expressar la meva veu, i



ECONOMIA / Núm. 16 /  6 de juliol del 2000 235

 

dins aquesta minoria de gent, que jo crec que no està en
minoria, que a les Illes a vegades hem plantat cara a accions
que volia dur a terme l’empresa GESA, doncs també m’hi compt
personalment, però no utilitzi per favor això per donar excuses
que hagi fallat absolutament, absolutament tot el que és GESA,
producció, distribució, i que no hagi donat subministrament a
l’illa de Mallorca i també, com dic, a l’illa de Menorca. Això
realment no és una excusa, aquí no ha fallat, si vostès han
tengut dificultats per fer noves centrals o per augmentar la
potència, no ha fallat això en un moment punta, que fos que no
tenguéssim possibilitat de cobrir-ho, no ha estat aquest el
problema, no és un problema que hi hagi molta oposició que es
facin línies noves o que, per exemple, hi hagi una unió per cable
entre Mallorca i Eivissa. Miri, jo que també som dels que s’ha
oposat a aquest cable, ara tenc absolutament una raó
fonamental, a part de les que tenia abans per desitjar que això
no passi. Si haguéssim tengut el cable, també hauríem tengut
apagades a Eivissa i Formentera. Com que no en tenim, ens hem
salvat d’aquesta. Però evidentment volem que això no afecti
tampoc les altres illes.

Miri, vostè, a part de demanar perdó per culpes que no té,
ens ha contat una cosa emocionant de l’esperit de família que
ha trobat entre el conjunt de treballadors de l’empresa davant
aquestes dificultats. Realment això és molt emocionant, però si
vostè sentís el que diuen els treballadors, que pel que es veu
no ho sent, quan vostè no hi és davant, el que diuen els
sindicats, els comitès d’empresa, el que diuen tècnics de la seva
empresa, tal vegada aquest esperit de família no es veuria tan
clar. Sí que és cert que els treballadors són absolutament
insuficients perquè, com s’ha dit abans, es gasta més en
acomiadar la gent que no en fer inversions, ja dic, sí que és cert
que aquests treballadors estan fent tot el que poden i més, i que
evidentment han colAlaborat que aquest desastre que s’ha
produït no fos encara més important.

Després, miri, les coses es pot intentar contar de maneres
molt diferents. Es pot tractar, segurament és la seva obligació,
de minimitzar els efectes, i vostè diu que aproximadament això
ha afectat un 2%, si compta tot el període doncs només ha set
el 2%, si compta tot el segle, segurament serà una quantitat
ínfima. Però realment vostè creu que aquestes apagades que hi
ha hagut són coses que no tenen massa importància, que no
han tengut un impacte econòmic, que només han tengut unes
certes molèsties, i miri, ha donat la casualitat que ha afectat un
partit de futbol, que era l’important, perquè si no, no hauria
tengut massa importància?

Miri, vostè ha donat explicacions tècniques que, com ha dit
el portaveu que em precedia abans, tal vegada ni era el moment
ni estam en condicions de rebatre. Però sense coneixements
tècnics, encara que supòs que tots hem tengut contactes amb
tècnics seus, amb personal de la seva empresa; però sense
estar qualificats tècnicament, em permetrà, no m’agrada dubtar
de la paraula de la gent, però em permetrà que no m’ho cregui.
No m’ho crec en absolut. Com em comentava un dels seus
tècnics, per definició una avaria en línies és una cosa que no es
produeix, perquè quan es produeix s’aïlla, cosa que aquí no ha
passat, i ha vengut després tot el que ha vengut; i llavors ha
vengut, per exemple, allò de Sant Joan de Déu, que vostè diu

que sí, que hi ha inversions, però és un edifici que cau, i que
realment és increïble el que ha passat allí. Evidentment Sant
Joan de Déu és necessari perquè no hi ha potència a altres
bandes, però no està en condicions. L’avaria en línia no es va
saber aturar, segurament vostè té un problema que la central
d’es Murterar no està tan ben dissenyada, i quan falla allí falla
tot, però és que no hauria hagut d’arribar allí.

Realment és sorprenent que a hores d’ara ningú no tengui
responsabilitats, ningú assumeixi les seves responsabilitats, i
aquí es tracti de minimitzar la cosa. Miri, això ha set molt greu,
i el més greu encara és que les previsions que això es pugui
solucionar en el futur, que no tornin a passar, la veritat és que
ens costa creure-ho. Ara vostè ha deixat aquí una carta que ha
enviat al president Antich, com aquesta documentació que ens
ha passat ara, tal vegada si ho hagués passat amb antelació als
grups parlamentaris ho haguéssim pogut conèixer. Però jo em
pregunt: Vostè, que és el president de GESA, però GESA és una
companyia que no té autonomia pròpia, que està en mans
absolutament d’ENDESA, vostè a part d’enviar una carta al
president Antich, ens pot assegurar que ENDESA farà les
inversions que sien necessàries?, farà el manteniment que sia
necessari?, mantendrà els sistemes de seguretat necessaris, que
no fallin escandalosament com han fallat en aquest moment?,
mantendrà el personal necessari perquè fent una jornada laboral
normal aquestes avaries que cauen per desastre diví i que no
tenen cap responsable no passin en el futur? 

Realment, Sr. Reus, li agraïm les explicacions, però
esperàvem alguna cosa més de vostè. Esperàvem que vostè
donàs solucions, i no només, com dic, una carta al Sr. Antich;
donàs garanties que ENDESA farà les inversions necessàries
i resoldrà els problemes del subministrament energètic de les
nostres illes, no tan preocupat pel futur si puja la demanda,
sinó perquè el que hi ha actualment que pugui funcionar i que
no sigui com ara. Si vostè no pot donar resposta a això,
evidentment s’haurà d’exigir a altres bandes, en altres àmbits
parlamentaris també ja hi ha iniciatives, i esperam que les
autoritats autonòmiques també facin les gestions que faci falta,
i que per part de les autoritats centrals pugui donar-se resposta,
perquè estam també en una situació que hi ha una llei que diu
que hi ha unes especificitats per als territoris que no són de la
península, però el reglament no surt, i estam en una situació
greu, preocupant, tant des del punt de vista del que és GESA,
del que és la producció i distribució d’energia aquí, de la
situació legislativa i de la comprensió per part del Govern
central del fet insular, que fins ara no es veu que n’hi hagi
massa.

Realment, per acabar i repetint-me, Sr Reus, vostè està en
condicions d’assegurar que el subministrament d’energia
elèctrica a partir d’ara serà segur, no com ha passat enguany i
no com ha passat en anys anteriors, com se li ha fet un
recordatori?, o continuarà dient que això són qüestions
imponderables, impossibles de resoldre, i que ens hem
d’aguantar i que, total, hi ha unes quantes molèsties i no té
costos econòmics? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la diputada Sra. Vadell.

LA SRA VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Reus, senyors directius que
l’acompanyen, voldria agrair la seva presència en aquesta
compareixença per aclarir el tema estrella de l’inici d’aquest
estiu. Jo crec que hem de començar dient que els problemes de
subministrament elèctric de GESA que afecten diverses zones
de les Illes Balears, i que han afectat en aquests darrers dies, i
hem de dir que també la lenta i pobra actitud d’aquesta
companyia per resoldre els problemes ocasionats són, en la
nostra opinió, només la punta de l’iceberg d’una nefasta
política empresarial d’ENDESA, que sols prioritza la rendibilitat
en benefici dels accionistes. Els perjudicis ocasionats als
usuaris d’aquesta companyia aquests darrers anys són
nombrosos, i no ens hem de centrar en les aturades del darrer
mes; recordem que en poc més de dos anys s’han produït més
d’una dotzena d’avaries greus, i no les repetiré perquè ja el Sr.
Diéguez ja m’ha precedit i ha fet un repàs d’aquestes avaries
que han afectat els ciutadans.

Aquest fet, Sr. Reus, es va repetint massa sovint, i ha de
tenir per força uns motius que per molt que vostè digui fugen
de la simple casualitat, no són avaries fortuïtes, tantes no pot
ser, sinó que han d’obeir a causes de les quals creim que és
directament responsable la pròpia empresa o els que la
dirigeixen. D’ençà que es va produir el relleu en la direcció
d’ENDESA i la seva privatització, la qualitat del servei als
usuaris, i el control i el manteniment de les instalAlacions han
caigut en picat. Per ventura el Sr. Director ens podrà explicar
quines inversions s’han fetes en aquests dos darrers anys en
el manteniment de la central d’emergència de Sant Joan de Déu.
Ens temem que la seva resposta ens retgiri una mica, perquè
segons les informacions que ens han arribat, GESA no ha
invertit ni un duro, i per això rebenten les calderes quan han de
funcionar per motius de necessitat. 

Diferents sectors ja han criticat la nova política de GESA,
que ha desplaçat de la direcció els enginyers i els ha substituït
per economistes, que només cerquen rendibilitat, el baix cost i
l’augment incessant dels beneficis dels accionistes. Les xifres
són ben clares: els beneficis de GESA han passat del 2 o 3%
anual a l’actual 10%, però amb un evident retrocés del servei.
Els criteris de qualitat anteriors han donat prioritat a altres
principis que es resumeixen en dues paraules: més beneficis. És
clar, si a principis d’any ja vostès estan en condicions de fer un
pressupost, perquè saben les tarifes, i saben el consum
aproximat, ja es poden fixar els ingressos que podran tenir. Per
tant, si volen augmentar els ingressos només han de fer una
cosa, reduir costos. I se n’han reduït, de costos; és clar que se
n’han reduït, s’han reduït amb reduccions de plantilla, i valgui
la redundància, la contínua disminució de tasques de
manteniment de les instalAlacions i la subcontractació de serveis
amb personal poc qualificat, etcètera, i tot això provoca, al
nostre pobre enteniment, els problemes que patim.

Crec que no fa falta que li recordi, Sr. Reus, crec que
coincidim en el reconeixement de la fragilitat del nostre sistema

elèctric; està aïllat, a diferència d’altres sistemes elèctrics del
continent. El continent pot alimentar-se d’altres punts de
producció, i el nostre és autònom, el nostre no té altres
solucions, vostè ho ha manifestat i ho ha reconegut aquí dins
mateix. Però, per tant, és inadmissible que ENDESA vulgui
aplicar la mateixa política empresarial a les Illes que a la
península. No es poden aplicar criteris solament econòmics,
perquè la producció d’energia li surt més cara aquí. I vostè, com
a bon mallorquí, Sr. Reus, hauria de ser més reivindicatiu a
l’hora d’explicar i de defensar la seva comunitat davant Madrid.
Pensi que els doblers dels ciutadans mallorquins se’n van, i la
veritat és que en tornen ben pocs en inversions. Crec que
haurem d’incidir en el tema de la singularitat del nostre sistema
elèctric i de la singularitat de la nostra comunitat. Si hem venut
durant anys -vostè estava en el Govern-, si hem venut durant
anys el nostre sistema econòmic, si som capaços de generar
riquesa, si som capaços de ser comunitat puntera en temes de
turisme, si volem vendre paisatge, si volem vendre medi
ambient, també hem de saber reivindicar els mitjans necessaris
perquè això ho puguem dur a bon port, i perquè la imatge no
caigui en picat, i sobretot perquè els ciutadans no es vegin
perjudicats amb unes coses tan bàsiques com el
subministrament d’energia.

Vostè ha deixat molt de passada, ha estat molt suau i ha
passat de puntetes sobre els problemes que li han ocasionat -i
dic això entre comentes- els diferents grups, ha dit exactament
grups específics d’agents que han posat moltes traves i molts
de problemes en la instalAlació i en la modernització, i fins i tot
en l’ampliació de la central elèctrica i de poder-ne fer d’altres. Jo
li recordaré el que ja li han recordat portaveus que m’han
precedit. Si GESA en el 93 va presentar unes línies alternatives,
vostè ho va impedir, devia ser que no hi estaven massa
d’acord, perquè vostè era el conseller de Medi Ambient, em
sembla, estava en el Govern. Però, per tant, no devia estar
massa d’acord amb els problemes. Ara a vostè, com a president
de GESA, se li ha invertit el càrrec i té ocasió de presentar el
que vostè hagués volgut que li haguessin presentat en aquell
moment, que crec que solucions n’hi ha.

Estarem a l’espera de sentir les respostes que li han fet
altres portaveus, amb les quals ens sumam. I crec que també
ens hem de sumar als agraïments que vostè ha fet a aquestes
empreses, que voluntàriament han reduït el seu consum, perquè
gràcies a elles els ciutadans normals hem pogut tenir una mica
de llum a hores necessàries. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Reus, alts càrrecs de GESA. Jo supòs, Sr. Reus,
que vostè, com els membres que vàrem ser convocats, va rebre
la solAlicitud de compareixença del president d’aquesta mesa per
tal d’informar de les mesures que pensa prendre per garantir el
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subministrament elèctric de manera adequada a les necessitats
dels ciutadans i de la indústria davant els propers mesos. Ben
segur que vostè va rebre aquesta convidada. Jo sé que no és
açò el que li hem demanat. El que vostè ha hagut d’escoltar
aquí, Sr. Reus, i jo li agraesc la presència una vegada més i li
deman disculpes, Sr. Bartomeu Reus, per aquesta falta de
cortesia parlamentària que ha hagut d’aguantar aquí de qualcú
que s’estima tant el seu sou, que no li importa fer uns quants
dies de president, ara sabem per què, pel sou segurament, o per
altres circumstàncies, hagi hagut d’aguantar aquestes jo diria
descortesies parlamentàries per no qualificar d’una altra
manera. Crec que som representants del poble, però no els
representam per intentar esmenar els danys que han patit, i jo
encara que la convocatòria, tal com he llegit, fa referència a
conèixer la proposta, la intenció, l’estratègia de l’empresa per
als propers mesos a la vista de les circumstàncies, vull parlar de
tres aspectes que supòs que em permetrà el president de la
Mesa: els aspectes aquests empresarials de GESA, que és el
que li vull demanar; els aspectes de la responsabilitat de les
administracions, que ningú dubta, no s’han citat aquí les
directives europees, el comunicat de la Comissió sobre el sector
estratègic, la Llei del sector del 97, el Decret del passat cap de
setmana; i els aspectes socials.

M’ha de permetre, Sr. President de GESA, que jo parli,
encara que no represent aquí cap ciutadà en aquest acte
específicament, del que consider d’aspectes socials que hem
patit i que no volem continuar patint els ciutadans, les
institucions, i el nom de les Illes Balears com a tal, la marca
d’Illes Balears, que ha progressat tant al llarg dels darrers anys
en prestigi, en capacitat d’autogovern i en seriositat davant les
altres administracions i la resta de ciutadans que ens visiten no
pot decaure, i sens dubte aquestes avaries, del caire que siguin,
fortuït es, o responsables o com siguin, ho afecten, i per tant per
a nosaltres açò està per damunt.

Partiré, idò, per l’objecte del telegrama o de la convocatòria,
i respecte de què pensa dur a terme, encara que vostè ha
explicat d’una manera global, jo li demanaré, Sr. Reus, aquests
elements que vostè ha causat de fortuïts, o causes fortuïtes, i
aquells altres que no hem citat, que són de temps anterior, com
els poden abordar en els propers temps si s’incorporen. No hi
ha dubte, per la manera com ha parlat, que vostès tenen una
estratègia, una estadística, uns coneixements de les
possibilitats d’avaries. A aquestes ben segur que ja han afegit,
no com a possibles causes fortuïtes, sinó com a causes reals de
perill de posar en crítica el sistema de proveïment en quantitat
i qualitat d’energia elèctrica suficient als ciutadans, aquestes
altres que s’han produït. Sr. Reus, açò ens interessa conèixer,
el que queda de juliol, el mes d’agost, que és l’element més
crític, si es produeixen aquest tipus de noves avaries, que vostè
ha qualificat de fortuïtes, estan en situació d’enfrontar-les i
com.

Un altre aspecte que li he de demanar és si efectivament la
reestructuració de personal, o les reestructuracions i estratègies
en matèria de rendibilitat, de política empresarial d’ENDESA
després de l’absorció de GESA influeix i de quina manera. No
sé si amb horaris, si amb torns, si amb qualificació, si amb
facultatius, com; si influeix, si ha influït, si han detectat que ha

influït, com ho poden corregir o què pensen fer, si és que hi ha
aquesta possibilitat, i encara que no hagués influït, si pensa
que pot influir i com.

Auditories de qualitat. Compta l’empresa amb auditories de
qualitat que facin o avalin externament els sistemes de
generació, de producció, de transport, de distribució? 

M’interessa també, encara que ja sobrepassi la solAlicitud de
compareixença a la qual, vull recordar, vostès vénen aquí
perquè volen, i segurament havent estat polític sabia que a més
hi havia ganes de pegar-li, i per tant més agraïts que mai estam
que s’hagi sotmès a açò; però volem saber, Sr. Reus, què
passarà en el futur, no només quan hagi passat l’estiu, sinó el
mes de setembre, quan ja no hi hagi demandes punta, quan
s’hagi de fer feina perquè l’estiu proper no es puguin produir
situacions com aquestes o les anteriors. Què ha de fer
l’empresa? Què creu vostè que li falta faci l’administració, i tal
vegada els ciutadans si també han de fer qualque cosa? Per tant
li demanaré respecte d’aquests marges de potència, de
seguretat o de garantia què faran i com ho faran. Ho ha dit
globalment en inversions, però jo li demanaria el 2001, o a partir
de l’hivern del 2000 fins a l’estiu del 2001 l’empresa està
disposada a fer açò; les dificultats que té d’autoritzacions
administratives, d’avaluacions d’impacte ambiental, el que
vostè pensi, de planificació energètica. No és objecte de la
compareixença, Sr. Reus, però sàpiga -i el president i la Mesa ho
saben- que aquest diputat a final de maig va solAlicitar la
compareixença urgent de la consellera d’Innovació i
Tecnologia, perquè ens expliqués les previsions i què havien
fet durant aquest any sobre el Pla energètic. Ni ha comparegut,
ni ha explicat res, ni ha assistit a dues reunions a Madrid, ni
sabem que hagi fet res per millorar el sistema de proveïment
elèctric.

I amb açò entr a la part de les administracions. Fins ara he
parlat de l’empresa, però vull parlar de les administracions,
perquè estic convençut que hem d’aprofitar la seva presència
per conèixer la seva opinió, que sé que serà neutral, no serà ni
de dretes ni d’esquerres, respecte de què han de fer les
administracions central, que està governada per la dreta, o la
d’aquí, que està governada per l’esquerra. I sobretot, no em
digui que ho han de transferir al Consell de Mallorca, perquè
com carreteres, o urbanisme, o planificació territorial, Unió
Mallorquina ho aclareixi. No em digui açò, perquè ells mateixos
és el darrer recurs que tenen per fer qualsevol tipus de política
que la societat cregui que funcionarà. Vull saber sobre el Pla
director sectorial, sobre la ubicació damunt el territori de les
instalAlacions. És possible que vengui una tercera o segona
companyia a instalAlar un cable i que faci proveïment d’energia
elèctrica des del sistema peninsular cap a les Illes Balears? Açò
és possible, es pot planificar? Quines conseqüències pot tenir?
S’han d’abordar aquestes qüestions?

Madrid. Ja li dic, nosaltres vàrem mantenir reunions, vàrem
iniciar la redacció del decret, sabem que com a mínim dues
vegades han estat convocats el Govern d’aquesta comunitat
autònoma, i no hi han assistit, i pensam que una de les
qüestions més urgents per solucionar i tenir seguretat jurídica
i econòmica respecte de la demanda d’electricitat i d’energia a
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les Illes Balears passa pel desenvolupament reglamentari de la
Llei del 97, i molt més després d’aquest decret de liberalització
a partir del 2003.

Pas ara a parlar dels aspectes socials. Nosaltres, els
ciutadans em referesc, d’un en un, en família, institucionalment
organitzats i com sigui, demandam com a societat moderna,
civilitzada, desenvolupada, de renda per càpita alta, d’ocupació
de les més altes de les regions europees, qualitat, quantitat i
preu del subministrament elèctric. Qualitat respecte de la
normalitat de les tensions i de les potències que ens
subministren. Quantitat suficient no només per la demanda, açò
es coneix, per les contractes, sinó també el marge suficient per
garantir que no hi hagi interrupcions dins els marges raonables
que estan a les directives europees i que estan en els
comunicats també de la Comissió d’Europa. I preu, no volem
que per tenir aquesta quantitat i aquesta qualitat haguem de
pagar un preu superior a la mitja dels sistemes peninsulars, i
açò ens ho garanteix la Llei de règim econòmic de les Illes
Balears, i també fins ara la Llei del 97 del sector elèctric.

Però a més, Sr. Reus, senyores diputades i senyors dip utats,
volem també mantenir el prestigi, la qualitat de marca que en
totes les seves produccions econòmiques tenen les Illes
Balears. Que ens falti aigua, que hi hagi discussions del tipus
que hi ha sobre els residus, que ara haguem tengut aquestes
avaries d’electricitat, danya aquesta marca. Ningú, ni els
ciutadans, ni les institucions, ni cap empresa no pot actuar de
manera que voluntàriament o involuntària contribueixi a
deteriorar aquesta qualitat de marca que les Illes Balears tenim
en els nostres productes, sobretot els turístics, però també en
tots els altres.

Per tant, l’esforç tal vegada, quan som capdavanters, ha de
ser molt més alt, molt més intens, que l’esforç d’aquells que
estan dins el grup que ens segueixen en activitat productiva i
en credibilitat internacional. Demana en aquest aspecte, Sr.
Reus, la seva empresa qualque cosa a les institucions, a les
administracions, als sectors productius?

Després hi ha també l’aspecte del cost de fet d’aquestes
avaries. Vostè sap que açò produeix una incapacitat de
disposar una paralització d’activitat, uns determinats productes
que es destrueixen. Hi ha uns danys reals, i per tant jo li deman,
Sr. Reus, no represent ningú, però jo li deman, Sr. Reus, com a
diputat, que l’empresa, que deu tenir els seus sistemes, o
d’assegurances o del que sigui, sigui sensible. No tothom és
igual. Quan vostè ens llegia les poblacions afectades,
segurament amb una estratègia de distribuir aquests danys
reals, efectius, sobre les persones físiques i jurídiques,
cercaven que fos globalment en els percentatges i en el volum
de dany el menor possible, el de la menor quantia. Però si ens
ho miram no de dalt a baix, globalment, sinó de baix per amunt,
de vegades amb aquestes interrupcions produïm greus pèrdues
a aquells que són petits, i que són els que manco ho poden
suportar. La meva pregunta és senzilla: Els sistemes en un cas
d’avaria, en un cas d’emergència, els sistemes d’interrupció del
subministrament poden tenir en compte, poden millorar-se com
a norma general, i poden tenir en compte que una població
interior, es Migjorn, Alaior, que les conec de Menorca, o les

que siguin, no afectin a tota la població, no tots els bancs
quedin interromputs, no totes les targetes de crèdit deixin de
funcionar a les tendes, no tots els subministraments deixin de
funcionar? És a dir, el sistema no només ha de pensar, jo crec,
en les grans zones turístiques, on la pressió empresarial, o
social, o el que sigui, sinó que tal vegada es pot fer que una
població ben igual es mantengui determinades activitats, i que
un dia ho pateixi un i un dia l’altre, a fi de fer una major equitat
en la injustícia que representa deixar de subministrar electricitat,
això que quedi ben clar.

I un tercer tema, per a mi des d’aspecte social
importantíssim, i que també m’agradaria saber si el té en compte
l’empresa, i com considera que l’ha de coordinar amb
l’Administració pública: el risc davant la prevenció de
catàstrofes o de greus incidències a damunt de les Illes. La
sanitat, el transport, les comunicacions, les infraestructures,
avui en dia és impossible que funcionin sense energia elèctrica.
Avui en dia tampoc funcionen les finances, però tal vegada en
un cas greu ens hauríem de centrar en aquests aspectes:
infraestructures, transports, comunicacions, sanitat. Sr. Reus,
existeix una coordinació entre aquells que són els responsables
i aquesta empresa per un cas d’avaries greus o un cas de
catàstrofe que inutilitzés sistemes?, hi ha alguna cosa en
aquests aspectes? Ja que el tenim aquí, aprofitaria perquè ens
contestés també a açò. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Reus.

EL SR. PRESIDENT DE GESA (Bartomeu Reus i Beltran):

Moltes gràcies, Sr. President. Vull començar aquesta
intervenció demanant perdó per demanar perdó. És a dir, no
estic sorprès, però deman perdó per demanar perdó. Ho
deixarem així, m’han educat d’una forma que, jo tenint culpa o
sense culpa, quan hi ha un problema greu com ha passat, em
trob responsable. Tal vegada és un tema d’educació, que són
distints, no ho sé. Excusi’m, perdó.

Pensant en el que és ara, demà, l’any que ve, tot el temps
que faci falta. GESA, el nostre compromís és cobrir sempre el
dia de màxima demanda, cobrir-la, i tenir aturats grups que
puguin cobrir l’avaria d’un grup major, és a dir, ho vull explicar
ben clar: El pla d’inversió de present i de futur és que la
demanda del dia més alt del mes d’agost estigui coberta i hi
hagi grups aturats per fer front a la contingència d’avaria d’un
grup major. Ho feim de forma voluntària i no imposada, i ho feim
per raons de seguretat, que ens autoregulam internament.

Això, Sr. Huguet, demà, passat demà i l’altre. A l’hivern
quan baixa realment la demanda hi ha més garantia de potència.
Vostè pensi que si estam a l’estiu amb puntes de 800 idò a
l’hivern estarem potser amb demandes de 500, hi haurà més
garantia de potència, però sempre el dia que n’hi hagi més hi
haurà grups aturats per cobrir una contingència d’un grup
major. Això pensam que és un marge de garantia suficient, això
és el que indiquen les regles internacionals.



ECONOMIA / Núm. 16 /  6 de juliol del 2000 239

 

El que sí voldríem és que si el conjunt social representat per
vostès, fent una bona connexió amb el Govern central, pensen
i opinen que això és insuficient, que per favor ho regulin, i el
que ho ha de regular és l’Estat, amb planificació i amb un decret
específic d’extrapeninsulares, acordándolo con el Gobierno
balear. 

Ho repetiré, cobrirem sempre la punta i tendrem grups
aturats per fer front a una contingència. Si pensen que això no
basta facin un esforç conjunt, la classe política que representa
el consumidor, i exigeixin que hi hagi un règim de reserva
superior, el qual ha d’aprovar el Govern central acordant
prèviament aquesta qüestió amb el Govern balear, ni més ni
menys.

Respecte a responsabilitats, indemnitzacions. Per l’amor de
Déu!, siguem rigorosos, esperin per favor a tenir els informes
del Govern balear, de les autoritats, que diguin el que ha
passat, esperem tots a saber realment el que diu l’administració,
els funcionaris. Ja hem viscut un moment igual que aquest el
mes d’agost de l’any 97; es va dir qualsevol cosa, i després va
resultar que els informes fets pels funcionaris competents el
que deien és que hi havia una força major. Cada dia a Espanya
hi ha moltes avaries, cada dia en el món hi ha moltes avaries, el
nostre (...), la nostra gestió és fer front a contingències, i els ho
explic: L’any passat en computat complet a Balears hi va haver
una setena part d’avaries que a la península, i això és una dada,
i això explica que el manteniment que es fa aquí és un
manteniment perfecte. Quin és el manteniment perfecte?, és el
manteniment que determina el fabricant, el que aporta el bé
d’equip, ni més ni manco és aquest.

Amb la qual cosa, per favor, respecte a negligència,
respecte a declaracions... Jo avui en dia no estic en política,
avui en dia he vengut aquí per intentar, de tot això que passa,
donar una explicació i treure’n un profit de cara al futur. Jo no
entraré en un debat agressiu amb vostès, ho he fet en altres
èpoques, no és el meu paper. Intentem per favor entendre el
que passa. Tenim un règim insular diferenciat que en aquest
moment estam pendents que vostès mateixos l’entenguin, el
comprenguin. Jo sé perfectament que hi ha hagut gent aquests
dies, gent important de l’administració que aquests dies s’ha
assabentat que, la tarifa elèctrica a Balears, no la posa GESA, la
posa el Govern central; jo sé que gent que hauria de saber això
ho han sabut de rebot aquests dies. Estudiïn un poquet el tema,
vegin on hi ha la dificultat, no em facin tants de missatges
respecte a blanc i negre, sinó vagin a veure cadascú on és i
prenguin decisions, ni més ni manco.

Vostè m’ha demanat, qualcú m’ha demanat la descripció
d’inversions, i jo he aportat un document que és a les seves
mans però que l’explicaré. La inversió..., serà un poc llarga però
explicaré fins que vostès es cansin, la inversió en turbines de
gas a Son Reus comença el 2000 amb una inversió de 6.065
milions de pessetes, continua el 2001 amb una inversió de
12.000, el 2002 amb 10.580. A Eivissa hi haurà una inversió entre
el 2000 i el 2001 de 3.200 milions de pessetes en diésels; passam
aleshores a Eivissa l’any 2003 un turbina de gas 450 milions.
Anam a Maó l’any 2003, un turbina de gas 550 milions. Anam
a un programa d’inversions a Alcúdia de 220 milions el 2000,

716 el 2001, 223 el 2002, 2003 100 milions de pessetes. Un
programa d’inversions a l’illa d’Eivissa 397 milions el 2000, 576
el 2001, 101 el 2002.

Senyors, els vull explicar tot això, si vostès volen, els ho
puc explicar, el que vostès vulguin, en definitiva, però vostès
pensin que nosaltres estam planificats per, mitjançant una
anàlisi estadística, saber intuir la demanda punta cada dia i
saber quins grups han d’estar en disponibilitat, que són grups
que estiguin realment arrencats i grups en perfecte estat per fer
front a una contingència d’un grup major. El debat és aquest,
el debat no és cobrir a Balears la demanda, és crear un nivell de
seguretat.

Quan em demanen si això tornarà a passar jo els dic el
següent: Aquest estiu, el dia que hi hagi més demanda, la
cobrirem, i tendrem un excés de potència aturada que de mínim
seran 130 megavats; el més probable és que aquest estiu
tenguem un romanent de 200 megavats aturats, que se sàpiga.
Que pot tornar a passar una contingència major? Jo no ho sé,
vull pensar que no. Hi ha estadístiques que determinen que
cada tipus d’element mecànic té un índex de (...); hem de pensar
que aquests índexs que dóna l’experiència internacional
realment es poden complimentar. Pensam que és impossible que
en un període de temps curt hi torni haver, a Balears, una
seqüència que sigui que dos grups majors s’aturin al mateix
temps; que s’aturi un grup ha passat, ens tornarà a passar i es
donarà, però realment dos és el problema, no estam preparats
per a això. Si ens hem de preparar, per favor, que les
administracions públiques es vegin entre elles, que facin
l’esforç i que amb el vehicle jurídic que sigui adequat que
s’imposi un règim determinat.

ENDESA-GESA. Em va bé explicar aquest tema perquè
s’està parlant molt com si ENDESA fos uns monstre que ens
agafa els doblers i els envia a altres bandes. Ho record: GESA
inverteix a Balears més doblers dels que guanya, abans i en
endavant, és a dir, nosaltres hem invertit cap enrere 13.000
milions anuals de mitjana, cap endavant n’invertirem 15.000, és
més del que guanyam. ENDESA és una entitat holding que es
constitueix per empreses de caràcter regional, que a Sud-
Amèrica té una presència nacional i a Espanya la t é
nacionalitzada. Actuam amb un encontre, amb un esforç per
abaratir els nostres costs: compram plegats els combustibles,
pagam plegats els elements d’equip i feim esforços en
enginyeria informàtica. Per altra banda treballam de forma
separada amb un control d’accionista que supervisa, com a
accionista que és, una gestió, i fiscalitza dient blanc o negre a
un programa d’inversió però l’autonomia en la planificació és
nostra.

La competència. La competència és possible a Balears,
sense cap tipus de problema, per favor, no és un problema
d’entrada. Avui en dia ens hem separat, hem separat la
producció de la distribució. Pot venir una empresa a posar un
grup de producció i pot emprar la nostra xarxa de distribució, no
hi ha un problema d’una inversió impossible de cobrir, això està
fet des fa ja un any i busques, poden venir, no puc dir res jo, si
han de venir que venguin, que venguin, ni més ni menys. 
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Si vostè, senyor de Formentera...; vostè és el batle?, és que
no el conec, m’ha de perdonar. Si vostè té competència per
firmar-me un paper que es responsabilitza que si hi ha una
avaria amb el cable amb Eivissa la culpa no és nostra i
Formentera queda sense llum, jo m’en duré aquesta turbina
demà; l’hem hagut de posar davant el silenci de l’administració,
l’hem hagut de posar de nit i amb traïdoria perquè l’Ajuntament
de Formentera no ha dit res encara d’aquest tema, és a dir, ho
ha de dir ben clar. Jo li prenc la paraula, a vostè; si vostè em diu
que té competència -no crec que la tenguin ni vostè ni el batle-
per dir-nos que no fa falta que això sigui allà, me l’enduc demà
mateix, eh?, sense cap problema, i quan hi hagi una pana a
Formentera li diré: “Miri, el Sr. Batle, el Sr. Regidor o el Sr.
Diputat va dir: és que...”, un problema més, venga, molt bé.

La línia de Son Reus, jo era el conseller d’Obres Públiques
i tenia també l’àrea de supervisió ambiental. Va ser un debat
que va dur GESA amb la Conselleria d’Indústria. Vàrem entrar
nosaltres a donar suport tècnic amb un debat que era: “És bona
o dolenta aquesta mesura, que dóna seguretat però que crea
una línia d’ics quilòmetres que creua Mallorca de dalt a baix
amb unes torres de 40 metres?, és bo o és dolent, això?” En
aquell moment el debat va ser molt intens respecte al fet que se
cercaven solucions per soterrar, on no hi havia seguretat
tècnica i no hi havia compensació econòmica. Avui en dia
GESA, jo he programat aquesta inversió i jo faré el que em digui
el Govern central, que és el que té competència per determinar
el que s’ha de fer, el que hem de fer avui en dia amb el
transport, no és un problema de dir blanc o negre, jo estic
obligat a complir el que el digui el Govern central, és vinculant.
Per favor, ajudin, empenguin perquè el Govern central en
aquesta qüestió resolgui el més prest possible, que el Govern
balear no es distregui parlant del Pla director sectorial, que això
serà una ratlleta però res més. 

Em fa falta, a mi, per favor, que l’autoritat competent prengui
decisions amb rapidesa. És a dir, fa ara cinc o sis anys, cinc
anys no, fa set anys hi va haver un debat molt rigorós, molt
seriós, que era dir això: “Què feim?, garantim una avaria, una
contingència que es pot donar cada dotze anys, una avaria com
aquesta, o cream un sistema de garantia, de seguretat?”, i es va
discutir moltíssim. En aquell moment el marc legal estable era
distint, les competències eren distintes. Avui en dia per favor
jo els deman..., no vull passar una lliçó a ningú, només deman
que per favor aquesta cambra, on hi ha gent molt qualificada,
faci l’esforç de llegir les lleis aplicables i ho vegin, per agafar un
camí, un sentit comú, no esperem que de sobte facem aquí una
norma jurídica que ho pugui arreglar tot, no tenim competència.

A veure... Aquí s’ha esmentat un decret d’extrapeninsulars,
s’ha parlat de reunions en les quals hi ha faltat assistència... Jo
no ho sé, el que sí dic és que s’ha de menester el més prest
p ossible, s’ha de menester que aquesta singularitat que tenim
a les Illes, aquest reconeixement clar i general que som dèbils
per naturalesa, estigui expressat, estigui definit. Jo estic cansat
d’anar a reunions, a cumbres de la energía en sistemas
insulares , a les quals ve gent de BrusselAles i gent dels governs
que diuen: “Hagamos de las islas un laboratorio
experimental, hagamos de las islas unos paraísos solares”. Jo
només deman un poquet de rigor, només dic que la gent tengui

en compte que som sistemes aïllats i som fràgils en aquest
sentit.

Respecte a estat aïllats, a posar un cable amb península, cap
problema ni un, que es posi un cable amb península. Es podran
dur 400 megavats, que és la instalAlació de cinc anys que farem
aquí a Son Reus, que es dugui el més prest possible; ara, que
l’administració competent, que és el conjunt de les dues,
autonòmica i central, també digui que no fa falta, per seguretat,
que a Balears, aquests 400 megavats que ens entrin des de la
península amb un cable, hi hagi grups aturats per fer front a
una contingència del cable. Si és així perfecte, si no és
impossible, perquè si realment es vol tenir seguretat s’ha de
pagar el sobrecost de fer energia a la península, dur-la per cable
i tenir un estoc de producció aturat per cobrir una contingència,
el que ens passa a Formentera i a Menorca i no se’ns reconeix.
És un problema que avui en dia tots deim que és l’Estat el que
ha de planificar i que el Parlament ha de ratificar amb un acord
dels govern, i el que ha de dir quina és la potència a instalAlar,
quin és el nivell de seguretat; que per favor es digui el més
prest possible. No ens deixin a nosaltres amb aquesta
responsabilitat; l’assumim, però hauríem de menester que
almanco d’aquesta trobada i d’aquests dies sortís un camí (...),
un camí menys dur en l’expressió, que pugui assumir qualsevol
cosa. Jo ja els dic que deman perdó i em trob responsable,
sense culpa, però és així, és la realitat, em sap moltíssim de
greu, però almanco si poguéssim després d’aquesta reunió
llegir les lleis, tenir els conceptes clars, alguna cosa avançaríem.

Nosaltres quan interrompem el servei, ho feim amb mesures
d’ordre completament lògiques i donant prioritats. En els
municipis on realment podem tallar només una part es fa, és un
problema tècnic de línies, és a dir, vostè ha de pensar que hi ha
un programa informàtic que quan hi ha una contingència com
aqueixa no actuam improvisant, actuam donant prioritat sempre.
En cas d’un zero els primers que entren en potència, en càrrega,
són els centres assistencials, de seguretat civil... Respecte a la
relació amb l’administració, quant a seguretat, tenim relació
constant amb la Conselleria d’Interior, hi ha un sistema de
comunicació intern que funciona, hi ha unes previsions en tot
això. 

Només vull fer veure que ara en aquest moment a la
península, n’estic convençut, n’estic segur, pos unes
messions, que hi deu haver avaries a grups que suposen la
potència instalAlada a Balears, ara mateix, en el mateix moment.
El client no ho sap, no se n’adona, perquè és un sistema
diferent del nostre. El més important és que s’entengui que les
illes som un món separat i un món fràgil, on allò bàsic seria que
en lloc de parlar tant de voluntats i de desitjos es comenci a
estudiar el problema, es comenci a veure realment el problema
quin és i es vegi qui té la solució, i que es faci una feina molt
conjunta per arribar realment a resoldre el tema. Jo ja els ho
explic, nosaltres feim una inversió massiva que suposa que els
nostres beneficis no basten per cobrir la inversió i sempre
tendrem potència instalAlada amb un marge de maniobra que és
un grup major; possiblement durant els dos primers anys
tendrem més..., podrem tenir un romanent d’uns 60 megavats
més per cobrir la demanda, és a dir, de l’ordre dels 190, 200
megavats en reserva. Si es considera que socialment una regió
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com aquesta, que viu del turisme, per favor que es reguli, i que
ho reguli, i ho pot regular, que si ho posa s’haurà de complir i
es podrà exigir.

Respecte als preus. Jo, senyors, crec que tant de bo ho
hagin entès. Ve un debat de futur de dir que l’energia a les illes,
que té de producció un cost d’un 40% per sobre del cost
peninsular, es pagarà, aquí, l’energia a aquest preu? Jo els diria
que fins a l’any 2003 no, però a partir del 2003 jo no ho sé, jo és
que no ho sé.

Vostès em diuen: “Vostè què pensa del que diu aquest Reial
Decret Llei de l’Estat quant a mesures liberalitzadores respecte
a la inversió d’ENDESA en península i Balears”. Jo vull llegir,
perquè ho vull llegir perquè som una persona que vull ser
raonable, que això no limita a Balears la inversió d’ENDESA, del
nostre grup. Ho vull pensar, ho vull llegir; la redacció no és
clara, però vull pensar que és així perquè seria tal disbarat
pensar que ara una empresa que no està aquí implantada tengui
la capacitat d’anar fent la inversió amb els ritmes ràpids que es
precisen, que realment seria crear un problema irresoluble. Tenc
la convicció, perquè és de sentit comú, que no estan afectats
per aquesta limitació, i així se m’ha dit, per altra banda, per gent
que m’ho podia dir. Punt.

Només per acabar i sense entrar en més qüestions, per
favor, deman aquesta reflexió respecte a saber on som, saber
que és una sorpresa que aquí no pagam l’energia al seu preu,
que ens ve primada per uns consumidors peninsulars, no per
l’Estat; recordar que qui determina i imposa estadis és només
en transport, ningú no pot obligar a fer res en la producció de
l’energia elèctrica, es poden imposar obligacions per posar
línies, per fer grups no es poden imposar. Que per favor es
determini (...) quant a garantia, que es digui. Si nosaltres
pensam, i deim, i mantenim, que farem aquesta reserva que
se’ns digui que no i que ho digui qui ho pugui dir, i que ho
reguli, ni més ni manco. I, per favor, que tots nosaltres
comencem a pensar que aquest equilibri preu-seguretat s’ha
d’estudiar des d’ara mateix, perquè jo no sé el 2003 què passarà,
no ho sé, vull pensar que hi haurà la possibilitat de fer la millor
labor i aconseguir un marc legal que possibiliti el manteniment
d’aquest equilibri, equilibri que ja avui en dia no sabem: hi ha
clients de Balears que són elegibles per potència i tenen el preu
més car que a la península.

Dit això res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. En torn de rèplica té la paraula el diputat
Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, me
sorprende ver que todavía hay portavoces en esta cámara que
se asustan y que se les enciende esa llamada cola de paja con
mis intervenciones, o tendría que decir cola de lino, que es algo
que se inflama más en las filas del Partido Popular pero, en fin,
dejando a parte estas cuestiones anecdóticas y entrando en la

intervención del Sr. Reus, realmente nos está diciendo el Sr.
Reus de forma constante que se pongan de acuerdo las
administraciones, que se pongan de acuerdo, que se pongan de
acuerdo. 

Vamos a ver, yo le contestaría o le replicaría con un ejemplo,
le contaré el caso de un entrenador de un equipo de fútbol de
primera división: recién fichado solicitó una serie de medios
que consideraba necesarios para cumplir su función, no se los
dieron, el entrenador dimitió y se convirtió en seleccionador
nacional, y el equipo abandonado quedó campeón de Europa,
hay que decirlo. Quiero decir que si uno no tiene los medios
necesarios o considera que no puede cumplir su función, pues
que diga: “Señores, a mi si no me dan estos medios, si no lo
hacen así, pues yo me voy, que venga otro que lo pueda
cumplir de una manera mejor y más correcta”.

Sr. Reus, no le pedimos que no haya averías, no le pedimos
que no haya averías, no podemos pedir la infalibilidad a nadie.
Es posible que haya averías; que haya tantos casos fortuitos,
Sr. Reus, eso es estadísticamente imposible si no se demostrara
por primera vez en la historia del mundo que puede haber
tantos casos fortuitos como los que nos han sucedido
últimamente. No le pedimos que no haya averías, sino que las
averías no afecten a los ciudadanos, que haya un nivel de
seguridad suficiente. Y respecto a ese nivel de seguridad
suficiente no nos ha dicho si es cierto que esa plantilla de
mantenimiento que tenían aquí acaba a las tres de la tarde y si
por la tarde no hay servicio de guardia, todo sea dicho de paso.

Le pedimos un nivel de seguridad suficiente. El nivel de
seguridad que tenían hasta ahora era una máquina de repuesto
en es Murterar; usted podrá decir que si un coche se avería
solamente existe una rueda de repuesto pero, vamos a ver, si un
coche se avería con una rueda de repuesto podrá tener
suficiente porque las repercusiones de la avería no pueden ser
muy grandes, se le estropeó una rueda, pero cuando uno está
en el mar le piden no una rueda de recambio, ni un chaleco
salvavidas, sino que le piden uno por cada uno de los que va
allí, uno por cada uno de los que va allí. Es decir, según el nivel
de peligro el nivel de seguridad tiene que ser superior. Si
nosotros tenemos un nivel de peligro superior al que puedan
tener en la península, en una parte o en otra, tenemos que tener
un nivel de seguridad superior. Si hace falta un chaleco
salvavidas, si hace falta un cojinete de recambio para cada
grupo, para lo que sea necesario, pues tendrá que ponerse
porque lo que no puede ser es que los ciudadanos se vean
afectados. Averías puede haber, pero no puede ser que los
ciudadanos se vean afectados.

Me dice que esperaran a ver las resoluciones básicamente
de sus ingenieros para saber si tiene que haber
responsabilidades o no tiene que haber responsabilidades.
¡Hombre!, realmente daño ha habido, ha habido muchos
ciudadanos que se han encontrado con unos daños objetivos,
fácilmente demostrables y perfectamente cuantificables, y
cuando hay una daño dice la jurisprudencia de todos los
tribunales y, por supuesto, del Tribunal Supremo, que cuando
hay un daño es porque algo no ha ido bien y hay alguien que
es responsable, y quien no es responsable es el que lo padece,
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y si es una relación bilateral y no es responsable quien lo
padece, quien lo ha producido es quien debe pagar. Creo que
GESA debería asumir el daño que ha hecho y buscar un sistema
p ara indemnizar de forma correcta y adecuada a los ciudadanos
sin que ellos tuvieran que inundar de demandas nuestros
juzgados reclamando a la compañía.

La potencia no acabamos de aclararnos muy bien si va
justa, si no va justa... Se nos dice que se nos garantiza la
demanda, se nos han dicho varias cosas. Nos ha dicho ahora
ya que tendríamos unas puntas de 800 megavatios cuando en
unos papeles que tenemos aquí se habla de 720. Yo le he dicho
que lo previsto eran unos 820, realmente es así, serán sobre
unos 800, 820, un poco más, las puntas de demanda para este
verano, y nos dice que tenemos un exceso de 130 megavatios;
bueno, con unas puntas de 820 no tenemos un exceso de 130,
pero incluso aunque lo tuviéramos, 130 contando San Juan de
Dios, cont ando San Juan de Dios, y contar con San Juan de
Dios la experiencia nos demuestra que es muy arriesgado vivir,
muy arriesgado. Por eso le digo que si hemos de reforzar el
nivel de seguridad hemos de tener previsto en la forma que sea
posible que esa central de San Juan de Dios va a fallar más de
una vez y que necesitaremos cubrir unas puntas de demanda
durante los meses de verano, que no tengamos ninguna
reacción en cadena de esas raras que se producen y pasemos
otra vez a un cero total.

Lo que sí le quería decir, y esto sí tengo que pedirle que por
favor no nos lo diga, no nos diga que nos leamos las leyes,
díganos que entendamos qué es un cojinete, un grupo de
presión, una cosa de estas, pero no que nos leamos las leyes.
Nos lo ha repetido varias veces; creo que no es correcto decir
justamente en esta sede que nos leamos las leyes, no hacemos
otra cosa en todo el día, y si tenemos algún problema de
interpretación con esa disposición transitoria, que se lo he
dicho, es porque como usted mismo me ha dicho está mal
redactada, está mal redactada porque la palabra peninsular
usted sabe que tendría que aparecer en dos sitios para aclarar
bien que no afecta a los territorios insulares, y me llama la
atención que, teniendo un ministro insular allí y en una materia
que le afecta directamente, no dijera que hay que aclararlo bien
y poner peninsular en dos sitios y no en uno solo, porque si no
pueden caber dudas y ENDESA puede decir que no invierte en
Baleares. Me llama la atención pero, en fin, se le ha pasado,
estaría mirando a otro sitio o estaría en una feria por aquí, por
Baleares.

Bien. Realmente el problema que estamos sufriendo con
GESA es un problema de que nos encontramos en una
situación de monopolio natural. Me dice que es posible que
venga un cable de por aquí, de por allá. ¡Hombre!, y es posible
que venga de Estados Unidos, ¿es posible?, sí, ¿y es posible
que no venga?, también; ¿y es posible que venga de Asia?,
también. ¿Es probable?, no, probable no. Vamos a buscar el
sentido de las palabras y a hacer las preguntas bien,
distingamos lo que es posible de lo que es probable, porque
posible técnicamente hoy es casi todo, pero lo que es probable
es mucho menos de lo que es posible. ¿Que van a poner un
cable aquí otra compañía mientras esté GESA o ENDESA con

el monopolio? ¿Es posible?, sí; ¿es probable?, no, ni muchísimo
menos. 

Aquí estamos en una situación de monopolio natural, un
monopolio natural que es consecuencia de las privatizaciones,
y aquí se ve cuál es la consecuencia del timo de las
p rivatizaciones mal llamadas liberalizaciones del gobierno de
Aznar López. Se habla de liberalizaciones por utilizar una
palabra que suena bien pero nos encontramos con
privatizaciones y concesiones de monopolios naturales. Hace
unas pocas semanas estuvimos discutiendo en el Parlamento
el problema de los hidrocarburos, el problema que tenemos con
la compañía CLH y sus asociados Repsol, Cepsa y BP, que nos
obligan a pagar la gasolina más cara de España. Esto es más o
menos, mutatis mutandis, lo mismo. Hemos podido comprobar
una consecuencia de la privatización de GESA: ha habido una
falta de inversiones, si no hubiera habido esa falta de
inversiones no se harían las inversiones que hay ahora
previstas, es obvio, es de cajón, ha habido una falta de
inversiones y de previsión que nos ha proporcionado trece
apagones en el tiempo en qué usted ha estado al frente de la
compañía, trece casos fortuitos.

Junto con CLH son dos de los exponentes más claros de
ese fracaso de la política de privatizaciones del gobierno de
Aznar López. Las características peculiares de nuestra
economía no pueden permitirse este tipo de política de
privatizaciones.

Quería acabar con una serie de curiosas casualidades,
enganchando un poco con lo que ha dicho algún otro
portavoz. Nos encontramos curiosamente con una serie de
problemas en estas islas: nos encontramos con que Emaya es
incapaz de garantizar el suministro de agua para la bahía de
Palma y hay graves problemas de agua; justo coincide con que
los taxistas de Palma se sublevan y hay graves problemas en el
aeropuerto...

EL SR. PRESIDENT DE GESA (Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President, per favor...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Coincide también...Perdone, Sr. Reus, usted sabe que no se
puede interrumpir a un parlamentario en el uso de la palabra.

EL SR. PRESIDENT DE GESA (Bartomeu Reus i Beltran):

Pido la palabra. Yo no he venido aquí para hablar de
política. Por favor se lo pido.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Reus, vostè tendrà l’oportunitat de contestar de la
manera que... Però també demanaria al Sr. Diéguez és que la
resposta és al Sr. Reus i que per tant s’ajusti a la qüestió.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
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Acabo en dos minutos porque tengo que hacer una última
pregunta, y quería exponer los antecedentes para hacer la
última pregunta. Tenemos los problemas, ya digo, de Emaya,
tenemos los problemas de las ambulancias con el Insalud y
ahora los apagones. Todos esos problemas tienen una cosa en
común: que hay alguien del Partido Popular en medio. Les
quedan muy pocas instituciones y, sin embargo, desde todos
los cargos ocupados por el Partido Popular se está procurando
que existan problemas para generar malestar. 

Sr. Reus, la última pregunta, y me hago cargo de que es más
bien retórica, que no la contestará pero es una pregunta
obligada: ¿No es cierto, Sr. Reus, que existe un acuerdo entre
ustedes, los que aun tienen posiciones de poder y pertenecen
al Partido Popular, para generar descontento entre los
ciudadanos de esta comunidad autónoma?, ¿o es que realmente
no sirven para los cargos para los que están nombrados?

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Mixt  té la paraula el
Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. He de dir com a qüestió prèvia que
entenc la dificultat d’algun portaveu de grup parlamentari per
justificar els actes d’un excompany; s’hi ha esforçat però no ho
ha fet. En qualsevol cas el que prec a aquest portaveu és que
no demani...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, la rèplica és al Sr. Reus, per tant...

EL SR. FERRER I COSTA:

Hi ha hagut referències directes a allò que havíem dit altres
i fins i tot han demanat disculpes en nom meu, i crec que tenc
dret a aclarir que no vull que no vull que ningú demani
disculpes en nom meu. Que si les he demanar jo ja ho faré i que
si creuen que tenc alguna responsabilitat que me l’exigeixin on
toqui, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

De totes maneres la seva resposta és al Sr. Reus, Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I COSTA:

Sr. President, hi ha hagut un portaveu del Grup Parlamentari
Popular que ha parlat d’aigua, que ha parlat de residus, i vostè
no li ha llevat la paraula. Crec que meresc el mateix respecte
quan no faig res més que fer una referència al fet que s’ha parlat
de mi.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, no hi ha hagut cap alAlusió directa a vostè per part
de cap diputat del Partit Popular. Per tant, jo li agrairia que
dirigís la seva resposta al Sr. Reus, que és qui compareix en
aquesta comissió.

EL SR. FERRER I COSTA:

Bé, li deman disculpes, Sr. President. Intentaré fer-ho així
com vostè em diu. En qualsevol cas sí que és cert que aquí
se’ns ha tornat a reiterar una classe de mecànica i, en la segona
intervenció, de legislació, mentre els altres corrien una cortina
de fum. També se’ns ha dit que, a un, li preocupa el futbol i, a
l’altre, li preocupa la marca i les finances pel que jo he pogut
entendre. Amb tots els respectes me’n vaig ben decebut del
que havia de ser una intervenció per aclarir si algú garantia que
aquest estiu i els que vénen hi haurà electricitat. He sentit fins
i tot amb qualitat i en preu; jo més que amb qualitat i amb preu
senzillament basta que em diguin si n’hi haurà o no. Això és el
que m’agradaria saber.

També és cert que no entenc com devia ser aquesta gent
que justifica que aquí en realitat només hi ha hagut un 2%
d’avaries o un percentatge tan nimi. Nosaltres el darrer dia, el
dia 15, em sembla, que va ser el darrer dia que hi va haver
parlament, jo mateix vaig quedar dins un colAlapse que no vaig
perdre el vol perquè vaig sortir amb una hora i mitja
d’anticipació, però hi havia un vertader colAlapse aquí dins, amb
la qual cosa aquest 2% que vost è esmentava i que ja li havien
recomanat per aquí que si ho diluïa amb tot el segle segurament
sortirà molt menys, no em parli d'un 2%, em parli que hi ha
hagut uns succeïts que amb tots els respectes són
impresentable.

El que sí és cert és que diu que GESA té un compromís per
cobrir una punta de demanda. GESA pot tenir un compromís,
però no el compleix, GESA, aquest compromís, perquè en
qualsevol moment... No, ni tan sols havent-hi una punta de
demanda veig que no cobreix perquè..., fortuïts, en 20 dies, la
quantitat de casos que hi ha hagut, vostès rompen totes les
regles de l’estadística. Jo li recoman que jugui a la Primitiva
perquè és que si té tanta sort com desgràcia tenim nosaltres, de
veritat que es farà ric. 

En qualsevol cas llavors ens recomana que parlem amb el
Govern central per intentar posar-nos d’acord, però sí que és
ver que ens diu primer de tot que el Govern central és qui té la
potestat per fer això i que ho ha d’acordar amb el Govern de les
Illes Balears. De moment em sembla que s’ha demanat i massa
cas no ens han fet.

També li he de dir que sabran planificar molt, però complir,
no compleixen. Aquestes avaries han succeït, aquí no parlam
d’alguna cosa hipotètica, parlam de coses que han passat i
quan se li demana si vostè complirà en el futur ens diu que bé,
que estadísticament no. El problema de l’estadística ja li he dit,
és que vostès l’han rompuda, l’estadística, perquè aquí durant
20 dies hi ha hagut restriccions com si estiguéssim això, per
desgràcia, a un país subdesenvolupat, però bé. 
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Ja per acabar, això, lamentar aquesta manca de concreció, jo
entenc que no pot, el que entenc és que vostè no pot garantir
que hi haurà aquest subministrament i, per tant, no ho pot dir,
però ho dóna a entendre. I ha dit, just per acabar, m’ha fet una
pregunta directa, i supòs que el president no em tallarà. Vostè
va solAlicitar un permís a la batllia de Formentera, a
l’Ajuntament de Formentera?, l’ha solAlicitat? Bé, jo pregaria
que l’ensenyi perquè no em consta que aquest permís s’hagi
solAlicitat mai, en qualsevol cas ja li ho dic, conclosa aquesta
comissió, (...) amb el registre d’entrada de l’Ajuntament, i no és
el cas.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Té la paraula el diputat d’Esquerra Unida
i Ecologista, Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo també començaria demanant
perdó per si m’hagués saltat la cortesia parlamentària, tal
vegada seria possible, tenint en compte que és un convidat que
ve lliurement, me l’hagi saltat una mica, i en aquest cas
demanaria perdó, però, en fi, són errors i tots en tenim; per
exemple, el diputat que m’ha fet notar això ha parlat que el
Govern de l’Estat estava en mans de la dreta, quan tothom sap
que és un govern de centre, per tant, tots tenim equivocacions.
Però, en tot cas, si no havia estat el to correcte i no hi havia
hagut la convenient cortesia parlamentària, també deman
disculpes.

Bé, jo, en aquestes hores ja tractaria de ser molt breu i, en
tot cas, tal vegada, repetir una mica preguntes o fer
observacions. Bé, Sr. Reus, ens diu que el compromís de GESA
és cobrir la màxima potència i a més tenir un sobrant que pugui
suplir l’avaria d’un grup major, si jo ho he entès bé. I ens
demana ell si això és prou i, si no, que es legisli o que es digui
una altra cosa. Home, jo crec que aquí, cap dels que som aquí
som tècnics en la matèria, però jo m’aventuraria a dir, jo crec
que pot ser prou això, crec que pot ser prou, però evidentment
no pot ser prou si tots els sistemes previs de seguretat fallen.
Per relatiu, jo crec que això és una maquinària complexa que
s’ha de procurar no desatendre en cap dels seus punts. Tal
vegada si hi hagués -ho posaré en condicional- un
comportament prou negligent per part dels gestors de GESA, i
encara que hi hagués un sobrant per cobrir quatre grups, podria
ser suficient. Per tant, crec que el compromís que hem d’exigir
a GESA és que tot vagi com un mecanisme que funcioni
correctament i tots els controls per als sistemes de seguretat
funcionin, perquè avaries n’hi ha per tot arreu, però les
repercussions no són necessàriament les mateixes, i si aquí
tenim moltes menys avaries de les que tenen a la península,
però els resultats són així de desastrosos, tal vegada hauríem
de desitjar tenir el mateix nombre d’avaries que hi ha a la
península, però que s’actuï de tal manera que no tenguin
aquests resultats.

Quant a les inversions que ens ha detallat, ens ha passat
una informació, jo el problema que tenc, i encara demanaria si
a la intervenció final ho pot aclarir, són dues coses, no tant
quines són les que hi ha previstes, sinó saber si això està
assegurat, si qui al final té el poder dins GESA farà que
aquestes inversions es duguin a terme i, per altra banda, si
seran suficients. Jo crec que d’això és del que es tracta, perquè
podem parlar d’altres coses, podem parlar de legislació estatal
o de si el preu de l’energia a partir del 2003, aquí, serà el mateix
que a la península, tema evidentment importantíssim, però que
no era tan l’objecte de la compareixença.

I, en definitiva, jo no sé si per a la darrera intervenció s’ha
guardat coses més concretes el Sr. Reus, tenc un sentiment de
decepció, que supòs que hi haurà bastant gent que, quan
llegeixi les referències o vegi les referències d’aquesta
compareixences, compartirà, perquè, com ha explicat un
portaveu, l’objecte de la compareixença era veure les mesures
que pensava adoptar GESA per assegurar el subministrament
que, evidentment, en el darrer mes això no ha estat assegurat,
i jo crec que sortim d’aquí sense saber o sense estar
convençuts que hi haurà mesures suficients i eficaces per
garantir això. O sigui que, l’objectiu que jo entenc bàsic de la
compareixença, que es pogués donar una certa tranquilAlitat i
seguretat als membres d’aquesta comissió, però sobretot al
conjunt de la ciutadania, no queda aclarit, no parlem ja de l’altre
tema que és a veure si algú es farà responsable de les pèrdues
econòmiques que això ha ocasionat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Reus, crec que no em quedarà més
remei que sumar-me a la decepció generalitzada d’aquesta
compareixença, crec que ningú no se n’ha anat content, ni
vostè ni nosaltres, les expectatives que havia creat aquesta
compareixença no s’han vist suficientment satisfetes, ja que,
per les seves intervencions, ha parlat d’una manera molt global
i molt filosòfica, però les preguntes concretes que se li han fet
per part dels diferents portaveus, crec que no les ha contestat
totes. És ver que la compareixença parlava de futur, parlava
d’inversions previstes per intentar que els fets que han passat
aquests darrers dies ...

Perdó, em pensava que la compareixença era solucions, de
totes maneres, ha fet un repàs, i tots hem fet un repàs, a les
possibles causes d’aquests problemes que hem patit tots, se li
han fet preguntes concretes per poder definir realment les
causes, si eren una causes fortuïtes, com vostè defensa, o si es
devien a una manca de manteniment com crèiem, i creim que no
ens veim massa satisfets amb les seves explicacions per poder
canviar d’opinió.
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Li he demanat les inversions concretes en manteniment i em
dóna una xifra global de 13.000 milions de pessetes
d’inversions senceres, 13.000 milions de pessetes quant a
inversió, però no concreta en quins conceptes s’han fet
aquestes inversions. I em parla de devers 15.000 milions anuals
per al futur. Bé, no crec que ens hagi satisfet massa i crec que
no ha convençut aquesta portaveu de totes les preguntes que
tenia i de totes les qüestions que tenia pendents.

Jo crec que, quant a la singularitat, i hem d’insistir moltíssim
en aquest fet, la singularitat de les Illes, quant al
subministrament d’energia elèctrica, és un fet on hi hem
d’insistir moltíssim, i malgrat la llei ho digui i malgrat els
ciutadans de les Illes tenguem una rebaixa de tarifes per poder-
nos equiparar la resta de ciutadans de l’Estat espanyol i que,
per tant, siguin solidaris, maldament sigui per imperatiu legal,
crec que tampoc no ens hem de sentir gens culpables, perquè
en una de les coses els ciutadans ens ajudin en una cosa
mínima, com és per exemple aquesta de l’energia elèctrica, de les
tarifes d’energia elèctrica, sinó que nosaltres som solidaris amb
la península en moltíssims d’altres casos. Crec que en aquest
tema s’ha d’insistir moltíssim i, sobretot, de cara a l’any 2003
s’ha d’anar molt alerta i s’ha d’insistir moltíssim que la
liberalització no afecti de manera negativa les tarifes que
haurem de pagar si realment no es poden les mesures suficients
com perquè això no passi.

Crec que la companyia ENDESA té la seva política
econòmica, que la respectam, maldament no la compartim, però
si és capaç de fer grans inversions per Europa i per Amèrica,
crec que hem d’exigir que faci les necessàries dins el seu
territori natural, fa inversions multimilionàries a Xile,
l’Audiobio, concretament, amb el perill de destruir uns
ecosistemes que donen vida a pobles milAlenaris instalAlats allà,
per tant, crec que si és capaç de fer aquestes inversions
multimilionàries a l’estranger, hem d’insistir, en principi, que
garanteixi el subministrament elèctric i la qualitat del servei, així
com malauradament no ha demostrat fins ara.

Per part nostra, Sr. Reus, desitjar-li tota la sort d’aquest
món, que no li tornin a passar aquestes desgràcies que li han
passat fins ara, i que nosaltres puguem dormir una mica més
tranquil de com hem dormit fins ara. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Popular, té la paraula
el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Reus, jo he tret
conclusions, no sé si me les imagín o si realment vostè les ha
confirmat, és a dir, l’estiu que ve tendrem més potència de
reserva, més seguretat que aquest estiu? Confirmi’m açò.
Aquest estiu veuran incorporades aquestes avaries que vostè
ha qualificat de fortuïtes com a avaries possible i, per tant,
estarà a la seva mà reparar-les, evitar-les o prevenir-les? Si la
regularització de plantilla ha influït en la situació, no sé si ho ha
contestat o no, pensa que té la solució perquè aquesta

influència negativa, si s’ha produït, que no ho sé, no influeixi?
En definitiva, GESA, el seu president, a la compareixença en
aquest parlament pot transmetre als ciutadans de les Illes
Balears per al futur, després d’aquestes situacions que hem
patit, no només des del quinze de juny cap aquí, sinó
anteriorment, una situació més optimista quant a la capacitat de
prevenir o actuar en situacions d’avaria al subministra o
d’insuficiència de proveïment?

Cap al futur, entenc que vostè ens ha demanat una
regulació urgent del desenvolupament reglamentari de la Llei
del 97, del sector elèctric. Entenc que les empreses elèctriques,
GESA o qualsevol altra, per donar quantitat, qualitat i preu
estables a qualsevol illa, o a Ceuta i Melilla, als sistemes
extrapeninsulars, necessita d’aquesta regulació. És així. I entenc
també que ha demanat la regulació urgent territorial, allò que
compet al govern de cada comunitat autònoma establir on i a
quins traçats, quines instalAlacions han de fer la producció, o el
transport o la distribució de les energies, entre elles, l’elèctrica.

Jo he arribat a aquestes conclusions, crec que açò s’ha dit,
d’una manera o de l’altra.

Sr. Reus, vull acabar, si em pot ratificar si això que jo he
entès és així, vull acabar demanant disculpes, acompanyant el
portaveu d’Esquerra Unida. La cortesia parlamentària existeix
sempre, només la romp la mala fe o la ignorància; jo estic segur
que no hi ha mala fe, hi ha un poc d’ignorància, un que entén
de trotons i parla de futbol, o un altre que no s’ha llegit ni pel
folro, el títol de la reglamentació elèctrica i demana exigències.
Les exigències, jo crec, Sr. Reus, que a GESA els han de
demanar els ciutadans afectats i que han tingut deteriorament
econòmic, i que efectivament el sistema administratiu té les
seves normes i té el seu sistema i està en mans del pacte de
govern, les autoritats energètiques o elèctriques per establir les
responsabilitats, i, si no, (...) dotats d’un sistema jurídic per
donar raó o llevar-la i, en tot cas, per fer justícia. Per tant, el
Parlament, que és un instrument legislatiu i que l’ha convidat
aquí, i vostè, amb tota responsabilitat i cortesia ens ha vengut
a donar explicacions, el que li deu, Sr. Reus, a vostè i a GESA,
és agraïment per aquest fet, tot i que açò no justifica ni volem
que es repeteixi la qüestió de les avaries.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per tancar la qüestió, té la paraula el Sr.
Reus.

EL SR. PRESIDENT DE GESA (Bartomeu Reus i Beltran):

Moltes gràcies. Ja com a resum, només repetir coses que he
dit. He dit que GESA, sense tenir, pensam, culpa, lamenta el que
ha passat, que esperarem els informes de l’administració per
prendre en consideració si hi ha responsabilitat imputable a
nosaltres, si som responsables, pagarem el que hàgim de pagar,
si no som responsables, i no hem de pagar, alguna cosa farem
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per reconèixer davant l’opinió pública, el conjunt social, que
som sensibles al problema, problema que ha estat greu, no el
faig petit, en absolut. De fet, és un 2% que hi ha hagut dins la
crisi, de falta de subministrament, però aquest 2% és molt, és
molt seriós.

Per favor, recordin que a les Balears hi ha moltes menys
avaries que al conjunt peninsular, aquest és el primer element
que determina el millor manteniment dels equips, recordin-ho,
d’1 a 7, 1 a Balears, 7 a la península, recordin això, per favor.

La reducció de plantilles no ha afectat en absolut el
manteniment, en el sentit que la gent que se’n va queda
reposada, tal vegada, a subcontractació, són mecanismes
distints, és intentar, realment, anar a una pauta interna que
p ugui optimitzar els recursos. Es fa el manteniment d’acord amb
les prescripcions del proveïdor dels béns d’equip, que
determina uns usos, i se’ns supervisa respecte d’aquest
manteniment.

Vostè ha embullat, i és normal, el concepte d’inversió i de
manteniment, les xifres d’inversió són unes i els manteniments
són uns altres, però és indistint.

Quan diuen que ENDESA, per l’amor de Déu, tenguin
present que GESA, des de fa molts d’anys, inverteix més del
que guanya, ho repetesc, 13.000 de mitjana i 15.000 de futur, per
què, senyor diputat del PSOE, s’han de fer inversions de cara
a futur?, per falta de previsions?, no, perquè s’ha d’atendre la
demanda, només faltaria aquesta. És a dir, les inversions es van
fent puntualment per atendre el creixement de la demanda, i s i
no es fessin, no el podríem cobrir.

Respecte de la pregunta de quin missatge es doni, el
missatge és el següent: GESA garanteix la cobertura de la
potència el dia de màxima demanda, garanteix tenir grups en
romanent per fer front a contingència d’un grup major, i durant
dos anys tendrem una reserva, fins i tot superior, nosaltres, fins
ara, he demanat perdó per cortesia, però culpa no en tenim,
perquè pensam que ho hem fet bé.

Respecte de noves avaries, el que feim nosaltres és, com
sempre, continuar fent manteniment, extremant el rigor, i volem
pensar que, en consonància amb el règim estadístic, podrem
tenir un marge de seguretat adequat, és a dir que el missatge
sigui aquest, que estam convençuts que el problema d’avaria
a dos grups, que estadísticament és molt improbable, és molt
infreqüent, no es pot repetir. Que ningú no digui que ha faltat
manteniment, que ningú no ho pugui pensar i que ningú no
vegi que hi ha hagut una falta d’inversió, la inversió es fa
sempre, a una empresa elèctrica, per cobrir les demandes i un
règim de garantia, ni més ni menys.

Faré arribar al senyor diputat de Formentera la petició
d’autorització de la turbina de gas de Formentera, i de ver li dic,
si vostè mana tant i diu que es fa responsable que (...) a
Formentera, firmi-m’ho a un paper, no és competent per res
vostè en això, però vaja.

EL SR. FERRER I COSTA:

Sr. President, li deman per alAlusió directíssima ...

EL SR. PRESIDENT:

No, no té la paraula, Sr. Ferrer. Vagi acabant, Sr. Reus.

EL SR. PRESIDENT DE GESA (Bartomeu Reus i Beltran):

Jo voldria pensar que d’aquesta intervenció, sense donar
lliçons a ningú que, almenys, el que vostès diuen, que llegeixen
tant les lleis, repassin-les un poquet més, només això. Només
dir que prenguin més en consideració el que hi ha regulat, que
ho vegin, i Déu vulgui que d’aquesta mala trobada, hi hagi una
sensibilitat que determini que el dia de demà a Balears tenguem
sempre la potència instalAlada suficient, amb un règim de
garantia establert, amb uns preus adequats, i que també es faci
una reflexió respecte del factor ambiental quant al transport, etc.

Sé que som poc didàctic, he intentat explicar les coses
bonament, han passat tres anys, vaig partir ara farà tres anys,
les coses han canviat poc en aquesta casa, pel que veig.

També vull acabar dient que és una pena, lament certes
expressions, certs moments, deman disculpes si jo no he pogut
explicar amb la claredat que vostès aquí precisen el que jo pens
que és bo d’entendre, deman excuses. 

A vostè, Sr. Diéguez, contestant el que vostè ha dit, que hi
ha un grup de gent que ens dedicam a crear problemes, si vostè
diu això al carrer, sense aquesta seguretat que té, jo li posaré
una querella, demà mateix, vostè ho digui ara en sortir, no com
a diputat, digui-ho als mitjans públics sense ser diputat, demà
tendrà una querella. És molt bo de fer dir les coses i que luego
queden, per l’amor de Déu!

Els reiter, a tots vostès, l’honor que ha estat venir aquí, a
compartir aquestes hores, voldria i confii que, almenys, alguna
cosa quedi d’aquest missatge, que cadascú és a un lloc,
cadascú té un poder, una responsabilitat, i davant l’opinió
pública, reiterar un compromís, un compromís de fer un esforç
de màxims per cobrir avaries, avaries que a Balears, recordin-ho,
són molt per davall del conjunt peninsular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, sólo para hacer constar una protesta ...

EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula, Sr. Diéguez. No té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... porque no es normal que a esta cámara venga un invitado
a amenazar a los señores diputados.
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EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada esgotat l’ordre del dia, només queda agrair la
presència del Sr. Reus, president de GESA i dels directius i
directives que l’han acompanyat, i a tots els diputats  i
diputades.

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