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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si hi
ha substitucions.

EL SR. PONS I PONS:

Tirs Pons substitueix Andreu Crespí.

LA SRA. DUBÓN I PRETUS:

Lluïsa Dubón substitueix Miquel Gascón.

EL SR. PRESIDENT:

I.1) Compareixença RGE núm. 1549/01, sol Alicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Economia,
pertanyents al Grup Parlamentari  Popular, de l'Hble.
Conseller d'Innovació i Energia, per tal d'informar sobre
al Alegacions presentades al Pla director sectorial energètic i
previsions del Govern per a la seva aprovació i execució.

L’únic punt de l’ordre del dia és la compareixença 1549 del
2001, presentada per quatre diputats membres de la Comissió
d’Economia adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual sol Aliciten la compareixença urgent del Conseller
d’Innovació i Energia, per tal d’informar sobre les alAlegacions
que s’han presentat al projecte de Pla director sectorial
energètic i les previsions del Govern en relació a la seva
aprovació i execució. 

Assisteix l’Hble. Conseller d’Innovació i Energia Sr. Príam
Villalonga i Cerdà, acompanyat del Sr. Ramon Morey, Secretari
General Tècnic de la conselleria i el Sr. Joan Perxés, Director
General d’Energia. Té la paraula el Sr. Conseller Príam Villalonga
i Cerdà. 

EL CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
aquesta primera intervenció no contest al motiu de la meva
compareixença, en una primera informació ho faig amb l’ordre
que la compareixença m’indica.

Per tant, en primer lloc els faré un quadre, un balanç de les
alAlegacions que es varen rebre i els he de dir que es varen rebre
55 escrits d’alAlegació, que reuneixen una sèrie d’alAlegacions
algun d’ells, alguns no. En referència als temes que contemplen
els podem agrupar en 53 sobre emplaçaments i infraestructures,
43 sobre aspectes legals legislatius, 42 sobre aspectes
mediambientals, 24 que reclamen la retirada del pla director,
però he d’informar que de les 24 n’hi ha 15 que són idèntiques,
fins i tot en l’aspecte formal, un escrit que pareix d’alguna forma
preparat allà mateix. 16 sobre renovables, eficiència i previsions
de consum, 7 sobre energia al transport, 3 sobre extensió de la
xarxa de gas i 27 diversos, puntuals, etcètera.

Dit això, vaig a la segona part que demana les previsions del
Govern en relació a la seva aprovació, seria una segona part de

la pregunta, o més que pregunta dels motius de la meva
compareixença. Bé aquí la qüestió és òbvia, l’aprovació ja ha
tengut lloc, el Govern dia 6 d’abril d’enguany va aprovar el Pla
director i a més ja està publicat en el BOIB núm 49, de dia 24
d’abril. En darrer lloc, em demanen l’execució del pla ja aprovat
i aquí vull distingir dos aspectes. Un primer aspecte i dir
d’entrada que les previsions, com diu el propi decret, entra en
vigor l’endemà i les previsions del Govern són dur endavant les
previsions aquest Pla director d’una forma immediata. De fet i
els ho comentaré la Conselleria d’Innovació i Energia té en
funcionament tot un seguit d’actuacions d’aplicació a curt
termini, incloses dins el Pla energètic, es tracta d’actuacions
que desenvolupen aspectes fonamentals i serviran perquè el
Pla energètic sigui de fet, no només un document tècnic, no
només un document jurídic, no només un document polític,
sinó que sigui una realitat a mida que el gestionem.

Per tant, a continuació pas a detallar alguna d’aquestes
actuacions perquè tenguin més coneixement damunt el tema.
Actuacions que podem denominar com estratègiques, ja hi ha
en marxa un conveni a Menorca, que ha duit lloc a l’Agència
d’Energia a Menorca, creació d’un centre insular dins l’àmbit
del sector energètic i també falta poc per signar-ho a Eivissa i
Formentera, amb una inversió de 14 milions de pessetes. Hi ha
un conveni amb la Conselleria d’Educació i Cultura amb
l’objectiu d’impulsar les escoles la implantació de sistemes
d’energia renovables, en concret realització de 5 projectes
tècnics d’energia solar-tèrmica en els instituts de Mallorca,
realització de dos avantprojectes d’energia solar-fotovoltàica
en els instituts de Mallorca. També hi ha signat un conveni
amb la Generalitat de Catalunya, que té per objecte la
colAlaboració i edició d’un material didàctic, el recorregut de
l’energia, adreçat als professors d’alumnes de segon cicle, amb
l’objectiu formatiu dins la conscienciació del consum energètic.
També hi ha una elaboració de propostes de normativa, que és
la regulació de la implantació d’energia eòlica, que està en
procés d’elaboració. Un estudi de viabilitat de gasificació dels
nuclis urbans de Menorca, està en el seu començament. 

Eficiència i estalvi, un altre grup d’actuacions. Un estudi
energètic del centres de consum que depenen del Govern
autònom de les Illes Balears, em sembla que és important
començar per un mateix. Tenim una avaluació feta, això podria
estalviar 60 milions de pessetes d’una factura total de 265
milions de pessetes. Estudi d’enllumenat públic a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, objectiu, avaluar les
possibilitats d’estalvi d’energia convencional a l’enllumenat
públic i planificar accions posteriors, a Menorca, Eivissa i
Formentera es poden estalviar 1 milió de quilovats hora a l’any,
amb actuacions que s’amortitzen en dos anys o menys de dos
anys, estam a punt de signar dos convenis per tal de colAlaborar
econòmicament amb 10 milions de pessetes, juntament amb els
respectius consells, per a la realització d’aquests projectes,
estudis similars es fan a Mallorca. 

Elaboració de continguts de missatges, consells i bones
pràctiques en l’ús de l’energia, la sensibilització als sectors de
transports, domèstics, pimes i serveis, objectiu campanya de
sensibilització energètica, dotada en 35 milions de pessetes, per
tal d’incidir en l’estalvi i racionalització del consum al llarg
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d’aquest estiu. Fent referència també a les repercussions
mediambientals del consum. Aquesta campanya vendrà
acompanyada d’un pla d’incentivació per a l’adquisició de
determinats electrodomèstics i gasodomèstics, que destaquin
per la seva eficiència, hi destinarem 80 milions de pessetes.
Auditories energètiques, ja en vàrem fer l’any passat, 4 a
Eivissa, 3 a Menorca i 9 a Mallorca, objectiu conèixer i avaluar
la capacitat d’estalvi energètic de les empreses de Balears.
Enguany elaboram un pla que acabarà amb una adjudicació per
poder fer un total de 100 auditories, 60 a Mallorca, 20 a
Menorca i 20 a Eivissa i Formentera, especialment al sector
hoteler i relacionades amb l’activitat d’energia solar, tècnica al
sector hoteler, hi destinarem 30 milions de pessetes i el
compromís de l’hoteler, al qui feim les recomanacions, després
ha d’aplicar les recomanacions que li feim.

Un estudi de viabilitat d’aplicació elèctrica, això és a nivell
experimental i hi dedicarem 5 milions de pessetes. Energies
renovables, estudis de les instalAlacions d’energies renovables
existents a l’illa de Menorca, objectiu conèixer la situació actual
i realització d’un enquesta als usuaris. Implantació solar-tèrmica
als ajuntaments, objectiu avaluar les possibilitats reals
d’implantació d’energia solar-tèrmica a edificis de gestió
municipal, analitzant dades energètiques i econòmiques i
possibilitar la materialització de les instalAlacions amb viabilitat
tècnica i econòmica. Això s’ha iniciat als ajuntaments d’Eivissa,
Formentera, Menorca i Mallorca. Elaboració d’un plec de
condicions tècniques i elaboració d’un avantprojecte tipus, la
labor desenvolupada fins ara, ens permet dir que podem
instalAlar 6.000 metres quadrats de colAlectors solars en aquests
edificis municipals, amb una participació econòmica de la
conselleria de l’ordre de 60 milions de pessetes, possiblement
en dos anys.

Monitorització i instalAlació fotovoltàica, Institut Pasqual
Calvó, objectiu coneixement del funcionament i elaboració de
dades tècniques i estadístiques de la instalAlació fotovoltàica.
Elaboració, programa i difusió d’energia tèrmica, poble de
Ferreries, instalAlació fins a 750 equips compactes per a la
producció d’aigua calenta sanitària, en col Alaboració amb
l’ajuntament i consell insular, el cost per a la conselleria seria
d’uns 15 milions de pessetes. Sectors hotelers de Formentera,
Capdepera, Calvià i Menorca en col Alaboració amb els
respectius ajuntaments i del consell insular, en el cas de
Menorca 5.000 metres quadrats de colAlectors solars-tèrmics i
un cost de 50 milions de pessetes. Energia eòlica, amb
independència de la colAlaboració per a la realització del Parc
Eòlic de’s Milà, 3,6 mw de potència i un cost d’uns 600 milions
de pessetes, realització de tres instalAlacions connectades a la
xarxa de 10 kw de potència associades a explotacions agràries,
amb una aportació per part de la conselleria, inicialment de 5
milions de pessetes.

Bé tot això és un resum de qüestions referides al pla
energètic i d’alguna manera, com es veu, no s’ha esperat que el
pla energètic ja estigués aprovat, sinó que s’han iniciat una
sèrie d’actuacions que tenen molt a veure amb la idea
d’energies renovables que es diu. Però a més entenc que a la
compareixença vostès demanaran alguna cosa més i per tant,
els he de dir que hi ha un altre calendari previst, ha sortit als

mitjans, l’he comentat perquè a més el pla energètic a més té
una obra principal, és a dir, el gasoducte. Com saben una
vegada aprovat el pla, imprescindible per començar a planificar
i redactar, hem de fer ara la redacció del projecte de gasoducte
i l’avaluació econòmica definitiva i que podrien estar
enllestides a l’octubre d’enguany, el següent pas serà
aconseguir per part del Ministeri d’Economia, la planificació
estatal, cosa que creim que és factible fer-ho a finals d’enguany
o a principis del següent. I una vegada realitzades,
aconseguides aquestes gestions i adjudicacions del projecte,
l’obra ha de tenir una durada aproximada d’uns 14 mesos,
aproximadament i per tant, és el que nosaltres pensam que amb
un termini total d’uns 3 anys, això vol dir primavera del 2004
podríem tenir a les Illes gas natural a través del gasoducte.

Per ara res més. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió
per un temps màxim de 45 minuts, si els portaveus així ho volen.
Podem continuar? Molt bé té la paraula el Sr. Cristòfol Huguet,
per part del Grup Parlamentari Popular per un temps màxim de
10 minuts. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

 Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller, benvingut, Sr. Director General i Secretari General
Tècnic, també benvinguts en aquesta comissió.

És la primera oportunitat que tenim Sr. Conseller de parlar
amb vostè respecte el Pla director sectorial energètic i que
segurament, juntament amb el de telecomunicacions, en el meu
criteri, són dos instruments de planificació d’aquesta comunitat
urgents, importants i transcendentals per a la convivència i per
a la qualitat de vida dels ciutadans de cada una de les Illes.

Li he de dir, molt amablement, que és una bona norma que
el Govern quan fa un canvi, el conseller comparegui i expliqui
un poc la política de la seva conselleria, jo no sé si vostè ha
tengut encara l’oportunitat de fer-ho i per tant, des d’aquest
punt de vista o des d’aquesta percepció que tenim, tal vegada
els que duim més temps dins la política, per tant, que a vostè no
li sigui molt exigible, haguérem esperat, tot i que efectivament
ha estat demanada per allò que vostè estrictament ha
mencionat, una explicació una mica més ample de la política
energètica, en aquest cas parlam d’energia, respecte de les
previsions. Està vostè en llibertat de no fer-ho així, però com
pot pensar el joc parlamentari i la necessitat de l’oposició
d’estimular les actuacions del Govern, demanaran naturalment
i ja li dic aquí públicament, o bé mitjançant una interpelAlació o
altres compareixences en comissió, un intercanvi molt més
profund i molt més exhaustiu d’allò que siguin les polítiques,
sobretot per la meva part que facin referència a energia i també
a telecomunicacions.

I dit açò, efectivament nosaltres per una qüestió interna del
grup, els nostres serveis es varen demorar en presentar aquesta
solAlicitud de compareixença i després s’han produït els fets



392 ECONOMIA / Núm. 26 / 26 d'abril del 2001

 

d’entre la Mesa d’aquesta comissió i la celebració de la sessió,
s’ha produït l’aprovació definitiva del pla i s’ha publicat, jo he
tengut oportunitat de baixar-ho ahir vespre d’internet, però he
de confessar que no tenc un estudi fet i per tant, no puc entrar
a valorar el seu contingut en aquest moment. Em limitaré a
aspectes que no consider que siguin conseqüència d’un estudi
que m’agradaria fer amb més rigor i deman disculpes per
aquesta circumstància, però són els fets que he dit.

També he d’assenyalar, com a tercera qüestió prèvia a
entrar en matèria, que d’acord amb allò que he manifestat de la
importància que estam convençuts tots que té el proveïment de
quantitat i qualitat d’energia suficient en aquestes Illes,
segurament és motiu que hi pugui haver un esforç d’enteniment
entre les forces polítiques. No m’agradaria fer, de la qüestió de
l’energia i el seu proveïment a les Illes Balears, una qüestió
dialèctica, de debat entre Govern i oposició, o entre oposició i
Govern. M’agradaria i crec que la circumstància de que vostè
s’incorpora i segurament el tarannà personal que l’acompany a,
hem d’afavorir un clima de dialogar sincerament sobre què s’ha
de fer, tenint en compte allò que és possible de fer i el que
necessitam.

I dins aquestes coordenades o paranys, el primer que he de
posar de manifest Sr. Conseller és que jo personalment no
hagués proposat l’aprovació d’aquest decret, tal i com està
redactat i el seu contingut. En primer lloc i a causa que la
compareixença la vaig demanar per el tema de les alAlegacions,
encara que ara ja no hi ha res a fer, vostès ja ho han aprovar
definitivament i difícilment es pot recobrar res d’allò que varen
manifestar en les al Alegacions, si que planteig, respecte les
alAlegacions, vostè ha fet una enumeració tant reduïda, que jo
no puc entrar més enllà pel que conec per altres circumstàncies,
no per la seva compareixença, però per exemple una justificació
ens agradaria saber, per entrar ja en matèria, per què es nega la
comunicació per cable elèctric entre les Pitiüses i Mallorca? Per
què els dos sistemes no queda contemplada la seva
comunicació en aquest planejament? No és res més que una
previsió territorial i mediambiental, no és res més que açò.

En segon lloc i seguint amb les illes menors, per quin motiu,
sé que hi ha hagut alAlegacions en aquell aspecte, per tant ara
estic entrant en matèria que sé que han estat al Alegades,
m’agradaria saber les raons, les tècniques i les polítiques per
haver-se rebutjat aquests tipus de suggeriments. Per què no
s’entra, ja vaig manifestar a la seva antecessora que estava
d’acord en allò que les directrius assenyalen respecte de
Menorca, el proveïment mitjançant un vaixell és el Pla territorial
insular el que ha de definir si s’ha de fer aquest proveïment
dins o fora del port. El que està clar és que tota la resta del
transport, dels dipòsits, etcètera li correspon, no al Pla territorial
insular sinó que correspon al Pla sectorial energètic i aquí no és
una decisió voluntat o arbitrarietat política de fer les coses amb
instruments d’ordenació territorial, hi ha una llei que assenyala
a cada instrument el que li correspon. Repetesc, la llei
d’ordenació territorial assenyala que en Pla territorial insular, li
correspon assenyalar el punt de descàrrega del vaixell, si fora
del port o dins el port. La resta, d’acord amb la norma de les
directrius, li correspon en el Pla director sectorial. No hi ha cap
definició al pla director sectorial, sinó que es remet en el Pla

territorial insular, es remet el transport interior de l’illa i els
dipòsits interiors de l’illa en el Pla territ orial insulars, crec que
és una incorrecció greu i m’agradaria saber per quin motiu ho
han fet així, perquè motiu legal jo no he estat capaç de trobar-ne
cap, ni el conec.

M ’agradaria també conèixer les previsions que tenen
respecte d’estalvi, li record el que diu el decret per no cercar les
previsions que hi havia en el projecte inicial. Sector industrial
37,36 quiloteps; serveis 76,78; residencial 74,37; sector primari
14,42 i transport 105. Açò es repeteix tal com estava a la
previsió inicial i crec recordar que hi ha uns percentatges, que
bé de mitja resulten el 22%. Jo m’agradaria conèixer, Sr.
Conseller, on hi ha aquestes capacitats per estalviar aquestes
308,760 quiloteps que preveu el pla i com s’ha de fer? El pla
trob que no ho diu, com s’ha de fer açò.

Una altra qüestió important, si les previsions del pla són en
primer lloc aquest estalvi, és obvi que els previsions posteriors
han de ser coherents, per què es fa un ventall de possibilitats,
sense estalvi, estalvi total? És a dir, que el creixement no està
relacionat amb la política d’estalvi, és a dir, fa falta planificar Sr.
Conseller, línies d’actuació sense estalvi si la política del p la  i
les actuacions del pla són amb el 22% d’estalvi. És a dir, què
pensam, que l’estalvi pot fallar i per tant, hem de tenir
previsions de quatre línies, creixement màxim, creixement només
vegetatiu? És la línia que vostè ha afegit, què passa amb la
política del planejament de l’estalvi, per preveure aquestes altes
de desenvolupament?

Jo li vull donar una pinzellada d’allò que jo he observat
d’una lectura, insistesc molt ràpida però les coses que apuntaré
són molt evidents. Els instruments d’ordenació territorial,
d’acord amb les competències que tenim en aquesta comunitat
autònoma, que són les que són, permeten actuar dins el camp
de: ordenació del territori, és a dir, assenyalar mitjançant
instruments d’ordenació del territori ubicacions, espais
espacials amb “a” damunt l’espai d’infraestructures. Bé també
tenim competències fins a un determinat punt amb mesures
mediambientals, açò és el que podem fer nosaltres, vostès ho
posen a l’exposició de motius, perquè a l’exposició de motius
inicial no era tan clar, en aquesta ho posen molt clar,
desenvolupament del decret 1955 del 2000 i mentre no hi hagi
els acords, sobretot en transport no ho podem definir.

Sr. Conseller, preguntes clau, com estan les converses,
negociacions o el que hi hagi entre el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat, Ministeri d’Economia, Indústria,
etcètera, respecte del desenvolupament del decret 1955 del 2000
a allò que afecta les infraestructures de producció i les
infraestructures de transport i distribució d’energia i electricitat,
bé no és aquest per les dues coses, però ens entenem,
m’interessa que em respongui pel que fa referència a
infraestructura per a energia elèctrica, producció, transport,
distribució, subministrament en definitiva i per gas. Vostè,
encara que ha estat al final de la seva intervenció, m’ha parlat
que dins el que és el programa de previsions, a finals d’octubre,
novembre tendrà un projecte o un avantprojecte, una
documentació feta, que després espera convèncer al ministeri



ECONOMIA / Núm. 26 / 26 d'abril del 2001 393

 

que incorporin aquesta planificació i en definitiva 14 mesos
d’obres en el termini de tres anys.

Sr. Conseller, jo crec que programar o planificar, no és que
jo ho cregui, escolti és que les lleis que tenim ho diuen, ho deia
la llei 8/87 que va ser derogada per la llei 14/2000 d’ordenació
territorial i el contingut dels plans directors sectorials es
conserven pràcticament idèntics. Definició d’objectius, anàlisi
dels aspectes sectorials a què es refereix el pla, articulació del
pla amb els plans territorials i el planejament municipal, crec que
hi és, justificació de l’esquema general de les infraestructures.
Fixació de les característiques tècniques generals que s’han
d’aplicar quan s’ha de fer un projecte, crec que açò no hi és, o
jo no ho he vist. Relació i localització de les obres i actuacions
integrades dins el pla, crec que no hi són totes. Estudi
econòmic financer que valori les obres i les actuacions. Sr.
Conseller, vostè em diu que encara ha de parlar, com hi pot
haver un estudi econòmic-financer si encara ha de parlar amb
el que sembla, no sé si hi és no està publicat i si està publicat
i forma part del pla, ho haurien de corregir o com a mínim enviar,
jo ja li deman en nom d’aquest grup i supòs que els altres grups
si afegiran, una còpia completa del pla amb tots els documents
per a cada grup parlamentari. 

Fixació dels sistemes d’execució de prioritats, programació
d’actuacions. Si jo ho hagués tingut a un pla aprovat no li
demanaria, si li he demanat és perquè no estava aprovat el pla.
Hauria d’estar no amb una relació que vostè ens ho diu a una
compareixença, hauria d’estar incorporat en el pla. Mesures
encaminades a minimitzar els impactes de la infraestructura,
l’estudi d’impacte ambiental vostè sap que la llei de directrius
i per a la legislació europea és obligació estar incorporat al pla,
com a un document més. Per tant, no és que jo opini, és que la
legislació ho mana, jo tenc por Sr. Conseller que açò és un
document de declaració d’intencions, però un programa o un
pla amb els termes que segurament, a més de la legislació vostè
i jo compartim, és a dir, que vaig a fer, com ho vaig a fer, qui ho
pagarà? Quan ho tendrem fet? I com serà açò, què farem? Jo
crec que aquí no hi és Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

 Sr. President, procuraré acabar i resumint. Hi ha un parell de
qüestions més Sr. Conseller. Quan vostès en el capítol, per
exemple, IV i V titulen limitacions territorials i ambientals, clar el
títol està d’acord amb la legislació, limitacions territorials i
ambientals, però després el contingut que dur. Diu miri, el que
diu l’article 13, del capítol IV. En tot cas les noves instalAlacions
amb independència de totes les exigències mediambientals i
d’altres tipus que marqui la reglamentació de cada moment
vigent, han de generar energia emprant com a matèria primera
el gas natural. Açò és una limitació territorial o ambiental?
Vostè creu que la comunitat autònoma té competències dins el
que són limitacions territorials o ambientals per dir la matèria
primera que han d’emprar en generació. Vostè creu que açò pot
estar dins un pla director sectorial, territorial i mediambiental?

No obstant açò i mentre no hi hagi disponibilitat d’aquest
combustible, les noves plantes de generació i d’instalAlacions
han de consumir combustible líquid de gasoil.

Vaig acabant, Sr. President. El següent capítol, limitacions
territorials i ambientals per generació elèctrica de règim
especial; aquesta era de règim ordinari, és de règim especial.
Fomentar la implantació real de parcs eòlics. Aquests han
d’observar, no obstant això, les limitacions que imposi l’òrgan
administratiu competent derivades. Com quedam?, el capítol no
diu que aquí hi ha les limitacions territorials i ambientals? El que
diu després l’article és que les limitacions d’aquest decret són
les que facin observar i imposi un òrgan administratiu
competent. Troba que açò és regular?, açò és dir: “Miri, aquell
comanda”. Açò no és seriós, Sr. Conseller.

Diu després... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, és que ha d’anar acabant, que ha doblat el seu
temps.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, ho comprenc, Sr. President, que havia d’haver demanat
dues compareixences, en lloc d’una, però... 

EL SR. PRESIDENT:

Encara hi és a temps.

EL SR. HUGUET I SINTES:

...però li deman... Sí, sí, en demanarem més, clar. Li deman un
minut de paciència perquè és un tema que jo crec que és molt
important. Jo crec que el conseller...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, tots els temes que es tracten en aquest
parlament són molt importants, però el Reglament diu que vostè
té deu minuts i en du més de quinze. Vagi acabant, per favor.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, gràcies, Sr. President, per la seva paciència.

Bé, en definitiva, Sr. Conseller, jo supòs que tindrem altres
ocasions, és a dir, en podem parlar en privat, però jo crec que
n’hem de parlar també dins les institucions i en públic,
clarament, perquè el que es reguli aquí són els aspectes que
tenim capacitat i competència per regular, que aquells altres que
s’han de pactar necessàriament amb altres administracions, en
concret amb l’Estat, són els que s’haurien d’haver tancat i
fermat per poder plasmar aquí què s’ha de fer, què es pot fer,
com s’ha de fer i qui ho ha de pagar i, en qualsevol cas, m’he
deixat el que per a mi era el més important; ja li he fet una
observació abans de començar respecte del contingut de
l’article 18, on es permet amb aquest decret qualificar com a
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zona d’equipament una franja on ha de passar una línia d’alta
tensió, i jo li vull fer observar que amb aquest decret no es
poden qualificar terrenys des del punt de vista urbanístic, no hi
ha capacitat per fer-ho i que, a més, en tot cas açò no serien
equipaments, sinó que serien infraestructures, a no ser que
pensem -si em permet una broma, Sr. President- que el que feim
és un equipament als ocells perquè es puguin torrar en línies
d’alta tensió. Els equipaments és una altra cosa; açò són
infraestructures.

En definitiva em queda només una pregunta, Sr. Conseller,
respecte de les alAlegacions. Per què a la proposta que va fer el
Grup Popular en el ple del Parlament en una interpelAlació feta
a l’anterior consellera, en què li demanàvem que incorporés, a
més de la planificació del gasoducte, també la possibilitat
programa damunt el territori de descàrrega en vaixells d’acord
amb el que van trobar fet quan nosaltres ens vàrem anar?, i el
que el Partit Popular havia declarat i d’acord amb el que vostès,
tots els partits del pacte de progrés, van firmar en el pacte fet
públic? Sr. Conseller, no em digui que no perquè el tenc aquí i
l’hi trauré, el pacte.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet...

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Altres grups que vulguin
intervenir? 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. Lògicament voldria començar
agraint la compareixença del conseller, molt especialment en
aquest cas que és la primera compareixença davant aquesta
comissió, i fer-li algunes observacions en relació a quin era el
motiu de la sol Alicitud de compareixença. Però jo voldria
començar per dir una cosa: nosaltres pensam, des d’una posició
en certa manera crítica que ja li expressaré, pensam que hi ha
una qüestió positiva que voldríem deixar ben clara des del
primer moment, i és que per fi tenim un pla energètic, i tenim un
pla energètic que està aprovat. Se n’havia parlat molt, s’havien
fet molts d’avantprojectes, hi havia moltes qüestions en
aquests moments, en tenim, i això pens que és una passa
endavant important, encara que puguem tenir alguns motius de
crítica o que ens hauria semblat que en algunes coses potser es
pogués anar ben endavant, en el benentès que ho dic des d’un
grup parlamentari, des d’una força política que ha presentat
alAlegacions al Pla energètic però que dóna suport a aquest
govern, que és lleial amb aquest govern i que assumeix la
política del Govern, però estàvem parlant d’alAlegacions i som
un grup que n’hem fet, i en tot cas alguns petits comentaris.

D’entrada he de dir que, com dic, hem fet alAlegacions que
en part han estat recollides, la qual cosa és un motiu de
satisfacció. Les nostres alAlegacions, o potser allò que
consideràvem una mica insuficient d’aquest pla energètic és
que és un pla bàsicament del sistema elèctric i hem de tenir en
compte que dins el consum energètic el transport consumeix
més del 60%. És un tema realment important i comprenem la
necessitat i la urgència, sobretot després dels problemes que hi
va haver l’estiu passat, de tenir aquest pla energètic i de tenir
més o manco resolt el tema elèctric, però evidentment els
problemes energètics són molt més amples que no els que fan
referència a la producció elèctrica.

En tot cas també voldria dir que de la relació d’aspectes que
ja estan en marxa que ha fet el conseller ara en la seva
intervenció, ens hem de congratular del fet que pràcticament
totes les iniciatives que ha citat fan referència a qüestions
d’estalvi, d’eficiència energètica i d’energies renovables, que
són punts en què el nostre grup és especialment sensible i que
havia plantejat a les alAlegacions que s’havien fet en el seu
moment. També el fet que estiguin aquestes mesures
descentralitzades i que es cont emplin a totes i cada una de les
illes ho consideram un fet prou positiu.

I després una consideració que també voldríem fer, tot
partint que consideram que aquest pla energètic té una sèrie de
limitacions, la consideració que volíem fer és que evidentment
no podem contemplar el Pla energètic o altres plans sense
qüestionar-nos el model global territorial i model econòmic que
tenim en aquestes illes. Nosaltres pensam que s’han de prendre
mesures d’estalvi de racionalitat, que veim que s’hi està
treballant i s’estan implantant, però que sense una contenció
del creixement urbanístic o sense un canvi també dels costums
i els modes de transport de tal manera que hi pugui haver també
estalvi energètic en relació al transport, idò difícilment, ja dic,
des d’un pla sectorial tot això es pot contemplar. 

I, en tot cas, animar-lo a continuar amb la seva feina,
desenvolupar aquest pla energètic, i com a membre del Govern
també -sé que s’hi està treballant- impulsar les mesures que
siguin des d’altres conselleries, des d’altres àmbits, com dic per
exemple Pla de transport o mesures d’àmbit territorial de tal
manera que puguin anar lligades i puguin anar canviant aquest
model massa consumista de recursos i de territoris cap a un de
més racional que, ja dic, necessàriament implica diversos
sectors, diverses actuacions i que no poden abordar-se totes
elles des d’un pla energètic.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Amer.
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LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, des del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Conseller,
volem en primer lloc agrair la seva presència i sobretot les
explicacions. La meva intervenció breu s’ajustarà, en tot cas, a
allò que era la petició de la compareixença i a allò a què vostè
ha fet esment.

Evidentment he d’insistir en allò que ja ha fet el portaveu
d’Esquerra Unida i Ecologista, el Sr. Ramon, en la importància
d’haver aprovat el Pla energètic de les Illes Balears, allò que ha
estat una realitat després de tant de temps. Hi ha hagut un
període d’exposició pública i evidentment vostè ha parlat
d’aquestes alAlegacions. Jo crec que se n’han incorporat de
prou interessants, que entenc que seria interessant que vostè
en fes esment, d’incorporacions bàsicament d’aspectes
mediambientals i, per tant, fer-ne esment i aquesta seria una
primera qüestió que plantejaria.

Vostè ha parlat, i en tot cas des del Grup Parlamentari
Socialista ho veim amb preocupació, en tot cas estan superades
i entenem que no tenen més importància, aquestes 24
alAlegacions que encara s’havien presentat per a la retirada del
pla, un pla tan esperat com urgent, i aquí el portaveu del Grup
Parlamentari Popular també n’ha fet menció. El Pla energètic, jo
vull recordar aquí una interpelAlació que recomanaria als
diputats i a les diputades que la llegissin al Diari de Sessions
de 12 de març del 96, on precisament es parla de la manca,
precisament, de criteris de governs de les etapes anteriors, de
les legislatures anteriors, i que era ben necessari aquest pla com
altres plans: recordem la necessitat d’un pla de transports
també tantes vegades promès, recordem en temes de plans de
residus i, per tant, animar-lo a aquesta política clara energètica
del Govern i que amb manco de dos anys ja tenim unes fites
clares, una política i és important, per tant, insistir en aquest fet.

A més, animar-lo, Sr. Conseller, perquè ja ens ha parlat aquí
vostè d’aquestes actuacions relacionades ja, d’aquestes
actuacions immediates. Per tant, vostè es referia a aquesta
realitat del pla, ja, en aquestes actuacions immediates que ja ens
ha insistit, i per tant jo voldria també fer-hi esment.

En primer lloc vostè ens ha parlat d’aquests estudis, ja, del
gasoducte, i per tant també que s’aniran realitzant per aquesta
planificació, per aquesta realitat en aquests terminis a què vostè
ens ha fet menció. Però també ens ha parlat d’altres actuacions
estratègiques prou interessants, com aquests centres insulars
a Menorca o a Eivissa; aquesta implantació d’energies
renovables a escoles jo crec que és interessant que ja els joves
vegin aquestes energies renovables que poden ser una realitat
i aquestes experiències i seguiment, que és un dels temes a què
vostè també ha fet referència. Són importants en matèria de
conscienciació aquestes actuacions i el repartiment d’aquest
material didàctic a la població; en aquests temes d’energies com
en molts d’altres temes que hem pogut veure allò que és la
conscienciació ciutadana hem d’entendre que és una
colAlaboració importantíssima per poder dur a terme aquesta
com altres polítiques que són necessàries dur per redreçar -
diguéssim- aquest model de creixement que fins ara s’ha duit,

establir aquest marc, aquests objectius més clar d’allà on volem
arribar, i polítiques com la que vostè ens està explicant s’ha
d’introduir un camí de redreçar aquest model fort de creixement
seran importants per als objectius que volem assolir. És
important, per tant, aquesta elaboració que vostè ens ha
plantejat d’energia eòlica i això entre altres temes.

Són importants també, i vull remarcar-ho, aquests aspectes
d’eficiència i estalvi. És ben vera, Sr. Conseller, que hem de
començar per ca nostra, i això de què vostè ha parlat de les
dependències pròpies del Govern jo crec que és important, el
mateix que quan ha parlat s’ha referit a aquests projectes que
tendrem temps, segurament, al llarg d’aquestes compareixences
o amb altres iniciatives que es puguin dur, que ens vagi explicar
també el seguiment de tot allò que s’està fent i veure també
resultat. Aquest tema de l’enllumenat públic a què vostè ha fet
esment, i en relació no tan sols amb l’estalvi sinó també
l’amortització d’aquest cost, serà important que es vegi clares
les alternatives que es poden plantejar i la importància de la
colAlaboració en l’estalvi des dels ciutadans amb
conscienciació, des dels mateixos ajuntaments i fins arribar al
Govern.

També entenc que és molt important conèixer a través
d’aquestes auditories energètiques què es pot fer i, per tant,
establir aquests objectius prioritaris amb empreses i amb
diferents sectors; això entre altres temes de què vostè ha parlat.

Quant a energies renovables, entenem que és important
aquest estudi de les instalAlacions ja existents, en aquest cas en
relació a Menorca per poder fer aquest seguiment, com també
aquestes implantacions d’energia solar tèrmica a ajuntaments.
Jo crec que és en tot cas l’experiència que hi va haver a
l’institut Pasqual Calbó de Maó, és important fer aquest
seguiment i conèixer per poder-lo traduir no just en altres
instituts i que és una forma de conscienciar ja els joves
ciutadans i ciutadanes de les nostres illes, sinó també no just
per l’estudi en si sinó també perquè es vegi i es pugui estudiar
la viabilitat d’aquests sistemes. El mateix que és important,
entenc, i l’encoratjam a aquesta difusió de l’energia solar,
l’experiència serà important seguir-la de prop; entenem que és
un esforç que es pugui fer a un ajuntament específic, a un
municipi com és el que ens ha exposat d’Es Mercadal, com
també a llocs concrets, a municipis concrets, en sectors com és
l’hostaleria.

També és important, entenem, veure a les explotacions
agràries la implantació d’energia eòlica, veure-la en termes
d’eficiència i poder fer aquest seguiment quant a cost econòmic
i amortització.

Ja finalment vostè s’ha referit al tema que consideram més
important i més definitiu, on ja el Pla energètic s’ha definit per
donar aquestes solucions, i evidentment traduir a les
ciutadanes i als ciutadans aquesta tranquilAlitat del fet que aquí
hi ha una política energètica i que és definitiva, i no aquestes
indecisions que ja deia; jo he fet una lectura de la legislatura
passada, totes les intervencions que hi va haver en matèria
energètica, i veim tota una sèrie de..., i vèiem amb preocupació
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el que ara ja evidentment, amb més motiu, podem veure una
clara política energètica del Govern de les Illes Balears.

Volia, per tant, finalment insistir en la importància del
gasoducte, del projecte, i totes aquestes passes que vostè ens
ha donat, que vol dir que s’han fet els estudis concrets i, per
tant, hi ha terminis d’execució tant del projecte de planificació
com també del ple funcionament que vostè ens ha referit.

Res més, Sr. Conseller. Animar-lo, com dic, des del Grup
Parlamentari Socialista; aquest pla energètic era molt important
establir aquesta política, aquest pla, com altres també que hem
hagut de veure, i que ha estat enllestit amb aquesta rapidesa,
que entenc que així ha d’afrontar de ple els problemes que
tenim plantejats a les Illes Balears i que en gran part,
evidentment són una herència heretada, però que en tot cas és
clar que donem solucions a aquest problema.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Sr. Huguet, en primer lloc li he de
dir que els motius de la compareixença eren uns i no hi hem
entrat, vostè no hi ha entrat de forma massa concreta. Tenia
una idea, s’ha referit més al Pla director i l’ha comentat, i per
tant la seva intervenció entenc que ha estat una intervenció -
llavors entraré en detall a alguna de les qüestions- una
intervenció diguem-ne que de caràcter més tècnic jurídic, i on
vostè té uns criteris. Jo crec que el tècnics jurídics de la
comunitat, n’estic convençut, han repassat perfectament el
contingut del pla i per tant no ha de tenir cap emperò en els
aspectes que vostè m’ha precisat.

A més d’això li agraesc moltíssim el to, d’entrada, tot el to
que ha tengut, i li agraesc moltíssim que hagi reconegut la
urgència del pla i la importància del Pla energètic, perquè
evidentment això demostra que el Govern ha estat sensible a
aquesta qüestió. Ja saben vostès que es va crear una
conselleria per impulsar una sèrie de temes i aquesta, la de
planificació energètica, era una de les qüestions que el Govern,
aquest govern actual, idò va considerar importants com vostè
ara ens comenta aquí. Llavors, de qualque forma em recriminava
que no hagués demanat una compareixença abans, i li he de dir
per explicar quina és la política meva. La política del conseller
és la política del Govern, de qualque forma, i a més em pareix
absolutament lògic que un conseller que entra a meitat d’una
legislatura, on hi ha una sèrie de coses ja molt avançades, se
n’aprofiti en el bon sentit de la paraula, i tiri endavant. El Pla
energètic, quan jo vaig prendre possessió estava ultimat,
pràcticament; faltava respondre a al Alegacions; la via de
qualque forma estava pràcticament ultimada, i per tant vàrem
incloure aquí unes millores que després comentaré, perquè de
qualque forma la diputada Amer les m’ha demanat.

Vostè ja tenia coneixement per on anava el pla amb una
compareixença llarguíssima que va tenir lloc amb la consellera
Ramon. Per tant coneixien les línies generals del Pla. Altres
grups, a més a més, s’han interessat durant aquests darrers
mesos i han establert contactes amb la conselleria, amb el
director general, per entendre, per tenir més coneixement del
tema. Jo li agraesc igualment que ara em digui que ens podem
veure en privat i en públic, i li agraesc moltíssim que vostè
consideri que aquest és un tema -diguem-ne- de comunitat
autònoma -no podem dir un tema d’estat, no?- on no
forçosament hem d’estar en contra perquè, a més, tenc la
sensació que en els grans aspectes d’aquest pla energètic
vostès i nosaltres també estam d’acord; vull dir que en tot
aquest temps he pogut comprovar que de cap manera ningú no
ha discutit la bondat, no diria del pla, que també la vull
defensar, sinó la bondat del gas natural, i jo li explicaré la
bondat del gasoducte i les gestions i la base legal que té o el
pensament que tenim del fet que aquest és un tema que arribarà
a bon port, i per tant, amb el mateix tarannà, que a més és el meu
tarannà, vostè me’l suposava i jo li puc assegurar que és el
meu, el convid de qualque forma a impulsar aquest pla
energètic perquè sigui una realitat el gas natural, com jo dic,
d’una forma molt directa en els medis. El gas natural, o el
demanam tothom, totes les comunitats peninsulars ja en
gaudeixen, arriba fins a on arriba i, per tant, quan vengui el
moment jo li agrairé que vostè i el seu grup se sumin a aquesta
qüestió.

És vera que varen fer un escrit, no d’alAlegacions, que varen
presentar en el Parlament dia 13 d’octubre del 2000, en el qual
vostès incloïen una sèrie de qüestions. Ja saben que una part
d’aquestes qüestions han estat ateses en el mateix pla i altres
no, i explic per què: nosaltres entenem que el cable elèctric entre
M allorca i Eivissa no té raó de ser si arriba el gas natural a
Eivissa; no té raó de ser. 

Nosaltres entenem, i és una decisió política després d’un
estudi que és vera que vostès havien encomanat, però no
acabat, l’estudi de la planta; tenc informació que això es va
començar a final del seu mandat, de l’anterior, i per tant ha estat
aquest govern el que ha tengut aquesta informació i ha
posicionat la conselleria, els tècnics i políticament el Govern a
rebutjar la solució planta per impactant, per complicada i perquè
val molts de doblers; una planta tipus pot costar, ordres de
magnitud, 30.000 milions de pessetes, però a les nostres illes, a
més a més, -ho dic perquè podem parlar de tot- no basten
perquè tècnicament és complicat, s’havien... Hi ha un estudi
preliminar, un estudi que es va fer en el seu moment..., “Estudi
comparatiu emplaçament de plantes de gas natural liquat.
Enagás, Gesa i Conselleria”; supòs que es refereix a aquest, no?
Dia 30 de maig del 2000, per tant ja amb la responsabilitat i la
competència del Govern, es va acabar. L’estudi -ja li ho dic- fa
que el Govern es posicioni en la solució gasoducte, per
seguretat, per poc impacte, etc., etc., i després entrarem també
en la qüestió del finançament.

Em parla..., jo voldria fugir d’un debat massa tècnic jurídic;
vostè té una interpretació respecte de l’article 47 de la llei que
ha mencionat..., 6/99, de Directrius d’Ordenació del Territori;
l’article 47 parla específicament d’aquest aspecte a l’illa de
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Menorca, si no ho record malament o si no m’han informat
malament, i per tant a la seva interpretació jo li dic que nosaltres
tenim una altra interpretació que és millor: l’acord, quan arribi
el moment, i es poden solucionar igualment, i a més a més vostè
sap que l’article 11 de la Llei 14/2000, d’ordenació del territori a
les Illes Balears, estableix que els plans directors sectorials
s’hauran d’articular amb els plans territorials insulars. Això
reforça, nosaltres ho hem cregut i hem fet la redacció a l’article
11 del Pla director, que pel que fa a l’illa de Menorca diu: “Les
noves instalAlacions de recepció, transport per oleoducte i
emmagatzematge d’aquests combustibles s’han de situar
d’acord amb el que estableixi el Pla territorial insular de
Menorca”. És una opció que hem (...), i per tant això diu
textualment la normativa aprovada.

Em parla d’estalvi. Diu, o jo ho he volgut interpretar així,
que fixam en un 20 i jo li he dit en un 22% l’estalvi en energies
convencionals. Clar, aquest és un objectiu, i el pla no acaba el
dia que està redactat. Políticament té compromisos posteriors.
Com s’aconsegueix tot això?, amb energies renovables, amb
conscienciació ciutadana, amb programes que facin possible...,
amb enllumenats públics amb el pas de bombetes d’un tipus a
l’altre, vostè sap d’aquestes qüestions, i aquesta és la voluntat
política de fer-ho. És a dir, que parla d’objectiu, el Pla director
no és tot un programa minuciós d’actuació, és sobretot un pla
necessari que, torn a repetir, estic encantat que vostè m’hagi dit
que era ben necessari redactar-lo, i ja tenc un instrument per a
gestió. 

Jo vull destacar en aquesta primera compareixença, perquè
em pareix que en vendran més, que ara tenim un document que
és de gestió. A partir d’aquí hem planificat, podem redactar;
una vegada redactat el que haguem de redactar ho podem
present ar; si no, no sé què és primer: si esperam a tenir resoltes
totes les altres qüestions, si no redactam plans i no els
aprovam, no tenim pla, que és el que ha passat tradicionalment.

Vostè m’ha parlat també, i ja he donat una explicació del
perquè no havíem inclòs l’altra opció de la planta gasificadora,
etc., etc. Jo li he explicat el perquè, tècnicament.

Em parla també que fan falta al Pla director moltes
planificacions, més concrecions, he volgut entendre. Això no
és necessari que estigui al Pla, després anirem desenvolupant
aquests foments que de forma continuada el Pla Director, com
vostè ha llegit, en poc temps em diu, però els foments
d’aquestes qüestions que han de fer possible l’estalvi, etcètera.

I finalment, em parla de quines gestions he fetes. Jo
personalment gestions, no n’he fetes, però tenc coneixement,
entre altres coses no n’he fetes, la qual cosa no vol dir que no
en faci, segur que en faré; la qual cosa no vol dir que no n’hi
hagi de fetes. El vull informar que són permanents, i que faran
possible, que poden fer possible el finançament que a vostè el
preocupa. Hi havia dues coses quant a gestions, em parlava de
la Llei 1955/2000, per les qüestions elèctriques, etcètera. Bé,
aquesta és una competència del Ministeri d’Economia, i vostè
sap que és una qüestió que està pendent, la meva memòria no
ho pot retenir tot en dos mesos, però està pendent de fa dos o
tres anys. No avancen aquestes qüestions, estan allà aturades.

Han d’impulsar. Les Illes necessiten possiblement aquesta
normativa per part d’Economia, i les Illes hi tenim qualque cosa
a dir, aquesta comunitat.

Tema gasoducte: vostè no sé si té coneixement del projecte
del decret, que ja està, que no és una quimera, jo n’he parlat a
vegades públicament, i per tant amb molt de gust n’hi parl ara
també, del projecte: “Proyecto de real decreto por el que se
regula el acceso de terceros a las instalaciones gasísticas y se
establece un sistema económico integrado del sector del gas
natural” . No sé si té coneixement d’aquest projecte. Jo estic
disposat que tots vostès el coneguin, perquè ja no és un
projecte de calaix, ja ha estat comunicat a les comunitats
autònomes, i recentment, no sé si ho sap, dia 19 d’abril ha estat
ja contemplat a la Comissió Nacional d’Energia perquè faci
l’informe preceptiu, que no vinculant, però informe. I per tant
aquí, en aquest projecte de decret hi ha una voluntat del
Ministeri d’Economia, i aquesta voluntat fa possible amb
aquest decret, amb aquesta redacció, fa més possible li diria
econòmicament el gasoducte que la planta. Article 14 del
projecte. En podem parlar en el seu moment, perquè
tècnicament, em pareix que avui no és el dia, al nostre entendre
fa més possible el gasoducte que la planta, per la forma de
retribució que preveu. És ver que no està publicat, però jo li dic,
què és primer, esperar que es publiqui, o que nosaltres
planifiquem? Jo crec que el Govern ho ha fet bé. Té el
document, pot redactar, el gestor nacional pot presentar, com
vostè sap, és la seva competència; pot dir al Ministeri que ho
inclogui a la planificació. Si aquesta passa es fa, nosaltres tenim
gasoducte. 

Jo crec que amb això li contest al que em preocupa. Ja m’ha
deixat de preocupar el Pla, ja és un èxit, ja tenim el document.
Ara el que em pertoca és gestionar-lo, li pertoca gestionar al
Govern. 

Sr. Ramon, moltes gràcies. No tot el Pla evidentment no
recull la totalitat de les alAlegacions, perquè el Govern ha de
prendre decisions. A totes les hem escoltat, a totes s’ha
contestat, faltaria més; però a més hem tengut moltes trobades
amb molta gent que s’ha interessat, i en línies generals han
entès i atès les nostres explicacions. De qualsevol manera els
executius han de prendre decisions, i aquest ha estat el pla
redactat, que com vostè sap a més està aprovat pel Govern, i
per tant ja és una realitat.

Li agraesc també les manifestacions. És la meva voluntat, ja
es veu de la primera intervenció, perquè sigui possible que la
corba de menor consum que és la memòria del projecte, que ha
conseqüència d’alAlegacions i de trobades, pugui ser possible,
o que ens acostem a aquesta corba, no és òbviament, no acaba
amb el dibuix de la corba, perquè això és bo de fer, acaba amb
voluntats polítiques, amb inversió, etcètera, de doblers, perquè
el consum sigui racional i no tengui els increments que els
darrers anys han tengut, que pareix que ningú no hi ha fet res,
i per tant tothom, per dir-ho d’una forma planera, tothom que ha
demanat un endoll més l’ha posat, i tira endavant, la qual cosa
ha creat o crearia greus problemes en el futur.
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Sra. Amer, moltes gràcies també. Jo crec que és ver, en el
Govern estam satisfets per haver aprovat un pla, i com he dit
aquest és l’instrument. Totes les coses es poden millorar en la
redacció, però no hi ha dubte que el Pla contempla dos
aspectes fonamentals: estalviar, saber on som, dur gas natural,
que no discuteix ningú, ni a nivell polític ni a nivell ciutadà;
volem gas natural com tothom, per una sèrie de qüestions. La
nostra aposta és gasoducte perquè té menys impacte i perquè
és més segur que l’altre, a més del que ja li he explicat ara fa un
moment al Sr. Huguet. 

De les alAlegacions rebudes, el Pla recull moltes qüestions.
No les tenc totes dins el cap, però li vull dir que parla de
soterrament de les línies a zones rurals, de baixa i mitja tensió.
Això és una aposta també d’ordenació del territori. Fa, ja li he
explicat al Sr. Ramon, recull aquesta intenció política d’acostar-
nos a una corba de creixement més moderada, vegetativa per a
mi l’havíem titulat, sense més que el creixement que qualsevol,
és a dir, sense créixer més residents, sense créixer més turisme.
Pareix que les Illes -i ja hi ha estudis, o hi ha gent que en vol
fer- ja estan amb una capacitat difícil de suportar més gent. Més
gent vol dir més consum, fer en definitiva una economia més
sostenible. 

També com a conseqüència d’alAlegacions quantifica, posa
objectius, 4-5.000 metres de plaques solars tèrmiques, energia
eòlica, etcètera; són objectius. És ver el que diu el Sr. Huguet:
no entra com es farà; ho anirem desenvolupant. El Pla, no vull
dir amb això que jo m’apunti a aquest termini, com que dir que
tenc molt de temps per no gestionar-lo, té un horitzó de 15
anys, i amb revisions, lògiques, cada cinc anys, que a més s’ha
fet amb molt bon criteri per coincidir amb revisions que el
Ministeri d’Economia també té previstes sobre línies de
transport, etcètera. Voldríem coincidir.

Seguirem amb el foment de renovables, començant per casa
nostra, és a dir les dependències del Govern, seguirem, i
començant també per les escoles. Hem de fer conscienciació
ciutadana, etcètera. Hi ha molts de programes a fer, es pot
estalviar consum.

La qüestió de les auditories, li agraesc que me’n parli, em
pareix una gran idea. Les indústries hoteleres són grans
consumidors, i possiblement aquí hi ha molt a fer, i ells poden
trobar amb unes inversions raonables, fins i tot un bon estalvi.
Però a més tot això va en benefici de la colAlectivitat.

El tema de l’escola Pasqual Calbó, no tenim dades encara,
està, crec que s’inicia. El que sí que està molt bé, i per això es fa
a una sola escola, és poder llavors avaluar els resultats. El tema
d’aquesta energia fotovoltaica, si no record malament, encara
hi ha molt per investigar. De moment els esforços econòmics en
relació als resultats pareix que no són tan rotunds com la solar
tèrmica. 

Gasoducte, ja m’ha sentit. L’hem de gestionar, l’hem de
gestionar bé, i estic convençut que les possibilitats legals que
he citat i la possibilitat legal de la Llei 34/98, que a l’article 60.6
parla de la possibilitat, de la possibilitat no, tema que s’ha de
desenvolupar també, que s’han de tractar de forma específica

les zones extrapeninsulars i peninsulars en relació al gas
natural, també farien possible, també ajudaria. Jo el que no som
és el ministre d’Economia, i no vagi per dit com un atac. El que
hem de fer és posar-nos d’acord i impulsar totes aquestes
qüestions. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica per un
temps màxim de cinc minuts té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ja comprendrà
que procuraré ser ràpid, perquè el reglament, ja ho ha vist
vostè, me l’apliquen no a rajatabla, però me’l recorden en tot
cas si no me l’apliquen.

Miri, potser que vostè hagi perdut preocupacions, almanco
la de la planificació. Jo no només no l’he perduda, sinó que
encara sortiré d’aquesta compareixença més preocupat. Miri,
l’aspecte que vostè ens ha relacionat al principi, de les
actuacions per l’estalvi, per l’eficiència, m’haurà de reconèixer
que es poden executar i que es venien executant moltes d’elles,
i que es podrien executar en un futur la majoria d’elles sense un
pla. Sense tenir el Pla se n’han executat moltes, se’n vénen
executant, i vostè ho ha reconegut, ens hem anticipat al Pla. És
a dir, el Pla tindria sentit per a aquestes actuacions si a més de
només assenyalar objectius, tant de quiloteps, per sectors, hi
poguéssim veure una ordenació i una programació. Per fer
actuacions com es feien abans del Pla, que a més el Pla no ho
organitza de cap de les maneres, no fa falta un pla. Per tant en
aquest aspecte jo crec que vostè, i jo, hem de continuar
preocupats, perquè el Pla no ho organitza. Assenyala els
objectius, però res més. D’acord?

Tema de gas natural: Li recordaré el pacte, publicat, no és
una fotocòpia, tercer paràgraf: “en energia s’optarà pel gas
natural com a nou combustible per produir energia elèctrica i
per a usos domèstics. El gas natural es transportarà en vaixell,
i el Pla fixarà l’emplaçament”, etcètera. És un compromís dels
partits que firmen el pacte, entre ells, i de tots amb els
ciutadans. I a mi em preocupa el que li he sentit dir, Sr.
Conseller, que aquesta llei i aquest decret que l’esborrany ens
dóna possibilitats. Miri, el sector elèctric i el sector gasista a
Espanya i a alguns països més europeus -a França no, per
exemple- està liberalitzat, cada vegada més és un sector públic.
Cada vegada més les empreses, com a qualsevol sector que ha
de viure de la presència de capital en què creguin els
accionistes, ha de ser rendible. La quantitat de gas passant per
tot, per tot, jo supòs que a la Conselleria el va trobar vostè, a
aquest estudi; jo en vaig demanar un aquí a dalt, perquè quan
feien aquestes coses n’enviaven una còpia al Parlament, açò
està fet a l’any 99, “Estudi de viabilitat dels sistemes de gas
natural de la comunitat autònoma de les Illes Balears”, ho varen
presentar a Gas Natural, ho varen presentar al Ministeri, eren
del mateix color polític, varen parlar d’aquestes qüestions...
Què passa? Que és igual que siguin 30 o... Escolti, com més
amunt se’n vagi, el TIR, la taxa de rendiment intern, menys
garantia té de ser amortitzable. Vostè creu que s’agafaran entre
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60 i 70.000 milions de pessetes?, perquè vostè ha de començar
no de la mar cap aquí, vostè ha de començar aquí on acaba
l’actual, i ha de comptar que el sistema hauria d’absorbir tot
açò. Que el sistema damunt la taxa del gas que passi, de
transport, absorbirà açò? I açò a on anirà? És a dir, 70.000
milions de pessetes, i vostè en pot amortitzar 10-12.000? Si a
més vostè amb els programes d’estalvi el que fa encara és
menys rendible el sistema. Aquest sistema perquè sigui
rendible no hauria d’anar de l’ordre de mig BCM, hauria d’anar
per damunt dels 2, de consum.

Per tant, el nostre sistema de gas, la capacitat que tenim de
gas, i més si volem ser responsables i estalviar consum
energètic aquí on podem... Escolti, Sr. Conseller, tota la
producció elèctrica amb gas, l’únic que aconseguim són uns
límits de producte, i aquests límits de producte poden rendir x.
Si vol, farem el detall ara, és per no avorrir amb temes tècnics,
però que jo crec que vostè ha de saber i de tenir en compte. Per
tant, és molt difícil que el sistema sigui capaç d’amortitzar, i per
tant de finançar l’aportació, amb gasoducte. L’altra, la planta,
no ben arriba a un TIR del 8, però sí que té possibilitats perquè
s’atraca més a la quantitat d’inversió que pot ser amortitzada
amb el consum del gas. Com que no? Si vostè ho acaba de dir,
que és molt més barata la planta que no el gasoducte. Com que
no? Escolti, no ho dic jo, ho diuen els tècnics. 

Per tant, Sr. Conseller, si vostè no té garantia de
finançament, si vostè no ha parlat, perquè ho ha reconegut, no
ha anat per res a Madrid, no ha parlat amb ningú, ho ha dit
vostè, jo li he demanat. Per tant, si no ha fet aquestes gestions,
Sr. Conseller, vostè ha de recuperar la preocupació que hem de
tenir tots els ciutadans, ho ha de recuperar i s’ho ha de
replantejar. Miri, el que jo no crec que vostè faci -m’agradaria
estar-ne segur- és dir que tenim un pla i el PP no ens el finança;
que a Galícia tenen gasoducte i a Balears no ens posen
gasoducte. Estam dins un sistema de globalització d’economia;
Espanya, jo crec que amb encert, ha apostat per aquest sistema.
Tenim unes tarifes elèctriques que en aquests moments són
ambicionades, i vostè ho haurà llegit aquests dies, perquè són
notícies d’ahir o d’abans d’ahir, que la (...) francesa tendria
ganes de comprar, per exemple, la companyia elèctrica
asturiana, i que segurament el Govern espanyol haurà de trobar
fórmules per dir-los “Escoltin, que vostès tenen un sistema
elèctric tancat. Vostès no venguin, que nosaltres no podem
venir, que quan estiguin vostès amb competència ja entraran en
el nostre sistema (...)”.

Per tant, tots els sistemes de competència, on la possibilitat
d’amortitzar les inversions no sigui possible, una de dues ,  o
s’ha d’optar per aquella que representi manco diferència entre
la capacitat de retorn de la inversió i el sistema que vulgui
implantar, o se n’ha d’oblidar.

Jo crec açò, i com que tots els que vàrem estudiar abans, el
98 i el 99 i el 96, vàrem arribar a aquestes conclusions, per açò
vàrem fer açò. I quan nosaltres vàrem veure el pacte, vàrem
pensar que vostès ho sabien. El que ens estranya és que hagin
passat de mig any 1999 a mig any 2001, dos anys, pensant una
altra cosa, i que ara vingui vostè i digui que no parlat amb
ningú, que no ha fet cap gestió, i que a més està convençut que

l’article (...) d’aquest decret... Escolti, i per què amb aquest
decret no anam, jo que sé, a fer una volta amb el gasoducte a
no ser on? Per l’amor de Déu!

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Clar, el que vull fer veure, Sr. President, Sr. Conseller, és que
gasoductes a Espanya -ara no puc treure més documents- en
fan falta molts i a molts de llocs, i que és impossible, no fa falta
que li expliqui, que vostè pugui agafar un decret, un article, i dir
“amb aquest decret jo ficaré pertot”. Vostè el que vol dir és “jo
me n’aniré amb un projecte al Govern central, li diré que tenc el
projecte, tenc el pla, posem aquest gasoducte”. I si aquest
gasoducte té una diferència entre el que és el rendiment i la
inversió, de 40.000 milions de pessetes, vostè creu que un
sistema liberalitzat absorbirà açò? Vostè té una formació i una
experiència empresarial. Vostè no creu que els fillets vénen de
París. Per l’amor de Déu, Sr. Conseller! Ens jugam un futur molt
important per a les Illes. Si volem gas, i el volem, tenim moltes
dificultats per la massa que consumirem de gas. Açò és el gran
problema que tenim per tenir gas a les Illes Balears, la quantitat
que volem cremar. Com que a més el programa d’estalvi que
vostès presenten, que jo pos en dubte que puguin obtenir, jo
crec que la demanda i el creixement no serà vegetatiu, i
segurament vostè aquí no ho pot reconèixer, o no ho vol, no ho
sé; però segurament vostè sap que la demanda i l’estalvi -la
història ens ho contarà- creixeran.

Per tant, açò juga a favor de gas i d’implantació de gas, no
ens enganem. Però no juga aquestes operacions que vostè em
fa de fer un document que no han pactat, i que segurament dins
el sistema liberalitzat espanyol no hi cap de cap de les maneres,
perquè no es pot amortitzar, perquè no són ja decisions
p olítiques, que vostè ho sap, que Gas Natural al moment en què
el Govern li digués “açò queda declarat d’utilitat pública, i s’ha
de fer gas fins allà, i a més ho heu de fer”, què dirà? “I ara per
on me l’estrenyeran? Per on em prendran açò?” El sistema s’ha
d’integrar internacionalment. Siguem realistes, juguem a allò
que és possible. L’únic que li demanàvem nosaltres era: Escolti,
si no volen llevar l’opció 1, gasoducte, no la llevin del Pla. Però
per no tornar a fer pla, aprovació inicial, modificació, exposició
pública... posin ja l’altra opció, i si la primera va malament, com
que el que volem és gas, doncs optin per la segona. Tan senzill
com açò.

Bé, ja acab, Sr. President. Supòs que tindrem més ocasions
per debatre aquest tema, que és important i transcendent, en
açò coincidim amb vostè, i jo li agrairia, Sr. Conseller, que
reflexioni sobre el que li he plantejat, i no tengui preocupació,
si ha de rectificar, ha de rectificar, perquè l’important no és el
que digui vostè o el que digui jo, o el que digui el Govern o el
que digui Madrid. L’important és que a les Illes arribi el gas, pel
sistema que sigui possible d’arribar. Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Altres grups que vulguin
intervenir. Per tancar la qüestió té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Moltes gràcies. Moltes coses ha dit en cinc minuts. No posi
en boca meva el que no he dit, no digui que jo he dit que és
molt més barata la planta que l’altre, a pesar que aquesta és una
qüestió que per a nosaltres no torna enrere. Nosaltres volem
gasoducte. Per què? Ja ho he explicat abans, no perquè haguem
de tenir aquí una espècie de matalàs de seguretat, és que és
possible. Jo crec que vostè no coneix el projecte, i jo ja li he
explicat el projecte del decret, perquè jo diria que l’empresa
gasista, Enagas, té molta més fe que vostè en aquesta qüestió,
i per tant, veurem. Vostè és escèptic, però doni’m la possibilitat
de gestionar, i per tant aquesta és una qüestió important. Volem
gasoducte pel que ja li he dit abans, menys impacte i seguretat.

Jo ara he començat per la meitat, i m’ha tornat a dir el mateix
que abans, que no es creu l’estalvi, que nosaltres no ens
comprometem, etcètera, etcètera. Fixam uns objectius, fixam uns
foments, i el temps, igualment li dic, jo tenc dret, el Govern té
dret a gestionar una qüestió, i que em diu que abans ja feien
aquestes coses? No sé quantes coses d’aquestes s’han fet. Jo
crec que avui, d’una forma molt més decidida, ningú no havia
fet estudis d’enllumenats públics, estudis, ni voluntats ni
dotacions econòmiques per resoldre i millorar. S’han fet
estudis, però no s’ha fet el canvi necessari a les Illes de
Menorca, Eivissa, i ara hem començat la de Mallorca. Aquí hi ha
un estalvi important, i per tant aquest és un debat que no té fi.
Vostè em diu que ja ho havien fet, nosaltres pensam que ho
tenim més clar i més decidit. Vostè diu que no fa falta un pla per
fer aquestes coses; miri, el Pla ho recull, i per tant és un
compromís polític i clar. Hi ha una voluntat política, igual que
amb el gasoducte.

Jo crec que vostè, com li he dit, no coneix el decret, o no
l’entén, o no hem tengut el projecte de decret, i ja li dic que
l’empresa té més fe que vostè en aquesta qüestió. Nosaltres,
per descomptat, en tenim. Jo no he vengut aquí a donar compte
d’una cosa que el Govern ha iniciat com un brindis al sol, de
cap manera.

Vostè m’ha tret un paper, m’exhibeix un paper. Jo en tenc un
altre: “el Govern -el 97- opta por el gasoducto y pide a Madrid
que lo financie”. Això ho varen dir vostès. Per tant, vostès han
contemplat també aquesta... ara a mi aquestes qüestions no
m’interessen gens. Estic d’acord amb la primera part de la seva
intervenció. Gas natural, sí, no hi ha discussió. El Govern té la
capacitat de planificar, i aquest ho ha fet. L’altre no, els altres
no. Vostès crec que el que han de fer és no posar cap pedra a
l’engranatge, estic segur que no ho faran, sinó que, com que és
possible, donin suport a aquesta qüestió.

Vostè creu, em deia, que el Ministeri... doncs sí, si el
M inisteri vol, ho pot incloure a la planificació. I és possible
l’amortització en un temps raonable. Una altra cosa és que em

digui que n’hi ha de trams més barats, i que no li ficaria. Jo crec
que aquí tots nosaltres, si ens posam d’acord, aquesta
planificació va endavant, i això és el que li puc dir ara. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre
del dia només queda agrair la presència del conseller
d’Innovació i Energia, el Sr. Príam Villalonga, i dels alts càrrecs
que l’han acompanyat, i de tots vostès.

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