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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començam la sessió d’avui. En
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

Passam idò al primer i únic punt de l’ordre del dia relatiu a
les preguntes RGE núm. 2129/03, 2293/03, 2294/03, 2295/03,
2296/03, 2297/03, 2298/03, 2299/03 i 1300/03. Assisteix l’Hble.
Conseller de Comerç, Indústria i Energia Sr. Josep Juan i
Cardona.

1) Pregunta RGE núm. 2129/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Pere Sampol  i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al futur de l'empresa CATISA.

Per formular la pregunta RGE núm. 2129, relativa al futur de
l’empresa CATISA, intervé el diputat Sr. Pere Sampol i Mas.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé des de què va esclatar el
conflicte de CATISA la veritat és que únicament se n’ha parlat
en aquest Parlament en una o dues ocasions i contràriament a
allò que ha passat amb una empresa que proporcionalment a
Mallorca representa el mateix que CATISA per a Menorca i que
és Majórica. Fins i tot, hem pres dos acords per plenari del
Parlament respecte Majórica, afortunadament per unanimitat,
amb un consens important. I al contrari, CATISA, excepte una
o dues preguntes que es varen produir la passada legislatura
pareix que no ha suscitat tant d’interès. I insistesc, CATISA és
a Menorca allò que Majórica és a Mallorca, amb les
proporcions de cadascuna de les illes.

Des de què va prendre possessió el nou Govern únicament
hem vist una manifestació pública per part d’algun representant
del Partit Popular que ha estat criticar, injustament, el nou
gerent de CATISA que és l’anterior director general
d’economia. No ha sortir des del Govern la crítica, ha sortit des
del Partit Popular. Crítica injusta i que no ajuda gens a la
continuïtat d’aquesta empresa i que segons les dades que
tenim pareix que està superant la crisi, que és possible que
enguany tanqués el balanç amb un lleuger benefici i que per
tant, s’obrin una sèrie d’expectatives que garantiran la

continuïtat d’aquesta empresa i el manteniment dels llocs de
feina.

Aleshores l’objecte d’aquesta pregunta és aconseguir
paraules amables del Govern cap a aquesta empresa. Tots
sabem els problemes que hi ha per donar ajudes directes a
empreses, especialment quan no estan al corrent de pagament
amb les administracions públiques. Però voldríem sentir del
Govern aquest compromís a favor de CATISA, del manteniment
dels seus llocs de feina i de la continuïtat d’aquesta empresa
tan emblemàtica, que personalment pens que va molt lligada a
tot el sector bijuter de Menorca. Si tancava CATISA voldria dir
que les coses van molt mal dades per a tot el sector bijuter
menorquí. Per tant, es tracta de llançar impulsos positius,
missatges positius cap al conjunt del sector i en particular cap
a CATISA.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller per 10 minuts.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé el primer que he de dir és
que el compromís del Govern és públic. És a dir, jo la primera
visita que faig fer Menorca quan vaig ser nomenat conseller de
Comerç, Indústria i Energia, un dels primers llocs, no li diré que
el primer, però un dels primers llocs que vàrem anar va ser a
CATISA i com que va ser en el mes d’agost em vaig trobar que
bona part, com a altres empreses, de la gent estava de vacances
i em varen rebre dos membres que representaven l’empresa. I
els vaig dir el que dic aquí i el que vaig dir públicament a
Menorca en el seu moment, que el Govern es comprometia a
ajudar CATISA. Però més que mirar cap endarrera havíem de
mirar cap endavant, per això vaig parlar d’un pla de viabilitat i
d’un pla de futur. I això va ser abans, uns dies abans del
nomenament de l’actual director general o administrador, ara no
record el càrrec que té.
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Per tant, vull dir-li que efectivament Sr. Sampol sí que hi ha
hagut manifestacions del Govern i manifestacions amables en
el sentit de voler donar suport a aquesta empresa. I és cert,
estic d’acord amb vostè, que la situació de CATISA no ha
generat les mateixes declaracions del Parlament, quan dic
declaracions em referesc que hi ha, deu haver-hi, respecte
Majórica dues mocions o dues proposicions no de llei
aprovades per unanimitat i no ha generat igual declaració
CATISA. Però estic convençut de què tots i cada un dels
diputats d’aquesta casa pensen el mateix, pensen que mereix el
mateix tracte CATISA que Majórica i pensen que Catisa dins
allò que és el sector bijuter i dins l’indústria de Menorca té la
mateixa importància, si volen fins i tot simbòlica, que Majórica.
I dic simbòlica perquè Majórica, igual que CATISA, té dos
aspectes, un de purament industrial i de producte, té un
producte bo i competitiu i l’altre és que és una empresa
emblemàtica i té un símbol important, fins i tot amb el seu nom.
CATISA què passa? CATISA és una empresa emblemàtica de
Maó, una empresa simbòlica, allà on els seus fundadors han
estat gent molt reconeguda i molt estimada a Menorca i que han
creat, per dir-ho així, escola. I a més, efectivament, CATISA té
un producte que és competitiu.

Jo crec que hem de tenir clar que el Govern necessita i té
l’obligació de les dues coses, ajudar i fer costat a totes les
empreses que siguin emblemàtiques, que tenguin un nombre
important de treballadors, que estiguin en situació delicada  i
que a la vegada tenguin un producte competitiu, un producte
que dins el mercat és bo i interessant perquè si volem colAlocar
un producte que està fora de lloc és absurd voler mantenir
aquesta ajuda. CATISA ho compleix, és una empresa
emblemàtica de Menorca, és una empresa que té un nombre
important de treballadors decidits a seguir treballant i defensar
la seva empresa. Això tal vegada és un tema, que jo ho vaig
comentar i fins i tot em va impressionar, l’ànim de lluita que
tenien els treballadors de CATISA i la decisió dels treballadors
de CATISA, ja que els administradors de la societat no havien
complit o no havien fet allò que s’esperava d’ells i no havien
duit a CATISA pel bon camí, sinó que allò que havien intentat
era treure-li tots els seus actius, aprofitar-se dels actius i deixar
CATISA tirada, ells volien rescatar CATISA i volien tirar
CATISA endavant. Fins i tot, gent que ja s’havia retirada per
qüestions d’edat i això, ha tornat per intentar tirar endavant
CATISA.

Per tant, com és natural un esforç així mereix que el Govern
es senti obligat a donar suport a aquesta empresa. Cert és, com
diu vostè Sr. Sampol, que tenir deutes amb hisenda, o tenir
deutes amb l’Administració, Hisenda, la Seguretat Social,
etcètera, dificulta el tema de les ajudes. Puc dir-li que nosaltres
hem intentat parlar amb l’administració creditora i que coneixen
la situació de CATISA, que coneixen la necessitat de recuperar
CATISA i allò que s’està fent és, sense violentar en absolut la
normativa, ni sense incomplir les obligacions que marca la llei,
es tracta de retardar els pagaments fins que CATISA pugui
anar fent front a aquestes obligacions.

No fa gaire dies el Sr. Monserrat, així ens oblidarem
d’eufemismes en nombrar càrrecs, em va fer arribar un
esborrany d’allò que havia de ser el pla estratègic o el pla, si

vol, de viabilitat de CATISA. Nosaltres l’estam estudiant,
perquè no es tracta de dir sí o no, es tracta d’ajudar i ajudar
significa colAlaborar i aportar les nostres opinions, ja estam
parlant amb especialistes externs de la conselleria per intentar
tenir un equip per posar-lo a disposició de CATISA i fer un pla
de viabilitat que ajudi a CATISA i que vagi endavant. Està clar,
com vostè diu, que sembla ser que s’ha superat el cop més fort,
però segueixen necessitant que se’ls doni una mà i segueixen
en una situació delicada. 

Buscar un nou emplaçament és una cosa important, llavors
la conselleria vol manifestar el seu compromís, o el Govern és
igual, la Conselleria de Treball ja ho ha manifestat, en donar el
suport a CATISA, amb els mateixos principis que inspiren
l’ajuda a Majórica. És a dir, defensa al màxim dels possibles
llocs de feina, viabilitat de l’empresa i com és natural, el més bo
seria que no sortís de Maó, que mantengués la seva seu, no on
està ara perquè és difícil, a algun lloc de l’entorn del polígon
industrial, o a un altre lloc de Maó per mantenir la riquesa en
aquest lloc.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Sampol per 5 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, no serà un torn de rèplica,
serà un torn per animar el Govern a seguir molt de prop i ser
sensible a les propostes de solucions que arribin per part dels
treballadors de CATISA i mai més ben dit, per part dels
treballadors, perquè aquí es va produir una fuga de l’empresari
i en aquests moments hi ha una autogestió de l’empresa.

Efectivament té uns reptes importants, per una part eixugar
les pèrdues acumulades els darrers anys de mala gestió, pareix
que s’ha arribat a acords amb la Seguretat Social, amb Hisenda
i el FOGASA i que sembla que ja hi ha unes previsions de
començar a amortitzar aquests deutes. A curt termini hi ha el
problema del canvi d’ubicació, que aquí sí que hi hauria
d’haver una ajuda important per part de les administracions, pot
colAlaborar l’Ajuntament de Maó, el Govern haurà de participar
ja sigui amb ajuts directes per a adquisició d’un solar o d’una
nau industrial o per al lloguer de la mateixa.

Bé jo crec que coincidesc amb vostè que hi ha una actuació
exemplar per part dels treballadors que estan demostrant una
fidelitat a l’empresa més enllà d’allò que és el manteniment d’un
modus vivendi. És a dir, realment hi ha una gran estima cap a
l’empresa gràcies a molts d’anys de fer-hi feina. I la veritat que
se n’està sortint, fins ara, sense costar un euro a
l’Administració perquè els únics ajuts que ha tengut fins ara va
ser en forma d’avals en el descompte de paper, mitjançant
l’Institut d’Innovació Empresarial i que fins ara ha respost
sense provocar cap despesa a l’Administració pública. Per tant,
jo vist com està evolucionant el tema i els resultats, em
congratul de què hi hagi una predisposició del Govern, aquest
era l’objecte d’aquesta pregunta. M’imagín que el debat que
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hem tengut vostè i jo arribarà als treballadors de l’empresa i els
ajudarà a seguir tirant endavant aquesta activitat.

Per altra banda sí que li he de dir, tal i com ja vàrem parlar
durant la seva compareixença per explicar els pressuposts, que
el seu pressupost no només no han augmentat quant als ajuts
directes a les empreses. Clar això em preocupa perquè en un
moment de recessió del comerç mundial i en un moment en què
de cada vegada existeix més competència de països asiàtics, de
països del centre i de l’est d’Europa, més que mai hem de tenir
ajuts per ajudar a captar nous mercats, per ajudar a la
innovació. Aquí també el Centre Tecnològic de la Bijuteria de
Menorca li hauríem de donar un estímul molt important a través
del Pla de competitivitat, hi ha recursos. I en definitiva es
tractaria de intentar donar un impuls a aquest sector perquè
realment el futur és complicat.

Però jo crec que amb l’experiència de CATISA quan hi ha
aquest capital humà tan entusiasta, per pocs incentius que des
de l’Administració donem aconseguirem resultats. I que així sia.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. En torn de contrarèplica el Sr. Conseller
per un temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Agraesc les paraules del Sr.
Sampol i coincidesc amb moltes coses, fins i tot que
m’agradaria tenir més pressupost, m’agradaria tenir un
pressupost més elevat, com supòs que li passa a qualsevol
persona i que li passava també a vostè quan era conseller que
sempre pareixia, no pareixia, certament se’n necessitaven més
perquè la veritat en la situació que ens trobam necessita d’una
actuació decidida de l’Administració.

Però miri, jo baldament sigui reincidir en el compromís del
Govern amb CATISA, jo vull deixar-ho ben clar i voldria que
tothom estigués tranquil en aquest aspecte, crec que la
voluntat de tots és aquesta. Per tant, s’ha d’ajudar a CATISA
i s’ha de fer de la millor manera possible. Jo he estat parlant
durant la darrera fira, bé alguna vegada he parlat a Palma amb
el Sr. Monserrat, després a la darrera Fira de bijuteria de Madrid
vaig coincidir amb els representants de CATISA i vàrem estar
parlant i vàrem parlar precisament del compromís, tan en
assortir com en millor maquinària, etcètera. Jo crec que
efectivament respecte el trasllat de CATISA i cercar un nou
local l’ajuntament té un protagonisme especial. Jo fins i tot li
vaig comentar al Sr. Monserrat, miri que l’ajuntament es
p reocupi, per dir-ho d’alguna manera, cerquem un local
juntament amb l’ajuntament i el Govern es preocuparà que hi
hagi el màxim d’ajudes possible en la instalAlació i en la compra
de nova maquinària, en la modernització de l’empresa, jo crec
que fa falta. Jo vaig quedar impressionat, insistesc, amb la
postura, la decisió, la valentia dels treballadors de CATISA de
voler tirar endavant, més que una empresa, un projecte i una
manera de fer les coses. 

Jo crec que per això avui CATISA representa també una
això, no és només una empresa allà on s’està generant, o vol
generar beneficis, sinó que a més és una manera de veure les
coses, una manera de treballar i per tant, han d’estar
ressaltades. Clar això significa, allò que vostè ha dit respecte als
pressuposts i té raó, que hem de saber optimitzar. Jo he tengut
reunions amb l’Associació de Bijuters, SEBIME, precisament
per a aquests temes, veurem com utilitzam el nostre pressupost,
com utilitzam el pressupost i hem estat parlant perquè
precisament la mateixa associació sigui la que prioritzi el tipus
d’ajuda que necessita el sector. L’altre dia parlàvem dels
barems en els pressuposts, però a més és important que la
mateixa associació, que els mateixos empresaris prioritzin
quines són les seves necessitats, d’aquesta manera ens permet
fer un ús més racional o optimitzar els recursos escassos que
tenim. Jo crec que això juga o jugarà un paper important. 

Un dels temes també a tenir en compte és que quan estam
parlant del món de la bijuteria, no fa molt de temps s’ha acabat,
s’han arribat a els conclusions del clúster del sector bijuter a
Menorca. Per tant, tenim, si tan vol, una guia per on hem d’anar
i per on de dirigir les actuacions no només dels empresaris sinó
també de l’administració i això també facilita a l’hora de la
veritat fer un ús més adequat i un ús òptim del pressupost. Per
tant, jo confiï que sigui dins les conclusions del clúster i amb
les conversacions que he tengut amb SEBIME, l’ITEBM,
l’Institut Tecnològic de Bijuteria de Menorca, juguen un paper
molt important, com a element dinamitzador i sobretot com a
element que pot donar serveis comuns a les empreses que per
les seves dimensions no poden tenir. Això ho està fent molt
poc a poc, jo crec que hauríem de primar aquesta funció. Hi ha
maquinària que tal vegada una empresa tota sola no pot
comprar, a part de què els seus pressupost no li ho permeten,
o la seva situació econòmica no li ho permet i les seves
dimensions no li fan rentable l’ús d’aquesta màquina, però sí
pot ser si es dóna aquest servei a un grup d’empreses bijuteres.

Per tant, jo crec que hi ha tot un seguit d’objectius i
d’accions a fer, a l’empara precisament d’aquestes converses
i de les conclusions del clúster que pot ajudar, no només a
CATISA en el seu cas concret i específic, també en general al
sector de la bijuteria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

2) Pregunta RGE núm. 2293/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Valentí Valenciano i  López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al càlcul dels danys ocasionats als sectors afectats per
l'apagada del mes de juliol.

Per formular la pregunta RGE núm.2293/03, relativa al càlcul
dels danys ocasionats als sectors afectats per l’apagada del
mes de juliol, intervé el Sr. Diputat Valentí Valenciano i López.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:
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Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè sap que
l’oposició una manera que té d’obtenir informació és demanant
al Govern. El mes de juliol passat hi va haver una apagada i que
ja n’hem parlat una mica en aquest Parlament i no ha estat la
primera vegada que ha ocorregut. GESA ha promès que no es
repetirà, però per una altra banda també hem de procurar que no
es repeteixi, òbviament, però també hi ha veus qualificades com
per exemple el ColAlegi d’Enginyers que diu que d’aquí al 2005
a Mallorca es poden repetir aquests talls de llum. Aquesta
apagada va afectar tota la ciutadania, la ciutadania paga les
tarifes i tenen dret a tenir un bon servei de corrent. Per això hi
ha un Reial Decret 1955/2000 que enguany és el primer any que
entra en vigor.

Llavors aquesta pregunta fa referència a aquesta apagada
elèctrica, si el Govern ha calculat aproximadament, perquè
òbviament amb exactitud no ho pot fer, els danys que va
ocasionar aquesta apagada i quina magnitud té perquè això és
un tema que preocupa als ciutadans i a més a més, perquè com
més es conegui seria una forma de pressionar perquè el
subministrament al final sigui millor. Per tant, en aquest sentit
va formulada aquesta pregunta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller durant un temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Si em permet Sr. Valenciano,
abans d’entrar en la concreció del càlcul o de dir-li si hem
calculat per aproximació, que no ens ha estat possible, però hi
ha una sèrie de coses de les que vostè ha dit que hi voldria fer
unes observacions.

Ha parlat del risc que tenim de què es produeixen més zeros,
més apagades o com li vulgui dir. És cert, jo crec que aquí no hi
ha ningú que no sigui conscient d’aquesta limitació. I aquest
risc ve determinat no per la falta de capacitat de producció
d’energia sinó per la situació en què es troben les
infraestructures de transport i distribució d’energia que són
escasses, és a dir, són insuficients. Per tant, tenim un risc i hem
de procurar, mitjançant mesures d’estalvi, d’eficiència, mesures
de prevenció, mesures de millora de la xarxa, hem de procurar
que això no torni a passar o que aquest risc disminueixi fins a
uns nivells acceptables. És a dir, que pugui passar
temporalment, com hem tengut una apagada important a Eivissa
aquesta nit passada perquè dos llamps han afectat vàries línies,
això és inevitable. Però no en els casos que s’ha donat aquesta
vegada.

Per altra part el reial decret al qual vostè ha fet referència, no
entra en vigor el gener del 2003 sinó que és el gener del 2004.
Per tant, aquest error és comú de vostè i meu, jo també havia dit
que entrava en vigor el primer de gener perquè havia fet una
interpretació equivocada de la llei, d’aquest Reial Decret 1955
de l’any 2000 i els Serveis Jurídics m’han fet una nota, si vol li
ho puc passar una vegada que jo l’hagi llegit perquè és l’únic

document que tenc i que m’expliquen com funciona. Resulta
que aquest Decret 1955 del 2000 sobre la qualitat del servei
elèctric estableix que el distribuïdor haurà de disposar d’un
sistema de registre d’incidències, d’acord amb el procediment
de mesura i control de la continuïtat subministrament i de la
qualitat d’aquest subministrament. Estableix que el termini
màxim d’implantació des de l’aprovació del procediment de
control és d’un any. Clar, a l’any 2001 varen presentar les
empreses, o les associacions d’empreses, sistemes de control
i que es va aprovar dia 22 de març de l’any 2002 i es va publicar
dia 14 o 15 d’abril del 2002, exactament va entrar en vigor el dia
14 d’abril del 2002. Per tant, es disposa un any d’implantació i
seria 14 d’abril del 2003 i això significa que l’entrada en vigor
d’aquest decret és el primer de gener de l’any 2004. Dic això
més que res per centrar una mica perquè amb les altres
preguntes que vostè formularà també es parla d’aquesta
situació.

Jo la veritat me’n record en algun debat que hem tengut en
el ple del Parlament també vaig dir que entrava en vigor l’any
2003, va ser un error i jo em vaig equivocar. I els Serveis
Jurídics m’han corregit això. Això és una normativa que
estableix l’obligació de la qualitat del servei i estableix una sèrie
de penalitzacions, com és una compensació en els tres primers
mesos del següent any de les deficiències, si s’infringeixen un
nombre determinat d’hores de servei o de subministrament. I fa
una diferència en si és zones urbanes, semiurbanes, etcètera.
Estam parlant de què a una zona urbana no pot superar una
interrupció superior anual de dues hores, en una zona urbana.
Si mal no record..., no són dues hores. Quan és per a individu,
o sigui per a subministrament particular passa a sis hores.
Aquest decret és una mica complicat, s’ha de combinar el
subministrament, la qualitat de subministrament i continuïtat de
subministrament per zones, urbana, semiurbana, rural-
concentrada, rural- dispersa, després s’ha de combinar també
amb el subministrament o l’obligació de qualitat de
subministrament i continuïtat amb el particular, amb el titular del
comptador. Aleshores tenim uns mínims que són els que
regulen.

Què passa fins que entri en vigor aquesta normativa? Home,
que qualsevol perjudici com és molt natural, l’afectat, el
particular té dret a demanar les responsabilitats davant els
tribunals a qui ha causat aquest mal, aquests perjudicis. I
paralAlelament també l’Administració pot imposar sancions per
la falta que es pugui tenir en la continuïtat de subministrament
o en la qualitat del subministrament. Vull posar d’exemple la
sanció que a la legislatura passada el Govern de les Illes Balears
va imposar a GESA i que ara està als tribunals, està
recorreguda, però el Govern va imposar a GESA, precisament
per l’aturada que hi va haver l’any, si no record malament, 2000.
Bé, això funciona d’aquesta manera, responsabilitat davant els
tribunals, responsabilitat administrativa i a partir de gener del
2004, responsabilitat a més que s’ha de demanar no davant
l’Administració autonòmica, ni municipal sinó davant la
Comissió Nacional d’Energia. És a dir, les rebaixes, les
penalitzacions que tendrà l’empresa proveïdora, en base en el
Reial Decret de qualitat del servei elèctric, seran reclamables
davant la Comissió Nacional d’Energia. La comunitat autònoma
no hi té competències. No lleva, insistesc, que la comunitat
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autònoma no pugui imposar sancions per incompliment de la
norma, però que això no compensa, per dir-ho així, als
particulars, sinó que és una sanció administrativa que s’imposa.

Ja li he dit, el Govern va posar, concretament la Conselleria
de Salut i Consum, a disposició dels ciutadans de les Illes
Balears un telèfon per informar-se de tots aquests drets i per
intentar ajudar a canalitzar aquestes reclamacions. I no hi ha en
aquest moment un càlcul aproximat dels danys que va
ocasionar aquesta apagada en el conjunt dels sectors, entre
altres raons perquè molts d’empreses han reclamat aquests
danys a els cases d’assegurances i això ja queda fora de les
notícies que nosaltres tenim.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica pel Sr. Valenciano per
5 minuts.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sí, Sr. President. Bé no hi ha un càlcul, entraré en la
pregunta i deixem el reial decret. Jo crec que seria molt
important que hi hagués un càlcul perquè si hi hagués un càlcul
coneixeríem exactament la magnitud del problema que
segurament és molt més important del que creim. I conèixer
aquesta magnitud implicaria en el fons saber la importància que
té la qualitat d’aquest subministrament. 

Per tant, en aquest sentit Sr. Conseller nosaltres
evidentment de cada vegada com més distància temporal hi
hagi d’ara a dia 21 de juliol és més difícil, però jo crec que a
partir d’ara donada la importància que té aquesta qüestió, cada
vegada s’hauria d’intentar quantificar-ho, com a mínim perquè
sigui una manera d’anar ajudant poc a poc de què les coses
funcionin millor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Valenciano. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller per 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Estic completament d’acord amb
vostè, si es pogués quantificar econòmicament el mal que s’ha
fet donaria una altra dimensió de la magnitud d’aquests fets,
d’aquesta aturada. 

Pensi, perquè nosaltres estam parlant, i aquí, maldament a
la seva pregunta s’inclou, com que vostè ha fet una pregunta
genèrica que ho abasta tot, clar, compareix el conseller de
Comerç i Indústria; potser quan fan aquesta pregunta poden
pensar que només ens referim a comerços i a indústries. No, no,
comerç, indústria, turisme, és a dir, la imatge turística que hem
donat amb aquesta apagada no és precisament la millor, veritat?
Els mals que han pogut sofrir els restaurants i hotels per tenir
un munt d’hores les seves cambres aturades no és res bo. Fins
i tot li diré el risc que podem tenir fins on pot arribar, és a dir, el

risc a què es pot arribar per tenir 12 hores -que no ha estat,
gràcies a Déu, el cas- 12 hores les cambres aturades, ja no als
hotels i restaurants, hotels i restaurants, empreses de
distribució alimentària, supermercats, etc., els mals realment
econòmics poden ser importants, i per això crec que s’ha
d’intentar al màxim, i cadascú en el seu lloc, és a dir,
l’administració exigint, els ciutadans no només rebent
informació i captant aquesta informació, sinó també exercint els
seus drets, i les empreses tant de generació com de distribució
complint amb les seves obligacions han d’intentar que el
concepte de qualitat i continuïtat en el subministrament sigui
un principi essencial.

Tant és així que jo ja li dic que amb el Decret
d’extrapeninsulars, com se’l coneix, que està pendent
d’aprovació pel Govern, una de les qüestions que es planteja
és la possibilitat que la comunitat autònoma de les Illes Balears
pugui d’alguna manera desenvolupar i adaptar a la nostra
realitat la normativa del reial decret de què parlàvem fa un
minut. I per què? Home, perquè per exemple el reial decret
considera zones urbanes aquelles que tenen de 20.000
comptadors o 20.000 subministraments per amunt, o les capitals
de província; per tant en tot Balears només tendria catalogació
de zona urbana Palma. Cataloga zona de semiurbana a un nivell
molt inferior; fins i tot podem trobar-nos que a zones com és el
nord de Mallorca es consideren zones rurals disperses perquè
tenen menys de 200 o menys de 300 comptadors, però en canvi
tenen una població elevadíssima. Aquí hi hauria zones
turístiques que tenen un nombre molt petit de contractes
perquè són edificis grans i és una zona hotelera, i que es
consideren zones rurals i per tant tenen un límit de fallides o
d’interrupcions de subministrament molt més ampli que a una
zona urbana, i això incideix d’una manera molt important en la
qualitat.

Jo crec que és important adaptar la realitat de la nostra
comunitat a aquest decret nacional, i per tant és un dels
objectius que ha de tenir la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia, així com entri en vigor el Decret d’extrapeninsulars, és
adaptar a la realitat de les Illes Balears aquesta normativa que
garanteixi als ciutadans el subministrament de qualitat i,
sobretot, contínuament, és a dir, la continuïtat del
subministrament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 2294/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a comerços i indústries afectats per l'apagada de llum
del mes passat.

Per formular la pregunta RGE núm. 2294/03, relativa a
comerços i indústries afectats per l’apagada de llum de l’any
passat, intervé el Sr. Valentí Valenciano López.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:



ECONOMIA / Núm. 4 / 20 de novembre del 2003 47

 

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta pregunta va sobre la
mateixa qüestió, i concretament demana quants de comerços i
indústries amb dret a indemnització estan afectats per aquest
zero total. 

Per què feim aquesta pregunta? Mirin, hi ha unes
declaracions del departament de comunicació de GESA, que les
llegiré textuals, on diuen que des del 2001 fan feina per adaptar
el seu sistema informàtic amb el fi de preparar-se davant
l’entrada en vigor del decret de qualitat dels subministrament
elèctric, i en aquest sentit cada vegada que es produeix una
apagada, diuen “sabem quins abonats han quedat sense
corrent”, o sigui que es poden identificar perfectament quines
són les persones que no tenen subministrament.

A part d’açò, com feia referència el conseller, aquest reial
decret divideix el territori en funció de zones urbanes,
semiurbanes, rurals concentrades i rurals disperses, i utilitza
dos paràmetres perquè puguin tenir dret a indemnització: el
nombre d’hores, que per a zones urbanes són 6 hores,
semiurbanes 10, rurals 15 i rurals disperses 20; o bé pel nombre
d’aturades que es fa durant un any, que encara no ha acabat
enguany, que serien 12 per a les urbanes, 15 per a les
semiurbanes, 18 per a les rurals i 24 per a les rurals disperses. O
sigui, que diríem que un ciutadà no té el mateix tractament, el té
en funció, diríem, de la ubicació geogràfica on està, la qual cosa
té un cert sentit, també, perquè òbviament el subministrament
no és el mateix dur-lo al camp que dur-lo a una gran ciutat.

Clar, aquí hi ha molta gent, és una legislació que és nova, hi
ha molta gent que la desconeix, i per una altra banda GESA
informa puntualment el Govern de quines són les línies que un
moment donat han tengut una aturada. Per tant en aquest sentit
i identificant cada línia GESA també coneix els advocats, perdó,
les persones que tenen el contracte, els abonats. Per tant en
aquest sentit es poden perfectament identificar a un moment
donat quines són les persones i, en aquest cas, els comerços i
les indústries que tenen drets. Nosaltres no demanam que
estiguin identificats un per un, òbviament, però sí que creim
que és important, en coordinació, diríem, amb la pregunta
anterior, la idea era conèixer la magnitud, perquè conèixer la
magnitud és una manera de conscienciar per saber la
importància que té aquesta qüestió; per això no demanàvem ni
quins, ni una llista, ni res d’això, sinó saber en volum, si es pot
saber i nosaltres creim que sí, per municipi, perquè també se
saben les línies, el nombre total aproximat de comerços i
indústries que poguessin tenir dret, perquè en aquest sentit
creim, com comentava abans, que seria un element que ajudaria
a avançar en la manera que ho he expressat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Valenciano. Per contestar la pregunta, el Sr.
Conseller per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta pregunta quasi és
reiteració de l’anterior, el que passa és que concreta molt més
l’aspecte, i la contestació és la mateixa que l’anterior insistint en
una qüestió: el dret a la indemnització el determina no
l’administració, sinó que el determina o bé la Comissió Nacional
d’Energia quan sigui d’aplicació el Decret 1955/2000, o els
tribunals.

Sí que és cert... A mi no em consta, Sr. Valenciano, no vol
dir que no sigui el que diu vostè, eh?, però a mi no em consta...
No ho pos en dubte, dic que no em consta que sigui el que diu
GESA, que poden saber d’immediat quins són els
subministraments que han fallat. No em consta però potser és
cert, i aleshores el que sí faré i em compromet és esbrinar-ho i
si és cert ens entregaran, com és molt natural, la relació de tots
els subministrament i el temps i, a més, com em demana vostè,
procurarem que estigui detallat per municipis.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, el Sr. Valenciano
per cinc minuts.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sí, Sr. President. Bé, simplement dir que és un comunitat de
GESA, de la seva Direcció General de Comunicació, que ells
asseguren, i ho puc repetir en castellà, que “cada vez que se
produce un apagón sabemos qué abonados han quedado sin
fluido”, vull dir que està claríssim que ells ho tenen
perfectament identificat. Ells informen periòdicament de les
apagades de les apagades de les línies que hi ha hagut, si no
ho tenc entès malament, a la Direcció General d’Indústria, i per
tant d’alguna manera l’administració, no el mateix dia,
òbviament, però al cap d’un cert temps, pot conèixer
perfectament quina és la situació real, i atès que és una
normativa molt nova sí que seria interessant que els ciutadans
la coneguessin, i aquest era l’objectiu de la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica, el Sr. Conseller per cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Jo ja he dit que no posava en dubte
el que deia el Sr. Diputat, sinó que em reafirm en el que dic.
Home, no em consta, però ho esbrinarem.

Sobre la necessitat que els ciutadans coneguin aquesta
normativa, sobretot els seus drets, estic completament d’acord,
i com que hi ha una pregunta que també em formula sobre això,
si vol ho deixaré per contestar exactament com pensam dar-ho
a conèixer als ciutadans a la pregunta que se’m faci. I reiter que
nosaltres, de la documentació que hem rebut de GESA, en
aquest moment no tenim aquest llistat; el que sí li dic és que es
demanarà a GESA perquè si és ver el que han dit en premsa
hauran de complir-ho.
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4) Pregunta RGE núm. 2295/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a compensació als sectors afectats per l'apagada del
mes de juliol.

EL SR. PRESIDENT:

Per formular la pregunta RGE núm. 2295/03, relativa a
compensació als sectors afectats per l’apagada del mes de
juliol, intervé el Sr. Diputat Valentí Valenciano López.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sí, Sr. President. Aquesta pregunta és com les altres, està
feta de fa bastant de temps, i jo crec que, com que amb
posterioritat hi ha hagut debats, amb les declaracions que s’han
fet per part del Govern per la meva part queda aclarida aquesta
qüestió. Jo pensava retirar-la.

EL SR. PRESIDENT:

Idò la pregunta queda retirada. Passam a la següent
pregunta.

5) Pregunta RGE núm. 2296/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Valentí  Valenciano i López, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a ajuda als sectors afectats per l'apagada del mes de
juliol.

6) Pregunta RGE núm. 2297/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a informar tots els ciutadans amb dret a
indemnitzacions.

Pregunta RGE núm. 2296, relativa a ajudes als sectors
afectats per l’apagada del mes de juliol. Intervé el Sr. Valentí
Valenciano.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sí, Sr. President. Bé, aquesta pregunta també fa referència
al mateix tema, que continua parlant de l’apagada, i és una
pregunta per saber com pensa el Govern ajudar el conjunt de
sectors afectats per aquesta apagada perquè rebin aquesta
justa compensació, en el sentit que l’Administració pot tenir
dues actituds: una actitud passiva, d’esperar que arribin les
queixes dels diferents administrats, o podria tenir una actitud
activa, que seria de donar una passa endavant i d’informar, i si
pot ser d’una forma personalitzada millor, les persones que
tenen aquest dret. Per tant aquesta pregunta queda formulada
en aquests termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Valenciano. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller per deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Bé, com vostè sap, Sr. Valenciano, la
conselleria ha obert un expedient informatiu respecte a
l’apagada que hi va haver per saber si hi ha indicis de
responsabilitat, i si hi hagués indicis de responsabilitat obrir el
corresponent expedient sancionador contra el causant
d’aquesta aturada. 

Com és molt natural aquesta decisió i les possibles sancions
que es puguin derivar, realment no ajuden directament els
comerciants, ni els empresaris, ni els ciutadans, ja no només els
sectors econòmics, com diu, sinó els ciutadans de les Illes
Balears. Per dir-ho d’alguna manera, aquesta satisfacció dels
seus perjudicis ve per dos camins: un, així com entri en vigor el
famós ja, per repetit, decret de qualitat en el subministrament
elèctric, davant la Comissió Nacional d’Energia es podran fer
les reclamacions pertinents; també, com és molt natural, tenen
via oberta als tribunals per reclamar els mals que s’han fet. Què
passa?, que la via judicial..., bé, també hi ha moltes situacions
que estan cobertes per les companyies d’assegurances, per
possibles pòlisses d’assegurances. Les reclamacions davant la
Comissió Nacional d’Energia estic convençut que fins que ho
hem parlat vostè i jo aquí ningú no en tenia coneixement, és a
dir, és un tema completament desconegut. La reclamació davant
els tribunals moltes vegades també es desconeix perquè la gent
se sent una miqueta impotent i una mica aïllada. 

Per això l’endemà mateix que hi va haver..., crec que va ser
l’endemà, o al cap de dos dies, que hi va haver l’aturada, la
Conselleria de Salut i Consum va posar a disposició dels
ciutadans, va treure un anunci als diaris, als mitjans de
comunicació, un telèfon per assessorar tots els ciutadans, ja no
empreses, sinó tots els ciutadans, precisament per orientar-los
en aquesta reclamació, i per aquí és on ha d’anar, i això ho
lligaré, si no li molesta, amb la..., perquè és que un dels temes
d’ajudar els ciutadans és precisament la informació, no?; la
pregunta següent, si no m’equivoc, es refereix a això, i si a
vostè li pareix els hi puc contestar englobades, no?, si li ve bé,
Sr. Valenciano...

Idò la decisió, també, o la voluntat de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia és que, a través de la creació de
l’Institut Balear de l’Energia, una de les funcions importants o
primordials és la d’informar tots els ciutadans dels seus drets,
i aquí entra no només -no per menys important- els drets que
puguin reclamar a la companyia subministradora per una
aturada general, com hi va haver, sinó tots els drets que tenen
referents a la qualitat del subministrament, tant de zona com
particular, la continuïtat del subministrament, les possibilitats
que dóna la normativa i la liberalització de l’energia, o sigui, del
subministrament d’energia, de manera que els ciutadans
estiguin al dia, estiguin assessorats, estiguin orientats per
poder exercir els seus drets. Clar, nosaltres no podem substituir
la iniciativa privada, o sigui, la iniciativa de cada particular en
formular la reclamació davant la Comissió Nacional d’Energia o
davant els tribunals, en això supòs que coincidim, però sí
podem posar a l’abast del ciutadà tota la informació possible
perquè sàpiga com fer ús d’aquests drets i, sobretot, que
sàpiga fer-los efectius.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Valenciano en torn
de rèplica per cinc minuts.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Bé, Sr. President, és que ara aquí tenir un encreuament de
coses, hem fet una pregunta amb una altra... Jo no sé si ara estic
a una rèplica o a una primera...; és igual, de totes maneres,
perquè jo crec que les coses ja s’han dit.

Jo el que demanaria al Govern és que tengués una actitud
activa amb aquesta qüestió d’informar, que no només... Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, continuï.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Que no només esperàssim a atendre les reclamacions, sinó
que si tenim la possibilitat, tal com diu el departament de GESA
que es coneixen perfectament quins són els abonats, si sabem
el nombre d’hores que ha estat aturada cada línia, per una altra
banda a final d’any tendrem el nombre d’aturades que hi ha
hagut, ho tendrem per zones, idò perfectament queda identificat
el problema. Per tant jo crec que a aquestes persones, i avui en
dia amb els mitjans que hi ha de tecnologia, d’informació i
comunicació, se’ls pot comunicar personalment aquest
problema. Una altra cosa és que després ells facin el que
considerin oportú; òbviament l’Administració no pot substituir
la iniciativa i el dret que té cada ciutadà o cada empresa.

Per tant aquestes preguntes anaven en aquest sentit i, bé,
pot ser el torn de rèplica perquè més o manco ja veig quina és
la resposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Valenciano. Torn de contrarèplica per al Sr.
Conseller per cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Admet amb molt de gust aquests
suggeriments i ja li dic que possiblement, possiblement no,
segurament a partir de principi d’any qui canalitzarà aquesta
feina de comunicar i d’informar tots els ciutadans serà l’Institut
Balear d’Energia que, a part de les altres funcions de fomentar
les energies renovables, tendrà aquesta d’assessorament
directe al ciutadà, no només ell cap al ciutadà, sinó també el
ciutadà cap a..., és a dir, no només l’institut dirigit als ciutadans
sinó al revés. Es posarà a l’abast dels ciutadans un sistema de
comunicació, un número de telèfon perquè hi puguin accedir,
i no em pareix mica malament que en determinades situacions es
pugui informar als sectors afectats per determinades situacions,
no només, perquè jo crec que la informació no només ha de ser
si hi ha una fallida elèctrica o no, sinó en moltes altres
situacions que es poden crear i que és bo que el ciutadà sàpiga:
allò que li deia de la liberalització, allò de què parlàvem i tots

coincidim sobre els avantatges que pugui tenir el
subministrament, o la creació, o la incidència de les energies
alternatives a segons quines determinades àrees, o indústries,
etc. 

Jo crec que hi ha una feina molt, molt, molt important per fer,
i molt, molt important per fer, i molt grossa per fer, i esper que
a partir de principi d’any tenguem l’instrument adequat i
puguem començar-la a fer.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència demana al Sr. Valenciano si dóna per
contestada la pregunta 2297/03.

7) Pregunta RGE núm. 2298/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a reunió amb representants d'Iberdrola.

Passam a la pregunta RGE núm. 2298/03, relativa a reunió
amb representants d’Iberdrola. Intervé el Sr. Valenciano.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sí, Sr. President. Amb aquesta pregunta passa una mica com
a una anterior, que està feta dia 30 de setembre, tenia una
virtualitat un moment i en aquests moments no té molt de
sentit. Per tant la retiram.

8) Pregunta RGE núm. 2299/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Valentí  Valenciano i López, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a alternatives al cable en cas de pana.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, RGE núm. 2299, relativa a
alternatives al cable en cas de pana. Intervé el Sr. Valentí
Valenciano López.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta fa referència al
cable submarí, que en aquests moments es fan els estudis,
m’imagín, per modificar el Pla director sectorial d’energia per
poder dur energia elèctrica a través d’un cable submarí des de
la península, i hem de pensar que els cables elèctrics també
tenen avaries. Com que la corrent serà contínua seran dos
cables que hauran de posar, un per anar i un per tornar. Clar, els
enginyers industrials solen ser persones molt previsores, i el
problema està en què passarà quan hi hagi una possible avaria
en aquest cable, perquè no ens enganem, no hi ha res que sigui
perfecte, i els cables submarins també tenen avaries.

Quins problemes tenen aquests cables? Les avaries dels
cables són unes varies que són complicades, costoses i que
duen un cert temps, i un cert temps no vol dir dos dies, vol dir
mesos. Per posar un exemple la darrera avaria que va tenir el
cable de Menorca a Mallorca varen estar a arreglar-la un any i
mig, aproximadament; Menorca no es va quedar sense fluid
perquè en lloc de tres cables, perquè allà hi va amb alterna, n’hi
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havia quatre i el quart cable es va poder utilitzar com a substitut
de manera que no hi va haver cap problema. Per tant, si no es
posen en lloc de dos cables tres cables jo m’imagín que de
qualque manera en el cas que hi hagi una pana el que no pot
ser és que hi hagi una previsió que un 25% d’aquesta corrent
sigui..., diríem que quedem sense aquest 25% que ha de
subministrar en teoria el cable. Per tant jo m’imagín que en
aquest sentit s’hauran de planificar, s’haurà d’estudiar posar
uns grups d’emergència, per dir-ho de qualque manera, per
suplir aquesta energia en el cas que hi hagi una pana.

Per tant aquesta pregunta està formulada en aquest sentit:
en el cas que es dugui i es faci aquest cable, si es preveurà per
seguretat, el dia que el cable falli, esperem que no falli, però a
vegades passen aquestes coses, i davant l’absència d’aquest
subministrament a veure si hi haurà alguna manera de suplir
aquesta energia que ve a través del cable.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Valenciano. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller per deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Tot el sistema energètic es
basa en un principi -jo, com a incís, som de lletres i no sé si
m’exprés prou bé- però és la situació n-1, és a dir, que a allò que
t’obliga tota la normativa vigent en sistemes de generació
energètica és que hi hagi un sistema de seguretat en reserva
equivalent, en potència, equivalent al grup de màxima
producció, de màxima potència que hi ha en funcionament, i
això afecta tot el sistema.

En aquest moment, com que Eivissa i Formentera, o les
Pitiüses, estan separades de Mallorca i Menorca, a Eivissa i
Formentera hi ha en reserva uns grups de producció
equivalents al grup de màxima capacitat. A Mallorca ens passa
el mateix. Què passa? El cable s’integra dins el sistema i s’haurà
de mantenir, si el cable no sigui cable, perquè el problema
d’avaria no és del cable, podem tenir avaria en el cable, podem
tenir avaria a un sistema de generació determinat, sigui Es
Murterar, sigui a Son Reus, sigui allà on sigui, podem tenir
avaries de producció, de generació d’energia elèctrica, i hem de
saber fer front a aquestes possibles avaries. Per tant el que sí
ja li dic és que a la planificació està previst, com és molt natural,
que hi hagi sempre una reserva equivalent al grup de màxima
capacitat de producció.

Amb això crec que queda d’alguna manera garantit aquest
problema, i això ho hem de tenir tant si hi ha cable, insistesc,
com si no, i el cable en aquest moment, amb la previsió que es
té, no és el grup de màxima capacitat, perquè el grup de màxima
capacitat, si no m’equivoc, és de 500 megavats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica per al Sr. Valenciano
per cinc minuts.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, el que passa és que a vegades, si
nosaltres en aquests moments, per dir-ho de qualque manera,
del cent per cent de la potència que es pot produir en
consumim aproximadament un 80%, si extrapolam aquesta
situació d’aquí a uns anys i estam al 80%, si li llevam el cable
que és el 25 ens quedam en una situació diríem que..., ens falta
energia, per dir-ho de qualque manera. I dic això perquè a
vegades aquests grups d’emergència no han funcionat. Per tant
en aquest sentit ens podem trobar que si no hi ha..., que clar, el
25%, encara que sembli molt no és molt, perquè el conseller diu
que en aquests moments el màxim grup és de 700 megavats...,
bé, jo he entès 700, bé, 500. No és un únic grup, però, són dos.

Per tant, en aquest sentit, jo la veritat és que és un tema que
ja no és una qüestió de debatre si cable sí, cable no, sinó que
és un tema que quan ens vegem d’aquí a uns anys, o sigui, les
situacions, no sé com expressar-ho per no crear..., perquè se
m’entengui. Quan es planifica una cosa tot d’una les coses van
molt bé perquè, clar, es planifica d’una manera que és bastant
folgada i no hi ha cap problema. El problema ve quan anam poc
a poc incrementant i les coses val al límit, i després quan van al
límit és quan tenim els problemes; si quan estiguem en aquest
límit pel que sigui hi ha una pana d’aquest 25%, la preocupació
d’aquest diputat és que el sistema comenci a fer, com ho
podríem dir?, cruixir els ossos, per dir-ho de qualque manera, i
això és una preocupació i crec que és una qüestió que s’hauria
de preveure, perquè ens podem trobar amb el fet que realment
després sí que no hi podrem fer res.

Crec que aquesta pregunta va en aquest sentit, és a dir, la
preocupació en el cas que el cable falli un 25% d’energia és
molt, és molt un 25%, jo ara en aquest moment no sé si seran
300 o 400 megavats, ap roximadament, el que estigui previst en
el futur, estic fent els comptes mentals ara immediatament, però
serà una quantitat important i, clar, el que ens passa i
l’experiència ens diu que aquestes panes quan vénen, sigui pel
sistema de distribució i tal, és per sobrecàrregues, i les
sobrecàrregues signifiquen que s’apaga a un lloc i, clar, els
altres han de suplir la mancança d’aquell lloc, perquè la pana
que vam tenir no la vam tenir perquè el sistema de generació
anàs al límit; en aquell moment, i ja ho hem discutit en aquest
parlament i no tornarem entrar en aquest debat, i em sembla que
hi van coincidir tots els grups, va ser un problema dels sistema
de distribució. Per tant aquí hi ha més coses.

O sigui, en aquest sentit jo crec que en el cas que hi hagi...,
s’hauria d’estudiar perfectament i amb tot rigor en el cas que hi
hagués una pana del cable que aquesta pana no afectàs el
sistema i que tothom pogués tenir corrent a la seva empresa, a
ca seva o allà on faci falta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Valenciano. En torn de contrarèplica el Sr.
Conseller per cinc minuts.
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EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
(Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Agraesc la voluntat del Sr.
Valenciano de no crear alarmisme quan està explicant aquestes
coses, sinó de ser algú realista, i jo seguiré pel mateix camí. Jo
estic complement d’acord en el que diu, que la pana es va
produir per un problema de distribució, i realment per un
problema, si m’apura, de transformació. Per tant no era el
problema d’un hipotètic cable o d’un centre de generació, sinó
que era la falta d’una infraestructura..., quan dic adequada em
referesc a les seves dimensions, d’una infraestructura
adequada de transport i distribució de l’energia elèctrica a la
nostra comunitat i en concret a l’illa de Mallorca en aquest cas
que ens afecta.

Jo he d’insistir: primer de tot el cable elèctric s’instalAla o la
idea d’instalAlar-lo és que estigui acabat sobre l’any 2009.
D’aquí a l’any 2009, com ja he dit diverses vegades, s’hauran
de crear diversos..., s’haurà d’augmentar la capacitat de
generació de la nostra comunitat per raons evidents de
creixement del consum energètic d’aquestes illes. Per tant s’ha
de mantenir sempre, sempre, aquest marge, aquesta situació
que jo li deia d’n-1, és a dir, aquesta capacitat de reserva que
pugui suplir l’avaria del grup de producció, de generació més
gran de la comunitat. 

Hi ha una cosa que no comentam, i és que amb la connexió
Eivissa-Mallorca s’allibera el sistema de seguretat, d’alguna
manera, d’Eivissa, per mor que quedam connectats i per tant se
suma al sistema balear, forma un sol grup i per tant únicament
s’ha de tenir un sistema de seguretat. Què passa amb això?
Home, també es pot, o millor dit, no s’elimina, es redueix, es
redueix perquè a Eivissa també n’hi haurà de romandre una
petita, però llavors ja serà molt més petita del que hi ha ara. A
Mallorca passa el mateix.

Per tant, crec que queda i, a més, això els tècnics ho
estudien d’una manera bastant acurada, perquè saben el que
fan i saben al que juguen i saben quin ha de ser el nostre futur;
per tant, hi haurà, hi ha un sistema de seguretat, que és el que
exigeix legalment que hi hagi la situació que li deia. Però és que,
a més, ara estan donant per fet que només hi haurà un cable;
efectivament, d’aquí a l’horitzó 2001 hi haurà un cable. Com
deia vostè molt bé, com que és corrent continu seran dos. Això
no lleva que a partir de l’any, perdó, he dit 2001 i em referia al
2011, supòs que m’han entès, l’horitzó és 2011, que és l’horitzó
temporal del Pla nacional energètic i del Pla director sectorial
energètic de les Illes Balears; això no lleva que, a partir de l’any
2011, amb la nova planificació que s’hagi de fer en el seu
moment, no es contempli tancar el que diuen al Col Alegi
d’Enginyers tancar l’anell, és a dir que hi hagi també una
connexió, si ara ve per a Mallorca (...) per a Eivissa, cap a la
península.

Això no exclou aquesta possibilitat ni molt menys. Ara, en
aquest moment la previsió és la que és i les garanties de
proveïment i les garanties de seguretat són les que marca la llei
i han de ser les que marca la llei, com és molt natural, per evitar
precisament problemes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

9) Pregunta RGE núm. 2300/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tercer cicle combinat de producció d'energia
elèctrica.

Per formular la pregunta, amb registre d’entrada 2300/2003,
relativa al tercer cicle combinat de producció d’energia elèctrica,
té la paraula el Sr. Valentí Valenciano i López.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sí, Sr. President. Bé, aquesta és una pregunta també feta de
fa temps, que jo entenc que demanava on es pensava ubicar
aquest tercer cicle, però després, posteriorment, a declaracions
del conseller ja ha dit que pensaven tancar el tresorer, per tant
crec que aquesta pregunta està resposta i la podem retirar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Valenciano. Idò, una vegada esgotat l’ordre del
dia, només queda agrair la presència del Sr. Conseller.

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