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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió

d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Eduardo Puche sustituye a Diego Guasch.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Maria Anna López substitueix Guillem Camps.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Antoni Marí substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Assumpta Vinent substitueix Santiago Tadeo. 

(Rialles i conversa inaudible)

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ: 

Patricia Abascal sustituye a Carme Garcia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu

a les preguntes amb RGE núm. 2758/04, 3198/04, 3199/04,

3240/04, 3295/04, 3296/04 i 3297/04.

I.4) Pregunta RGE núm. 3240/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a estudis de la pujada del preu

de l'aigua de la dessaladora de la ciutat d'Eivissa.

La pregunta amb RGE núm. 3240/04 ha estat retirada pel

Sr. Miquel Ramon mitjançant escrit amb RGE núm. 3886/04,

de dia 8 de juny.

I.3) Pregunta RGE núm. 3199/04, de l'Hble. Diputada Sra.

Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a mesures per complir

el Protocol de Kioto.

La pregunta amb RGE núm. 3199/04 s’ajorna, atenent la

solAlicitud feta pel Govern de les Illes Balears mitjançant

l’escrit amb RGE núm. 3947/04, de dia 9 de juny, on

s’alAleguen compromisos d’agenda adquirits amb anterioritat.

Assisteix l’Hble. Conseller de Comerç, Indústria i Energia,

el Sr. Josep Juan i Cardona.

I.1) Pregunta RGE núm. 2758/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a actuacions per fer

front a la demanda energètica de l'estiu.

Per formular la pregunta RGE núm. 2758/04, relativa a

actuacions per fer front a la demanda energètica de l’estiu,

intervé la diputada Sra. Rosselló i Pons, la seva autora. Té la

paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar la

benvinguda al conseller, i entrant al que seria la pregunta,

bàsicament el plantejament és molt clar. Les informacions que

nosaltres tenim, almanco a través dels mitjans de comunicació,

és que el consum d’electricitat ha augmentat d’una manera

elevadíssima, concretament en un 7% aquests cinc primers

mesos d’enguany, tenint en compte que hi ha hagut unes

temperatures, diríem, fresques i per tant se suposa que han estat

per motiu d’utilització de calefacció, però no estam ni tan sols,

diríem, estam ara en els sis mesos i per tant a la meitat de l’any

i ja tenim un creixement d’un 7%, la qual cosa suposen 2

milions de megavats que s’han consumit i que per tant

requereix tot això un consum, com dic, molt elevat.

Per altra banda també hem vist que per part de l’empresa

elèctrica, concretament de GESA, es diu que cada dos anys i

mig, si continuam en aquest nivell de creixement, s’haurà

d’obrir un cicle combinat per cobrir el creixement de la

demanda, concretament 220 megavats per hora, a través de

turbines de gas i de vapor i que a més aquestes turbines estan,

diríem, valorades o suposarà una despesa econòmica de 120

milions d’euros. Per tant tot aquest nivell, com dic, tan elevat

de consum d’electricitat, que a nosaltres ens preocupa molt i

creim, per tant, que l’administració, en aquest cas la

conselleria, alguna qüestió ha de dur endavant per poder fer

front a aquest augment tan elevat, per altra banda també veim

amb preocupació també, a part del que ja li he dit abans,

respecte al fet que cada dos anys i mig es preveu obrir aquest
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cicle combinat i a més amb aquestes quantitats econòmiques,

també es dóna d’alguna manera...

És que hi ha molt de renou.

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Es diu que bàsicament tenen la responsabilitat els ciutadans,

concretament en el que són aires condicionats o calefacció, i ho

dic perquè almanco a través dels mitjans de comunicació hi

ha..., concretament es diu que les empreses no han fet cap

augment de demanda a l’empresa elèctrica, però sí que per tant

considera l’empresa que aquest augment ha estat a causa, com

dic, de l’aire condicionat i la calefacció.

Per tant, davant aquestes informacions a mi m’agradaria que

el Sr. Conseller pogués explicar què pensa fer l’administració

respecte a aquest augment de demanda energètica i sobretot,

com he dit, de cara a aquest estiu, que es preveu a més pareix

que serà calorós, i sobretot també tenint en compte les causes

que pareix que s’apunten per part de l’empresa GESA.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Li contesta l’Hble. Sr. Conseller de

Comerç.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Rosselló, per la seva

pregunta. Jo crec que aquí hi ha dues qüestions o dos temes que

crec que mereixen la contestació.

Per un costat allò immediat, no?, què farem aquest estiu?,

en vistes -com supòs que tothom comparteix- a poder garantir

al màxim el subministrament als nostres ciutadans, bé, als

nostres i als que ens visiten, és a dir, a la ciutadania de les Illes

Balears. I l’altra vessant podria ser que previsiblement valdria

més potser contestar-la a la pregunta que vostè em farà d’aquí

a un moment sobre l’estalvi energètic. Però jo crec, primer de

tot, que l’Administració ha d’intentar garantir a tots els

ciutadans la necessitat i el consum o, millor dit, el proveïment

energètic que es necessiti, insistesc, que es necessiti, no hem de

fomentar cap tipus de malbaratament o d’abús en el consum.

Però tampoc no pot ser que ara pretenguem negar als ciutadans

que puguin tenir instalAlacions, escolti, que millorin la seva

qualitat de vida; estic pensant concretament en la calefacció o

en l’aire condicionat, i això almenys a aquest govern no li

pareix raonable. El que sí consideram és que no s’ha de fer una

despesa o no s’ha de fer un malbaratament de l’energia, i d’això

si vol, Sra. Diputada, en parlam quan em faci la pregunta

corresponent sobre les previsions energètiques, allò que

parlàvem d’estalvi energètic.

Respecte a les previsions immediates, respecte a l’estiu,

miri, no fa molts de dies, i això ho he anat reiterant i crec que

és conegut, ja, però no per això val la pena insistir-hi, no per

això deixam d’insistir-hi, nosaltres consideram que en aquest

moment, quant a capacitat de generació, quant a capacitat de

producció d’energia no hi ha massa problema. Les

instalAlacions que tenim o que té avui GESA a Balears ens

permeten estar tranquils quant a la capacitat de producció. Quin

problema tenim?, transport i distribució, aquest és el principal

problema que té la nostra comunitat. Durant una sèrie d’anys no

s’ha fet absolutament res en aquest tipus d’instalAlacions i, clar,

augmenta el consum però no milloram o no asseguram la xarxa

de transport i distribució. Això fa que la xarxa estigui en perill

de colAlapse.

El darrer dia que vaig comparèixer davant aquesta comissió

comentàrem aquesta qüestió, a una pregunta del diputat Sr.

Ramon, i pràcticament li reiter el que vaig dir allí, és a dir,

tenim aquest problema, en aquest moment durant aquest any

s’han estat fent inversions per augmentar el nombre de

transformadors per atendre la possible demanda, no crec que

tenguem problemes a les subestacions, però com vostè

comprendrà jo no puc comparèixer aquí i dir “no crec que

tengui problemes i per tant, com que no creim que tenim

problemes, ja està”, no. Els tècnics ens diuen que per a aquest

estiu estan convençuts que no hi haurà una apagada, una

caiguda, una fallida com hi va haver el juliol de l’any passat.

GESA ho ha anunciat públicament un munt de vegades, però jo

crec que a pesar d’això s’han de prendre mesures per si fos, és

a dir, vegem, si passàs això que deim que no passarà, què hem

de fer, no? 

Aleshores GESA ja ha presentat dos documents com a pla

d’emergència o pla de contingència a les dues zones de més

perill de colAlapse, que són la zona nord de Mallorca, Artà i

Capdepera, i la zona nord de l’illa d’Eivissa que és Santa

Eulària. Aquestes propostes estan essent examinades per la

Direcció General d’Indústria i en la mesura del possible idò

també intentarem millorar-les per assegurar aquest pla de

contingències que ens eviti qualsevol imprevist d’aquest tipus.

Fins i tot -aquest dia en parlàvem i per tant ho reiter, però crec

que és important- amb el Pla de contingències, o amb el pla...,

com es diu?, de l’organisme que ho està fent ara amb la

Direcció General d’Indústria, que era el gabinet de crisi, que ho

vàrem denominar així arrel de la fallida del 20 de juliol de

l’any passat, en la qual hi ha un representant de la Direcció

General d’Energia, un representant de la Direcció General

d’Indústria, un representant de la Direcció General

d’Emergències i representants de GESA, es preveu un protocol

per prendre mesures en el moment en què hi hagi perill de

sobrecàrrega. Com que el sistemes de control que existeixen

permeten preveure quan hi pot haver risc de sobrecàrrega o no,

el que hem de fer és tenir un protocol d’actuacions per a

aquests casos.

Dins aquest pla de contingència es contemplarà què s’ha de

fer en aquests casos. Com? Home, hi ha hagut algunes coses

que han transcendit, que poden causar, si tant volen, més

enrenou informatiu, però que en el fons és una miqueta aplicar

la lògica: si resulta que quan tenim una apagada hi ha unes

prioritats de reconnectar les zones de més necessitat, per

exemple hospitals, etc., el que sí està clar és que quan hi ha un
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perill de sobrecàrrega el que hem de fer és desconnectar allò

que ens sobra. M’explic: a través de la Direcció General

d’Emergències tenim capacitat de comunicar crec que són unes

7.000 cridades telefòniques per hora; per tant això ens permet

connectar amb els usuaris de la zona que estiguin provocant

aquesta sobrecàrrega i demanar-los que colAlaborin i que, per

tant, baixin el consum momentàniament, i això ens evita que hi

hagi una sobrecàrrega. També posar-nos en contacte i això ho

hem de participar als municipis perquè les zones públiques allí

on puguem momentàniament prescindir de l’enllumenat es

pugui fer; per exemple, és preferible que -per parlar de llocs

coneguts- el castell de Bellver tengui sense ilAluminar les seves

façanes una nit o unes hores a la nit que tenir que tenir una

apagada a la ciutat de Palma; o és preferible que la seu de

Palma tengui les façanes sense ilAluminar durant unes hores que

tenir una tallada de llum a tota la ciutat de Palma, a tota la zona

turística de Palma. Jo crec que hem de saber valorar aquestes

qüestions i tractar de prendre mesures.

Que això succeirà? Possiblement no, però el que no podem

fer és que com que pensam que això no ha de succeir, no tenir

res previst perquè com que consideren els tècnics que no hi ha

riscos, idò no preveim res. No, jo crec que hem de fer aquestes

previsions i a partir d’aquí estar el més segurs possible que no

només no hi haurà problemes, sinó que per cas que hi pugui

haver risc de problemes hem pres les mesures necessàries o les

mesures que raonablement eren les més adequades per evitar

aquest tipus de problemes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la

Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, he de dir que respecte al que

serien purament de cara a aquest estiu les mesures que s’han

pogut pensar des de la conselleria, jo li he de dir que almanco

nosaltres entenem des del nostre grup que hi pot haver

problemes; és a dir, vostè pot dir que intentarà que no n’hi hagi,

però el cert és que n’hi pot haver per una senzilla raó, i és pel

que jo ja li he dit a la meva primera intervenció: l’augment

d’energia ha estat molt elevat, aquest increment energètic

augmenta dia a dia, l’altre dia ja apuntàvem que fins i tot anava

augmentat respecte a mesos de l’any passat, és a dir, ja l’he

xifrat al voltant d’un 7%, la qual cosa fa que l’augment respecte

a l’any passat sigui més elevat i això suposa que no hi ha hagut

un increment energètic almanco que nosaltres coneguem. Hi ha

la mateixa, diríem, el que suposa l’aportació o el

subministrament, el mateix que hi havia, i en canvi no s’actua

sobre la demanda, que és el que a nosaltres evidentment ens

preocupa més. 

Per tant crec que dir que no hi haurà problemes, tot i que

evidentment a ningú no li agrada que hi hagi problemes, li ho

dic perquè ho sàpiga, a ningú no li agrada que hi hagi

problemes d’aquest tipus, el cert és que es poden produir

perquè en aquest moment estam dins un augment d’energia

molt elevat, i per tant ens podem trobar en una situació difícil.

Per altra banda vostè ha explicitat tota una sèrie de mesures

que es duran a terme. Nosaltres hem de dir que ens semblen

absolutament insuficients i li explicaré per què. El plantejament

per a nosaltres és distint, és a dir, el que s’ha de fer és actuar

sobre la demanda, és a dir, gestionar la demanda, no dir que hi

ha una oferta major i per tant donam més energia, i en aquest

sentit, per tant, més energia i més energia. Nosaltres creim que

culpar els ciutadans, com ha pogut fer l’empresa d’alguna

manera, creim que és bastant irresponsable o el menys adequat,

i sobretot nosaltres creim que l’administració pública ha

d’actuar en els punts màxims de consum. Els punts màxims de

consum energètic, vostè ho sap perfectament, són en el cas de

Mallorca tres; són la cimentera de Lloseta, l’aeroport de Palma

i per altra banda, també, tot el consum de dessaladores, que

cada vegada també proliferen més, amb la qual cosa en els

punts on hi pugui haver un consum més elevat nosaltres creim

que s’hauria de fer tot un plantejament d’intentar estalviar o

baixar aquest consum energètic, per una banda, i per tant

evidentment poder fer més eficiència energètica, més

cogeneració, i apostar per unes vies clares que a curt termini i

a mig termini puguin tenir un intent de minvar l’augment

energètic.

Per altra banda nosaltres també consideram que seria

convenient de cara a aquests estiu fer campanyes d’estalvi

energètic. Ja sé que això és una cosa que potser no agradi al

Govern perquè ho considera alarmista, però jo vull al Sr.

Conseller -supòs que ho sap- que precisament campanyes

d’estalvi adreçades als ciutadans funcionen perquè senzillament

fan conscienciar més el ciutadà precisament de la utilització a

la seva casa d’allò que pot utilitzar que tengui subministrament

per energia elèctrica. 

I després el que nosaltres també proposaríem, tenint en

compte que l’augment es produeix, o es diu que es produeix pel

que suposa consum d’aires condicionats i, per tant, que hi ha un

tema que pareix que és bastant..., almanco és un tema

important, jo no diré que sigui l’únic perquè crec que, com dic,

és bastant irresponsable dir que és l’únic, però sí que és

important, llavors actuar precisament sobre aquesta causa i

intentar, a través de crèdits blans o el que consideri oportú

l’Administració conjuntament fins i tot amb l’empresa, facilitar

als ciutadans que puguin fer instalAlacions d’aquests aparells

d’una manera molt més eficient que per tant minvaria moltíssim

el consum energètic.

Nosaltres creim que, per tant, no es pot dir que no hi haurà

problemes, perquè jo crec que no ho sabem. Evidentment el fet

que es fan actuacions em pareix lògic; nosaltres el que volem

és fer una aportació perquè hi hagi més actuacions i en distints

àmbits, com he dit, en els punts més elevats de consum i per

altra banda, com he dit també, en tota una sèrie d’aspectes

relacionats amb els ciutadans.

I ja per acabar li vull dir que evidentment des del nostre

grup creim que una actuació concreta per a aquest estiu és

important, però nosaltres creim que això no du enlloc més que,

evidentment, a solucionar un problema que pugui sorgir. Allò

important és tenir un pla d’estalvi i d’eficiència d’energies

renovables que vagi precisament a gestionar la demanda i no tot

el contrari, i que el que faci és evitar aquest creixement que si

continuam d’aquesta manera no sé quants de cicles combinats
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s’hauran d’obrir, i d’aquí a 20 anys realment Mallorca estaria

plena de cicles combinats, per no dir de moltes més coses, i per

tant creim que el que hi ha d’haver és una política, com dic, de

minvar aquest creixement de la demanda sense minvar la

qualitat de vida de la gent, i a partir d’aquí fer-hi feina, que

crec que n’hi ha molt per fer, i evidentment tot el que siguin

aspectes positius tendria el nostre suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. 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):

Moltes gràcies, Sr. President. Jo he dit al principi que, de

tot el tema d’eficiència, no en parlaria ara perquè vostè m’ha de

fer una pregunta sobre aquesta qüestió, que és exactament, si no

m’equivoc, la 3295, i clar, m’he centrat en el tema que no té res

a veure amb que vostè m’està dient de gestió de la demanda.

Per què?, perquè suposava que li havia de contestar d’aquí a

dues preguntes. Per tant el que farem, si a vostè li sembla, idò

guardarem aquesta brillant intervenció seva per a aquell

moment i em tornaré a concentrar en allò que li deia de l’estiu,

més que res per no estar repetint paraules i per no estar reiterant

aquesta qüestió.

Però sí que li he de dir ja que aquest conseller, a la seva

compareixença davant aquesta mateixa comissió quan havia

d’explicar el programa d’actuacions de la conselleria al llarg

d’aquesta legislatura, supòs que vostè no hi devia ser per

obligacions més importants que devia tenir, però ja vaig

anunciar que el Govern de les Illes Balears trauria el primer pla

d’eficiència energètica per a aquesta legislatura, i hi estam

treballant i possiblement a final d’any estigui redactat aquest

pla d’eficiència energètica. Per tant estic encantat que vostè

hagi parlat d’aquest tema perquè, home, coincidim, i com que

ha ofert l’ajuda i la colAlaboració del seu grup, idò estic segura

que hi comptaré per fer un magnífic pla. Per tant ja deixarem de

parlar d’actuació sobre la demanda.

Jo no he dit mai que no haguem de fer campanyes d’estalvi

energètic, el que passa és que he comentat al començament de

la intervenció que hi havia dos aspectes: primer, què hem de fer

aquest estiu perquè no hi hagi problemes?, i jo li he dit que els

tècnics diuen que no n’hi haurà, GESA diu que no n’hi haurà,

i jo consider que en base a aquesta informació no n’hi ha

d’haver; però per si fos hem de prendre mesures per intentar-ho

evitar. Jo no he dit en cap moment que garantim que sota cap

concepte no tendrem mai cap problema, això és impossible,

vostè ho sap, i el que li he intentat explicar és precisament les

mesures que s’ha pres perquè aquest estiu tenguem el mínim

risc de problemes en el tema de subministrament de llum, i això

ha de quedar ben, i si els tècnics i GESA diuen que no n’hi

haurà ens ho podem creure, però després hem de tenir les

mesures que facin falta per evitar-ho, per si mai tenguéssim

aquest problema.

Està clar que tampoc..., ha fet un comentari: “Home, amb

aquest consum haurem de posar cada dos anys i mig un cicle

combinat”. O no; si en lloc de posar cicles combinats, que

vostès saben que està previst que d’aquí al 2006 se n’instalAlin,

agilitam la connexió amb la península amb els serveis

energètics, o sigui, gas i cable, possiblement no necessitem

posar un cicle combinat cada dos anys i mig. Per tant es tracta

de simplement complir les previsions que s’han de fer i això

ens evitarà precisament el que vostè anuncia com a risc, no que

hagi de passar, sinó com a risc. “Escolti, segons GESA cada

dos anys i mig hauran de posar un cicle combinat a causa de

l’increment de consum energètic”; bé, a no ser que tenguem el

gasoducte i el cable elèctric, que ens poden compensar i

precisament evitar que s’hagin d’instalAlar aquestes

instalAlacions a Balears.

És cert que creix el consum, és cert, però jo li insistesc com

quan començava: nosaltres no podem dir als ciutadans: “Miri,

sap què?, com que no volem que consumeixin no posin aire

condicionat o no tenguin calefacció”. O no podem dir a les

empreses hoteleres: “Mirin, nosaltres els exigim qualitat en el

servei, els exigim que ho facin perfecte, però això de posar aire

condicionat a les habitacions no, que consumeix”. Clar, les

coses han de ser raonables i coherents amb el que deim.

I li vull comentar una qüestió. Vostè ho coneix tan bé com

jo, vostè ha estat consellera de Medi Ambient i coneix

consums. En aquest moment les Illes Balears tenen un consum

per habitant molt inferior, però molt inferior, a la mitjana de la

comunitat europea, i infinitament inferior, com dues o tres

vegades, jo ara de memòria no li puc dar les xifres però em

consta aquesta diferència, a la d’Estats Units, però bé, no ens

comparem amb Estats Units, estam a la meitat del consum mitjà

de la Unió Europea per habitant. Això no ens ha de justificar

que haguem de malgastar, però tampoc no ens ha de fer sentit

el complex que som uns malgastadors i que feim un

malbaratament i que, per tant, idò miri, els ciutadans de les Illes

Balears no hem de poder tenir les comoditats que a qualsevol

lloc del món es tenen. Per tant jo en això d’alguna manera

voldria deixar clara la postura del Govern en aquest sentit. 

És cert, i incidesc en el pla que deia vostè de l’eficiència

energètica, és cert que una cosa és això que dic i l’altra és

renunciar al màxim d’eficiència energètica, que el Govern no

hi renuncia, la vol impulsar, i per això li dic que estam

redactant ja el primer pla d’eficiència energètica en aquest

sentit, i a més possiblement el mes que ve puguem treure ja les

normes per a les ajudes als particulars per a energies renovables

i per a eficiència energètica, i efectivament unes ajudes que hi

ha són, a part d’algunes que ja coneix vostè com és la

subvenció a l’adquisició d’electrodomèstics que tenguin un

consum energètic molt més baix, classe A, crec que és, idò

també hem de continuar per aquest camí, però això són feines,

són qüestions que ja s’estan fent, vull dir que el Governo no

només no les ignora sinó que el Govern les practica des de la

Direcció General d’Energia, i que continuam i continuarem

amb elles. És cert que hi ha molt de camí per fer, és cert, ens

hem trobat molta feina per fer, i segur que el que vengui darrere

nosaltres també en tendrà, de feina per fer, perquè jo crec que

en aquesta matèria n’hi ha sempre, i sempre l’objectiu ha de ser

millorar el que ja està fet, sempre, perquè no hi ha un límit en

aquesta qüestió, i aquí jo crec que podem, al llarg d’aquesta
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legislatura, podrem discutir, podrem preparar i podrem treballar

conjuntament moltes qüestions que interessaran als nostres

ciutadans i que faran segur que hi hagi bastant més estalvi

energètic del que hi ha fins ara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 3198/04, de l'Hble. Diputada

Sra. M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a previsions sobre

auditories energètiques.

Per formular la pregunta RGE núm. 3198/04, relativa a

previsions sobre auditories energètiques, intervé la diputada

Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,

Sr. Conseller, vegem, jo crec que el plantejament d’aquesta

pregunta està dins la línia una mica general de la resta de

preguntes, però jo voldria deixar una cosa clara prèviament a

continuar el torn de preguntes, i és que aquí ningú no ha dit

deixar els ciutadans sense el que són les necessitats importants,

i en aquest ningú no diu que no hi hagi aparells d’aire

condicionat i fer suar la gent. Per tant m’agradaria que el

concepte o el tòpic que resulta que el fet de voler estalviar i

voler actuar i gestionar la demanda significa perdre qualitat de

vida, això m’agradaria que ja s’eliminàs, si m’ho permet, Sr.

Conseller, del debat, perquè crec que aquí del que s’està parlant

és bàsicament de qüestions de minvar el creixement; el

creixement urbanístic i turístic evidentment va lligat al consum

energètic, però fer front, treballar sobre la demanda energètica,

i vostè sap perfectament del que li estic parlant. Per això aquí

ningú no ha fet cap comentari, no ha fet alAlusions a aquest

tipus de coses perquè em sembla que són pròpies ja no sé si del

segle passat o pròpies de tòpics que, almanco aquest grup que

jo represent, en absolut..., no només és que l’hem superat, és

que mai fins i tot no hi hem estat.

Per tant, dit això i entrant a la qüestió, prèviament

permeti’m dir que a les actuacions de tot tipus que ha de fer

l’Administració són a curt, a mig i a llarg termini. Unes coses

les ha de fer per a aquest estiu, jo n’hi he proposades una sèrie,

no les he proposades per d’aquí a tres anys, les he proposades

per ara; una campanya es pot fer, evidentment, per a un estiu

concret, i de fet des del mes de març vostès saben perfectament

que l’augment creixia i per tant s’hagués pogut fer. Són

qüestions que s’han de preveure a curt, a mig i a llarg termini,

i això és al nostre entendre l’obligació que té qualsevol

administració pública, i en aquest sentit creim que aquestes

actuacions concretes s’han de dur a terme, algunes, com dic, en

qüestió de mesos i algunes en qüestió d’anys.

Anant al fil una mica de la pregunta, però que també hi té

relació, també hem vist en aquest cas que actuacions que es

preveien per part de la conselleria, que vostè n’és el conseller,

idò que estaven previstes auditories energètiques per tal

d’analitzar precisament una qüestió que nosaltres entenem

fonamental, que és on es produeix el consum i precisament

quines actuacions es poden fer per gestionar aquesta demanda

d’aquest consum -a veure si ens entenem- i a partir d’aquí veure

com pot ser més eficient aquesta energia que es produeix i

minvar-la, que això existeixen en el món moltíssimes coses, o

fer-ho millor. Per tant, ja que ho hem vist en els mitjans de

comunicació i evidentment a posta avui li ho volem demanar,

què suposen aquestes auditories energètiques?, concretament

on es faran aquestes auditories energètiques? Nosaltres

entenem que es poden fer a tres àmbits: a l’Administració, en

el cas de particulars, és a dir, hi pot haver algú que hi tengui un

interès, i a empreses, però bàsicament a la mateixa

administració i a empreses. Ens agradaria saber per tant on es

duran a terme aquestes ecoauditories; fins i tot faríem el

suggeriment que es dugués a terme en aquest parlament, on

evidentment el seu aire condicionat és bastant ineficient, per

experiència pròpia.

En segon lloc, com es farà?, a través d’ajudes econòmiques,

a través d’ajudes tècniques, a través de convocatòries?, com es

durà a terme? I en tercer lloc, perquè ens quedi clar, quan?, en

quin termini de temps: en un any, en dos, en deu, en quinze, en

vint? Ens agradaria saber, per tant, si ens pot contestar aquestes

qüestions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per contestar té la paraula el Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Jo, Sra. Diputada... Perdó, gràcies, president. Sra. Diputada,

no la voldria alarmar, però vostè coincideix molt amb el Partit

Popular, eh?, em té preocupat. Bé, a mi no, potser vostè. Dic

això en tot l’humor perquè precisament, home, jo estic

completament d’acord amb el que hem deia, amb la introducció

que feia, que avui és un tòpic dir que no utilitzar aparells d’aire

condicionat estigui barallat amb l’eficiència energètic. El que

passa és que jo record unes campanyes del govern anterior en

les quals a les tanques es podia veure un ventilador tatxat i

llavors un ventall que suggerien que ens ventàssim amb un

ventall en lloc de fer servir un ventilador, que no arriba a

aparell d’aire condicionat.

Per tant jo m’alegr primer de tot, en fi, valgui l’advertència

que s’està vostè atracant als postulats del Partit Popular, però

m’alegr que coincideixi i que, bé, en lloc d’arribar a aquells

absurds busquem una manera de tenir un consum eficient i que

els nostres ciutadans puguin gaudir de totes les comoditats que

pot donar el món modern, sense que hi hagi un malbaratament,

ni un mal ús de l’energia i no ens hem de gratar les vestidures

pensant que si hi ha increment perquè s’han instalAlat més

aparells d’aire condicionat sigui aquí un atemptat contra

l’eficiència.

I en la qüestió de les auditories energètiques. De fet li puc

dir que n’hem començat algunes i que la prioritat que nosaltres

tenim era, primer actuar dins l’Administració per una raó, tal

vegada no molt compartida en algun cas, però nosaltres pensam
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que l’Administració és la primera que ha de donar exemple i

per tant, creim que ha de fer l’esforç de fer un consum eficient

de l’energia i per això hem començant fent auditories. Primer,

el Govern ha d’anar revisant totes les seves instalAlacions, el

Consell Insular d’Eivissa ja ha signat un conveni amb la

conselleria per fer aquesta auditoria, les auditories estan

acabades i també ja hem firmat un conveni amb l’Ajuntament

de Formentera per, precisament, promoure l’estalvi i

l’eficiència energètica en l’enllumenat públic. Jo crec idò que

les passes que s’estan donant aniran en prioritat que ja li he dit.

Primer de tot administracions públiques, nosaltres no som qui

per entrar dins un consell insular, o no som qui per entrar dins

un ajuntament i per tant, actuam a solAlicitud o interès de les

institucions públiques. Després com és molt natural, empresa

i particulars. Però primer de tot l’empresa, per què? Per què hi

ha més consum i per tant, més possibilitats d’eficiència i

d’estalvi energètic en aquests punts que estam parlant.

Com es finançarà? Mirin, dependrà dels costs i sobretot, de

la recuperació de les inversions que es facin. Per exemple a

l’Ajuntament de Formentera la conselleria hi ha fet una

aportació important de diners, però significa i mitjançant

aquesta operació, si s’executa, l’Ajuntament de Formentera

tendrà un estalvi quasi d’un 30% en la seva factura d’energia.

Quan aquests costs superin aquest percentatge, és a dir, quan la

recuperació de la inversió a través de l’estalvi energètic es

pugui preveure en un termini curt, 3 o 4 anys, no hi haurà

subvenció, o serà molt petita, per una raó molt senzilla, perquè

l’amortització de la inversió és molt curta, amb molt poc temps.

Per tant, només en l’estalvi que s’ha fet ja val la pena. En canvi

quan l’amortització d’aquesta inversió sigui més llarga, costa

recuperar aquesta inversió amb més temps, la conselleria, o

millor dit el Govern balear, o des de la Conselleria de Comerç,

Indústria i Energia sí que aportarà fons. Estic parlant ara de

l’actuació en l’administració. En les empreses el principi serà

pràcticament el mateix.

I quan el termini ens fixam la legislatura i possiblement

s’haurà d’allargar. És un procés que s’inicia en aquests mesos,

o que s’ha iniciat fa poc temps i que nosaltres pensam que val

la pena anar passa a passa per aconseguir aquests objectius.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la

Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li he de dir en primer

lloc, no sé si a la segona intervenció m’ho explicarà més, però

la veritat és que m’ha explicat molt poques coses d’allò que jo

almanco li havia demanat, tot són bones paraules, però després

a l’hora de concretar no m’ha concretat i jo crec que allò que li

he demanat és concreció perquè el fet de parlar d’aquestes

qüestions sempre queda molt bé, dir-les als mitjans de

comunicació queda molt bé, però després a l’hora de la realitat

no es veu reflectit. Per tant, m’agradaria fos molt més concret

en la seva segona intervenció.

En segon lloc dir-li una cosa molt clara i és que es veu que

efectivament tal vegada hi ha dificultats de coincidència entre

els seus plantejaments i els meus, no entrarem dins qüestions

del grup que cadascú representa. Jo m’estim més un ventall que

un aparell d’aire condicionat, això és evident. Hi ha dues coses

que jo li vull deixar molt clar i que evidentment hi ha

diferència. No ha de ser que tothom vol posar, o aire

condicionat o qualsevol altre... i per tant, tothom pot consumir

d’una manera absolutament incontrolada, que això pareix en el

nostre entendre el posicionament que ara per ara veim que

existeix. És a dir, anar donant a allò que és la demanda. I l’altra

és precisament analitzar primer la necessitat, en aquest cas si

anam als termes de l’aparell d’aire condicionat si és necessari

o no, si prèviament s’han pres mesures per evitar haver de fer

una actuació d’aquest tipus energètica i que té un consum

important, per tant, tot allò que suposa actuacions prèvies i si

realment això és necessari, evidentment no faltaria més fer una

actuació important per a la gent. 

Però sempre s’ha de tenir el principi de prevenció, de

necessitat i sobretot de cercar altres alternatives. Aquí hi ha la

diferència que nosaltres creim que en qüestions energètiques

allò que no es pot dir, li ho torn repetir, és perquè tenim un

consum hem de respondre a aquest consum i per tant, la manera

de respondre és augmentat el subministrament elèctric, perquè

augmentat el subministrament elèctric, com supòs que també

sap vostè, idò evidentment això du molts de problemes a molts

de nivells, econòmics, ecològics i socials que nosaltres crem

que precisament el que s’ha de fer és anar cap a unes mesures

diferents i que són contenir aquest creixement. Per tant,

coincidència serà en tot allò que suposi minvar aquest

creixement, apostar evidentment per mesures d’estalvi i

d’eficiència i no evidentment amb aquesta visió de què aquí

tothom, més que tothom, anem a consumir d’una manera

absolutament (...) i sense actuacions prèvies que en el nostre

entendre són importantíssimes.

I ja per acabar dir-li que esper que em concreti més aquesta

pregunta que jo li he fet i sobretot m’agradaria que no em

digués la legislatura, perquè tenir només la visió de legislatura

és una visió molt minsa, molt a curt termini i evidentment un

polític ha d’anar més enllà de la seva pròpia legislatura i per

tant, ha de tenir visió més de futur. Per tant, jo esper que

aquestes actuacions en auditories energètiques, que ara esper

que em concreti, vagi molt més enllà de senzillament una

legislatura i sigui una continuïtat que deixin perquè també altres

governs les puguin continuar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. En torn de contrarèplica té la paraula

el Sr. Conseller per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Miri Sra. Diputada, jo li he contestat

a allò que vostè m’ha preguntat, m’ha dit, com, quan, on i jo li

he explicat on, li explicat quines prioritats tenim, primer

administració, empreses, particulars. Li he explicat que en
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aquest moment ja s’ha fet una auditoria energètica en el Consell

Insular d’Eivissa i Formentera, que també s’ha estat

colAlaborant amb l’Ajuntament de Formentera en l’estudi de

l’enllumenat públic del municipi i de l’illa de Formentera, que

és el mateix. També, això no li ho he dit, s’han fet auditories

energètiques a un grup d’hotels de l’àrea d’Es Pujols de

Formentera i a un altre grup d’hotels, 27 si no record malament,

a l’àrea de s’Arenal. I seguirem per aquest camí.

Jo li he dit que el sistema de finançament anirà en funció

del retorn, si el retorn és a curt termini significa que la inversió

ha valgut la pena i que per tant, no necessita aportació

financera per part de l’administració. Si el retorn ha de ser a

molt llarg termini, necessitarà aportació de l’Administració i se

li donarà. Per tant, anirà en funció del termini de retorn de la

inversió. I després li he dit que em fix aquest pla per a aquesta

legislatura per què? Perquè previsiblement quan comenci la

pròxima legislatura no es que s’hagi acabat l’objectiu perquè

clar si ha escoltat tota la meva intervenció haurà vist que li he

dit que crec que és un tema que durarà més i que a més li dic

que aquests objectius sempre s’han de millorar i que sempre

ens hem de fer plantejaments de millora de l’existent. Jo l’únic

que pretenc és durant aquesta legislatura dur endavant aquest

tipus d’actuacions i si a la pròxima legislatura hi ha un altre

Govern i vol revisar aquesta postura i canviar-la, té

perfectament dret a fer-ho. I aquesta és, jo crec la qüestió.

I finalment miri, nosaltres no confonem l’eficiència amb la

baixada de consum, ni en la prohibició de consum, perquè clar

abans deia que vostè no estava en contra de segons quins tipus

que pareix que simbolitzam la discussió en els aparells d’aire

condicionat. Però vostè no estava d’acord en segons quin tipus

de consum, a mi no és que m’agradi que hi hagi un consum

ineficient, però allò que jo crec que no tenim dret és a privar als

ciutadans de què tenguin l’energia i tenguin la possibilitat de

consumir l’energia que necessitin i necessitar és una paraula

bastant concreta, és a dir, no implica ni despesa, ni ineficiència,

sinó tot el contrari.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 3295/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a incentius a l'estalvi

energètic.

Per formular la pregunta RGE núm. 3295/04, relativa a

incentius a l’estalvi energètic intervé la diputada Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perdoni, és una confusió. És que el tema de Kyoto...,

aquesta pregunta l’han retirada? És que jo tenia..., perdoni idò

tenc l’ordre malament. Tenc l’ordre malament jo, perdoni.

EL SR. PRESIDENT:

Està retirada?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

És que jo he sentit que una està retirada i no sé si és una...

EL SR. PRESIDENT:

Ara ho aclarim, jo ho tenc a l’ordre del dia, però ara ho

aclarirem.

(Remor de veus)

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Idò no ho he entès bé, ja està, perdona...

EL SR. PRESIDENT:

Si vol li repetesc la pregunta. És la 3295, relativa a

incentius de l’estalvi energètic. La que està retirada és la RGE

núm. 3240.

(Remor de veus)

Aquesta està en l’ordre del dia.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Idò un momentet. Bé aquesta pregunta queda formulada en

els mateixos termes. És a dir, quines actuacions pensa dur a

terme el Govern per incentivar l’estalvi energètic? Bé, perdoni

Sr. Conseller. I respecte l’estalvi energètic, com que és un tema

prou ample, si em podia explicar quines són els actuacions que

es pensa fer, ja que diríem dins el Pla energètic no és una

qüestió que tampoc tengui una importància cabdal. Nosaltres

consideram que la primera mesura per tal de poder fer un

consum més eficient i poder per tant, treballar sobre la gestió

de la demanda és fer estalvi energètic com a primera passa. Per

tant, tot el que va relacionat amb aquest estalvi, tan sigui a

nivell d’empreses, com a nivell de la pròpia administració, com

a nivell del ciutadà i sobretot dels sectors econòmics, que seria

l’hoteler i evidentment és el que té més importància en aquestes

illes.

Per tant, li volíem demanar a veure quines són les mesures

que té previst respecte aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per contestar té la paraula el Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. A veure, aquesta qüestió Sra.

Diputada, era la que havia fet referència a la primera pregunta

i és precisament que per incentivar l’estalvi energètic el Govern

de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Comerç,

Indústria i Energia, té previst elaborar (...), s’està elaborant jo

crec, com li deia i abans de final d’any ho tendrem elaborat el

primer Pla d’eficiència energètica de Balears. Objectiu? Idò el
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que vostè comentava, actuar sobre la demanda i per tant,

disminuir, o millor dit aconseguir una eficiència en el consum

energètic i a conseqüència d’aquesta eficiència, disminuir la

demanda energètica.

S’actuarà sobre, si es pot dir així, sobre tres puntals que

consider importants. Per una banda suport econòmic i financer

per a actuacions d’eficiència energètica a través de subvencions

del Govern balear o de l’Administració. I també la creació de

crèdits verds com a instruments financers. A més d’això, també

incentius o suport financer als municipis per a instalAlacions

d’enllumenat públic eficient per a també reduir aquest consum

i sobretot, lluitar contra la contaminació lumínica. El precedent

és el que li comentava a l’Ajuntament de Formentera i també

fomentar allò que és la línia d’ajudes que li estava comentant

abans i que supòs que en parlarem més endavant.

Per altra banda també dur una estratègia d’informació i

assessorament, com és posar en marxa l’Institut Balear

d’Energia i que centralitzaria tot allò que ha de ser

l’assessorament als ciutadans, no només de les qüestions

d’eficiència energètica, sinó també de qualitat en el

subministrament i el consum energètic. Per tant, no els

parlaríem als ciutadans només de deures, sinó de drets, el dret

que té un ciutadà de rebre un subministrament amb uns mínims

de qualitat. 

A part, ja veu, també campanyes de comunicació i

d’informació, com vostè em comentava fa un momentet. I posar

el valor l’estalvi i eficiència energètica dins el sector, no només

turístic sinó també residencial. Seguir amb la política que duim

a través dels plans pilots, com li comentava abans, que hem fet

a l’illa de Formentera.

Però a part d’això, també consideram que és necessari

treure alguna normativa, és a dir, també actuar i aquesta seria

la tercera, si es pot dir així, pota sobre la que es sostendrà

aquests incentius. És a dir, actuar en qüestions de normativa i

sectorials, és a dir, promoure ordenances d’enllumenat públic

perquè les noves instalAlacions contemplin mesures d’estalvi,

d’eficiència energètica i per dir-ho així, de lluita contra la

contaminació lumínica. I també promoure certificacions

energètiques en habitatges, com també promoure que els

ajuntaments puguin treure normativa en l’edificació

d’habitatges per fomentar i augmentar la instalAlació d’energia

alternativa en els habitatges, sobretot l’aigua calenta sanitària.

A part, també el Pla de foment d’energies renovables tendrà

una incidència importantíssima perquè jo crec que a Balears,

per dir-ho així, tenim alguna dificultat per aconseguir energia

en segons quin tipus de sistema, estic pensant ara en l’eòlica,

però per exemple algunes altres encara les hauríem de potenciar

més, com és la solar, o sobretot, la biomassa. De fet, estam

valorant la possibilitat de fer alguns primers pilots amb

biomassa, per exemple el de fusta a Manacor, etcètera i que

d’alguna manera servís d’incentiu, o sigui que pogués

demostrar a la societat que també aquest tipus d’energia, o

millor dit aquest sistema de generació d’energia és adequat per

a Balears i per tant, fomentar aquest altre tipus d’energia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la

Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé en primer lloc jo li he de dir que

consider i consideram que estudiar energia hauria de ser el

primer objectiu que s’hauria de tenir per part, en el nostre

entendre, de l’Administració pública de cara al tema de

l’energia. És a dir, és molt millor aquella energia que no s’ha de

produir i en aquest sentit amb totes les conseqüències que això

du a terme.

Nosaltres creim que el tema d’estalvi no és un tema menor

per només plantejar-ho com una qüestió que totes aquestes

mesures que vostè ha dit evidentment a nosaltres no ens

semblen malament, però notam a faltar allò que són realment

propostes molt clares i a més d’envergadura respecte l’estalvi

energètic. Nosaltres, li torn repetir, la millor energia és aquella

que s’estalvia i a més és més barata, vull dir que sap

perfectament que implica un cost econòmic i evidentment

ecològic molt més important.

Nosaltres creim que la primera part per realment fer un

estalvi energètic són totes aquelles actuacions que hagi de dur

a terme el Govern, idò realment que hi hagi una anàlisi del

consum energètic que tendrà aquella actuació i si hi ha altres

fórmules que impliquin un consum energètic menor. Li posaré

un exemple molt concret i no m’hi estendré, el tema de les

dessaladores. Evidentment tenen una producció energètica molt

elevada, tot i que s’ha fet un petit esforç per minvar-ho, però és

molt elevat i per tant, això implicarà un consum molt més

elevat d’energia, en grans quantitats i que evidentment ara no

hi entrarem. Per tant, nosaltres creim que això són les primeres

passes per a realment estalviar i en aquest sentit plantejar-se

qualsevol utilització, si aquesta o hi ha altres fórmules, que

evidentment nosaltres creim que hi són abans de dur endavant

una actuació determinada.

En segon lloc també creim que el tema de l’estalvi energètic

és una qüestió que en el nostre entendre hauria de ser clau,

sempre quan ens estam referint a això pareix que el més

important és parlar del gasoducte i del cable perquè això és el

que realment importa, però els temes d’estalvi, ja veurem,

cadascú farà el que pugui i tal. Nosaltres evidentment, com li

he dit, creim que és l’opció més fonamental i prioritària que

s’hauria de dur endavant. Per una banda creim que la producció

descentralitzada d’energia és un element bàsic, vostè no m’ha

parlat de la cogeneració, vostè sap perfectament que si es

combina gas, o calor i electricitat es pot estalviar moltíssima

d’energia. A mi m’agradaria que m’hagués respost, no sé si ho

respondrà, que hi haurà actuacions concretes precisament per

incentivar cogeneració, més cogeneració a les empreses que en

aquest moment duen un consum molt elevat, ja n’hi he

explicades algunes, a les illes. 

Per tant, que evidentment hi hagi els instruments fiscals, els

instruments de normativa, els instruments d’ajuts del tipus que

siguin perquè realment això es pugui dur a terme, si hi ha

voluntat evidentment això es pot fer. I per altra banda que hi

hagi una producció descentralitzada de l’energia que és la

millor manera d’estalviar precisament aquesta energia i que una
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part molt important es perd per la xarxa de distribució, com

vostè sap també perfectament. Per tant, entenem que l’estalvi

s’ha de produir ja a les fonts allà on es produeix aquesta

energia i precisament a aquelles actuacions sempre s’ha de tenir

previst consum energètic durà i per tant, de quina manera el

podem estalviar. 

Per tant, nosaltres entenem, tot i que vostè ha plantejat que

hi haurà una sèrie de concrecions, suports econòmics que

tampoc no veim molt concrets, suposam que s’anirà concretant

amb el temps, que hi ha la creació dels crèdits verds i que es

farà una tasca molt concreta en l’enllumenat públic. Nosaltres

entenem que s’ha de ser molt més valent, que en aquest

moment en què vivim no podem fer actuacions energètiques

d’envergadures importants, sense plantejar que l’estalvi és la

primera prioritat i que precisament si no s’actua de manera

ràpida i sobretot en els punts allà on es produeix més energia i

allà on també es consumeix més per fer un estalvi conjuntament

amb una cogeneració important, idò difícilment veurem com

minva aquest consum creixent energètic. Jo no sé si això vostès

ho tenen previst, o senzillament és bona voluntat de dur

endavant aquestes actuacions, però en realitat seguir augmentat

el consum i més ara que sembla que vendrà el gasoducte i el

cable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Té la paraula en torn de

contrarèplica el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Sra. Diputada, supòs que quan ha dit que nosaltres

potenciàvem el creixement ad finitum , volia dir ad infinitum.

No és exactament el mateix, és tot el contrari. Salvant aquest

lapsus...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Ha estat un error.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Jo li voldria dir una sèrie de qüestions. Miri, per a nosaltres

el primer objectiu és que els ciutadans de les Illes Balears

tenguin el consum, o tenguin l’energia que necessiten, insistesc,

que necessiten. I en segon lloc, evidentment és imprescindible

que aquest consum es faci baix del principi d’eficiència. Això

ja ho he dit no sé quantes vegades i ho mantenc, li ho torn a dir

i li insistesc. I prova d’això és que aquest Govern està redactant

el primer, no sé si li sona la paraula, primer Pla d’eficiència

energètica, perquè clar vostè parla d’una manera com si

semblés que vostè no ha governat mai i vostè ha estat

consellera de Medi Ambient durant 4 anys, 4 anys i no han tret

cap pla d’eficiència i estalvi energètic. Clar, ara li explic que

nosaltres ho volem fer i resulta que vostè li pareix que sí, bé,

però que estam fent volar coloms. Bé, idò miri més que vostè.

Vostè ha tengut responsabilitats de govern i no ha fet aquest Pla

d’eficiència energètica, ni ha demanat al Govern, del qual vostè

n’era part, que fes aquest Pla d’eficiència energètica.

És clau l’estalvi energètic? Sí i per què no ho feia vostè?

Em diu que hem de ser molt més valents. Sra. Diputada, la

conselleria està redactant un pla precisament per fomentar

l’estalvi energètic i vostè no va fer res. Home! A mi em sembla

molt bé, ara vostè està a l’oposició i ha de ressaltar les

possibles contradiccions, els incompliments i les errades que

pugui tenir un Govern, és la seva feina i jo li agraesc, però

procuri ser una mica coherent i miri un poc cap endarrera

perquè clar, resulta que justament la que ha estat consellera de

Medi Ambient, la que ha tengut responsabilitats de medi

ambient i la que hagués pogut influir, perquè el seu vot si mal

no record era decisiu, podia influir en la política del Govern, en

el Pla energètic va tolerar el que posa ara el Pla energètic. Ara

no em digui que no sigui un tema cabdal el Pla energètic, el

varen fer vostès i jo el respect i li puc dir que tampoc està tan

malament i em sembla molt bé. Però vostè estava asseguda en

el Consell de Govern el dia que es va dir que sí al Pla energètic

que ara tenim. I ja li dic, el respect i compartim i assumim

moltes coses. Per tant, home! Coherència, una miqueta de

coherència.

I ja li dic que aquest pla..., a mi m’agradaria i crec que és

una qüestió que en seguirem parlant, a mi m’agradaria que el

Pla energètic de Balears recollís una mica més aquesta qüestió

i com que ara hem de revisar-ho per afegir els temes que vostès

ja coneixen perfectament, com és el cable, el gas, eliminar

l’emplaçament de Sant Joan de Déu i tot un seguit de

condicions. Bé idò ens asseurem i esper la seva colAlaboració

i esper també la seva ajuda per tenir un pla més adequat. Però

Sra. Diputada, recordi vostè el que ha fet i el que no ha fet per

llavors exigir a aquest Govern el que ha de fer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.6) Pregunta RGE núm. 3296/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a rendiment energètic

de la biomassa i la incineració de residus.

Per formular la pregunta RGE núm. 3296/04, relativa a

rendiment energètic de la biomassa i la incineració de residus,

té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies. Sr. Conseller, en primer lloc i respecte la pregunta,

hem de dir que efectivament com que vostès per a segons que

els agrada fer plans i per a segons que no, idò hem vist en els

mitjans de comunicació, com també ha dit, pensaven fer un pla

sobre energies renovables i per tant, ho hem sabut també a

través dels mitjans de comunicació. I precisament també traient

la informació, com dic, d’aquests mitjans, hem vist que vostè

concretament i els seus directors generals situen que el consum

d’energies renovables a les Illes Balears, 86% de les energies

renovables, deu estar malament i vostè em podrà donar la dada

més concreta, idò els aprofitaments de biomassa i de residus

sòlids urbans. Concretament produeixen 319.198 megavats,
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això és almanco la informació que jo tenc. I precisament dins

aquest aprofitament del que suposa biomassa i residus sòlids

urbans que és clarament d’incineració, supòs.

Per tant, el que li volia demanar és si aquesta producció, ja

que hi ha un pla que prest vostè donarà a conèixer, però que

supòs que hi ha previst augmentar aquest consum d’energies

renovables a través d’allò que és biomassa i a través de residus

sòlids urbans, si això significa o té la intenció d’augmentar la

producció d’energia de la incineració a Son Reus i quines

previsions o estudis tenen al respecte, si és que pensen que

augmentaran més fons i per tant, hi haurà més consum a través

d’incineració, o més producció energètica a través

d’incineració. I si també la biomassa, exactament on es

produeix aquesta energia, jo almanco no tenc constància d’allà

on hi ha la producció d’aquesta energia que realment passa a la

xarxa i quines actuacions al respecte es pensen dur a terme pel

que fa a la qüestió concreta de biomassa; de biomassa.

Biomassa supòs... Com? Bé.

(...) he dit que on es produeix aquesta energia perquè vagi

a la xarxa, a la xarxa de distribució energètica, i en segon lloc

quines actuacions pensen dur a terme respecte a biomassa; una

cosa és la incineració i l’altra és la biomassa. Si em pogués

respondre a aquesta qüestió. I...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sra. Rosselló. Li contesta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sra. Consellera. Quan nosaltres... Ai!, ara m’he

equivocat jo; l’he tornada al Govern, Sra. Diputada, però

només ha estat per un segon, li havia dit consellera i...

Bé, deia jo que efectivament, quan parlava del percentatge,

aquest 86%, parlava del 86% dins la producció energètica,

efectivament. Bé, jo l’havia entès; no, no, la idea, quina era?

Exacte, la idea era que les energies renovables representaven el

3,3% del consum energètic de la nostra comunitat i si

eliminàvem tot el consum, diguem, de combustible ens

n’anaven a un 7%. Millor dit, ho dic malament, era un 1,7% i

si eliminàvem, si ens centràvem només en producció elèctrica

estàvem en un 3,2 o un 3,3 de producció final. I dins aquest 3%

i busques, idò el 86 és efectivament el procedent

d’aprofitaments de biomassa de residus sòlids urbans, però no

és -jo si ho he dit o si s’ha publicat així potser..., jo no ho vaig

dir així o no era la meva intenció- no és que el Govern opti

només per aquest tipus d’energia, sinó que quan es va produir

aquesta intervenció davant els mitjans de comunicació el que

vàrem fer va ser explicar quines eren les fonts d’energia

renovable, quines eren tenien, si em permet l’expressió, més

futur dins la nostra comunitat, i vàrem ressaltar, per exemple -

que això li serveixi d’exemple-, vàrem ressaltar el fet que

l’energia eòlica, tot i ser una magnífica font d’energia, a la

nostra comunitat no té les possibilitats que poden tenir altres

sistemes com és la solar.

I efectivament insistíem en la utilització de la incineració,

perquè bona part d’aquesta..., bé, tota l’energia que es produeix

per incineració es produeix a Son Reus i entra dins la xarxa des

de Son Reus. Jo ara no tenc les dades aquí per facilitar-li

exactament quin és el punt concret d’incorporació a la línia,

però efectivament és des de Son Reus. I miri, a mi no em

preocupa incrementar la incineració, no em preocupa en

absolut, i crec que és una de les possibilitats. Sí que potser

puguem discutir sobre la manera com s’ha de fer o la millora

que s’hagi de fer per evitar o reduir qualsevol tipus de

contaminació, però no em pareix descabdellat fomentar aquest

tipus d’alternativa.

S’utilitza també llenya. Un dels projectes que tenim és la

recuperació o la utilització dels residus de fusta, llenya i fusta,

a Manacor. Hi ha un projecte que s’està estudiant en aquest

sentit perquè tot el residu de fusta que deixen els industrials de

Manacor, els fusters, etc., en lloc de dur-ho a abocadors, en lloc

de perdre’ls, idò valoritzar-los i aprofitar-los com a font

energètica, i és un projecte que estam estudiant i no sé si durant

aquest any podrem concretar, tenir el projecte fet i acabat, però

jo esper que sí, que entre final d’any i principis de l’any que ve

puguem dur endavant aquest projecte de Manacor.

Jo no veig, la veritat, la preocupació que pugui tenir per

l’increment d’incineració a Son Reus, Sra. Diputada. Crec que

és molt més segur, molt més senzill i molt millor, i a més és una

alternativa adequada precisament a les nostres demandes

energètiques aprofitar els residus sòlids com a combustible. De

fet a bona part d’Europa ja s’està contemplant, precisament,

que els residus sòlids, els residus urbans deixin de ser ja residus

per convertir-se en combustible, i en lloc de pagar per retirar-

los, en lloc de pagar els ciutadans per retirar-los, els

ajuntaments cobrin per vendre aquests residus, i crec que

aquesta valorització valdria la pena contemplar-la.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la

Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, en primer lloc m’he centrat en la

pregunta perquè la pregunta evidentment era molt concreta

respecte al tema de biomassa i d’incineració, i dins el global del

que vostè va dir, que efectivament actualment el consum

d’energies renovables o la utilització d’energies renovables és

ínfim, ja ho ha dit, un 3,5%, és petitíssim, no?, i que dins això

la majoria, perquè el 86% és molt elevat, és bàsicament per

incineració, allò que vostè mateix ha admès, que allò que és la

part de biomassa aquí no n’hi ha. En tot cas el que fa la

biomassa és el que es tira dins la incineradora, és a dir,

entendríem la fusta que va allà dins.

Bé, dit això evidentment jo sí que li he de només expressar

sinó emfasitzar que evidentment que ens preocupa molt

l’augment de la incineradora. No tenim en absoluta la mateixa

concepció. En aquest moment l’energia que genera la

incineració evidentment va a la xarxa, ho sabem perfectament,

i que evidentment té també un tema econòmic important, però

aquí sí que, com vostè deia, té a veure amb el tema de l’estalvi
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i té a veure també amb la concepció de què vostè parlava, quan

abans deia que és allò que havíem fet o que concretament havia

fet com a consellera de Medi Ambient. Miri, intentar

precisament minvar aquest augment de més i més consum

energètic, i li he de dir que nosaltres entenem que augmentar

més forns d’incineració, a part que vostè no m’ha contestat si

hi ha cap estudi fet perquè evidentment hi pugui haver algun

estudi referit a això, però evidentment ens preocupa que

s’augmenti la incineració pel que això significa: vol dir no fer

recollida selectiva i, per altra banda, evidentment, contaminar.

I en segon lloc vull dir que ara potser m’explic, tot i que

vostè no m’ha dit si hi ha estudis que s’hagin fet sobre la

producció que es podria generar de més a través de la

incineració, ara m’explic per què el Parc de Tecnologies

Ambientals de Mallorca està tan infrautilitzat i sobretot per què

no es fa la recollida selectiva que pertocaria, tenint en compte

el Pla de residus sòlids urbans que es va aprovar per part de

l’anterior govern, perquè evidentment crec que el que es vol és

augmentar els forns d’incineració perquè, segons vostè ha dit,

a més, tendrien una valorització energètica més important.

Mentrestant no es faria una recollida selectiva, que és el que

nosaltres creim que és el més racional, ecològicament millor,

i econòmicament i socialment també.

Per tant evidentment ens preocupa molt aquesta...; veim que

no ens sap dir si n’hi haurà o no n’hi haurà. Supòs que per

ventura sí es preveu que això sigui una font que augmenti

l’aportació a la xarxa, però evidentment la intenció, pel que

vostè ha expressat aquí, és que si n’hi ha més no passa res i per

tant benvinguda sigui, no?

En segon lloc també li vull dir, o en tercer lloc, que m’ha

preocupat també allò del tema de la biomassa, perquè segons

els plans directors sectorials de residus sòlids urbans aprovats,

la biomassa restant de tot el que és, per tant, restes de fusta, van

a les plantes de compostatge amb la intenció precisament de

poder fer compost. És evident que nosaltres creim que és molt

millor utilitzar o reutilitzar aquesta biomassa per poder fer

compost que, a més, els nostres boscos, i li vull posar un

exemple molt clar, el mateix d’aquí de Calvià, de la zona que

es va cremar, on fa falta biomassa, que fins i tot fa una sèrie

d’anys es va parlar de dur-la de fora; llavors la manera

precisament de recuperar aquesta terra perduda pot ser a través

de les plantes de compostatge, i que ara vostè em digui que hi

ha un projecte de revalorització energètica veig que les

energies renovables, o el que vostè diu que seran energies

renovables, en realitat al nostre entendre són precisament les

pitjors o una de les pitjors maneres de fer energia, tot i que no

sigui a través de carbó, però evidentment també és una font

energètica que nosaltres consideram que no ho hauria de ser.

Crec que amb el que vostè m’ha dit interpret, per tant, que

aniran bastant per aquí i no per allà on creim nosaltres que

hauríem d’haver anat.

I per tant vull dir que crec que allò de les energies

renovables, almanco al nostre entendre, i tot i que després hi ha

una altra pregunta, idò ens agradaria que se centrassin

precisament en allò que suposen les energies netes, perquè tant

les de biomassa com les d’incineració al nostre entendre, com

dic, tenint altres usos el producte que produeix energia crec que

s’haurien de fer altres coses com són recollida selectiva,

reciclatge i compostatge, i no precisament valorització

energètica, que únicament i exclusiva és pel tema del valor

econòmic, no té altre sentit fer energia a través d’aquests

productes.

Per tant jo no tenc més a dir que evidentment lamentam

molt que hi hagi una aposta que ens pareix -no sé si ara vostè

m’ho podrà aclarir- ferma en aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. En torn de contrarèplica té la paraula

el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Vegem, Sra. Diputada, jo li he dit el

que he dit perquè he utilitzat les previsions, i llavors si vol a la

pròxima pregunta en parlarem, del Pla energètic de les Illes

Balears. Li sona? Pla energètic de les Illes Balears. Clar, jo la

qüestió que a vostè li agradi o no l’agradi, jo la respect, però...

Pla energètic de les Illes Balears, insistesc; hi havia algú amb

el vot decisiu que va decidir que havia d’anar endavant, i per

tant, miri, és així i jo crec que no feim més que complir unes

previsions que, a més, no són discutides.

I, efectivament, jo li confirm que el sector industrial de la

fusta de Manacor està en contacte amb el Govern i estam en

converses per fer aquest projecte per revaloritzar aquests

residus i, per tant, utilitzar-los com a font de combustible

energètic, i això idò ja veurem. El que sí està clar i també li he

dit és que el projecte no està elaborat, no està tancat, i per tant

a mi em costa molt dar-li més detalls perquè podria llavors

informar-la d’una manera inadequada, però sí li dic que dins les

previsions del Pla energètic de les Illes Balears, i per tant dins

les previsions d’aquest govern, existeix la reutilització dels

residus urbans com a font energètica, com a combustible

energètic.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 3297/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a pla d'actuació per

triplicar la producció d'energies renovables.

Per formular la pregunta RGE núm. 3297/04, relativa a pla

d’actuació per triplicar la producció d’energies renovables, té

la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bé, aquesta pregunta

la veritat és que està lligada a l’anterior; ara bé, en aquest cas

el que m’interessa és precisament no parlar de biomassa i

d’incineració, sinó parlar de les altres qüestions que al nostre

entendre són les vertaderes energies netes i renovables.
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Vostè va dir, no ho repetiré, és el pla que ens presentarà i

que ja l’estudiarem, que per al 2015 pensaven triplicar la

producció actual d’energies renovables, passar d’un 3,2 a un

7,8%, no?, i precisament va dir que pretenien que si actualment

hi ha 61.763 metres quadrats de colAlectors d’energia solar

tèrmica, passar a 400.000 metres quadrats, i que si en aquest

moment d’energia solar fotovoltaica hi havia 1.766 quilovolts,

idò passar a 7.300. Això són almanco les dades que jo tenc.

També dins aquest pla d’energies hi havia que l’energia eòlica,

tot i ser una de les energies que tenen dificultats, tots ho sabem,

i que bàsicament estan ubicades o podrien estar ubicades, en el

cas de Menorca, en alguns punts concrets, es pretenien 75.000

quilovolts, que és el que es pretenia d’aquí al 2015. Per altra

banda també dins aquest pla d’actuació per triplicar les

energies renovables també s’incloïen aquestes ajudes

econòmiques i financeres a particulars i a empreses, i també a

les ordenances municipals que preveuen captació solar tèrmica.

Jo evidentment, davant aquests anuncis, voldria saber en

primer lloc quin finançament es destinarà a aquestes actuacions

que es preveuen fer; li he de dir que evidentment nosaltres les

consideram absolutament insuficients, i a més li he de dir, Sr.

Conseller, per si ho vol saber, que nosaltres, el nostre grup i

més específicament Els Verds, vàrem aprovar el Pla energètic,

però evidentment nosaltres consideràvem que faltava molta més

feina a fer i evidentment no passa absolutament res, això passa

dins acords de govern, i nosaltres evidentment vàrem assumir

totalment l’acord de govern que hi havia perquè crèiem que era

una passa endavant i sobretot perquè evitava el que vostès

volen fer: evitava un cable, evitava més dessaladores, evitava

tota aquesta quantitat d’allau d’una situació energètica

absolutament insostenible, que per moltes energies renovables,

Sr. Conseller, que vostès vulguin posar saben perfectament que

allò important és actuar allà on li he dit: l’energia que no es

genera, i amb els plans que tenen vostès l’energia que es pretén

generar i utilitzar i, per tant, el proveïment, el subministrament

que es necessita, és al nostre entendre molt elevat. Per tant que

quedi clar que nosaltres entenem que hi faltaven moltes

qüestions, com a partit que tenim uns plantejaments que

evidentment no són els de la majoria d’aquesta cambra, però

que crèiem que era un pas endavant importantíssim, per si li pot

quedar clar; ho dic per no tornar a repetir més aquest tema

perquè ja l’hi he explicat jo.

I en segon lloc també per una banda li he demanat quin

finançament hi destinarà. Per altra banda dir-li que ja hi havia

convenis i hi havia ajudes, no sé si això ho mantenen, si ho

milloren, si ho dupliquen, si ho quintupliquen... M’agradaria

saber exactament què pensen fer amb aquests convenis

existents i amb aquestes ajudes que ja també existien; s’havien

iniciat per una banda ajudes a empreses concretes, s’havia fet

molta feina, també ja continua amb el sector hoteler bàsicament

en el que eren els colAlectors solars per a aigua solar tèrmica, i

per tant totes aquestes qüestions per saber un poc com estan.

També vostè ha anunciat dins aquest pla crèdits verds. La

paraula verda quan és política queda molt malament però quan

és en paraules de... queda molt bé, i per tant m’agradaria saber

exactament què significa això dels crèdits verds a baix interès,

i altres mesures financeres que substituiran, almanco és el que

jo he pogut llegir, potser no sigui així, els préstecs a fons perdut

que fins ara es donaven. Ja li dic que això és a través dels

mitjans de comunicació; m’agradaria saber si efectivament hi

haurà aquests crèdits verds i, com dic, a baix interès, i quines

seran aquestes mesures financeres i com duran a terme tot això

perquè realment es puguin impulsar aquestes actuacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per contestar té la paraula el Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. No, jo, Sra. Diputada, quan li faig

referència al Pla energètic li faig referència al fet que s’ha de

ser conseqüent, i si vostè, per moltes reserves que tengués,

reserves mentals, perquè de paraula no en vàrem sentir cap ni

una, per molta reserva mental que tengués enfront d’aquest

decret, vostè el va aprovar i vostè, conseqüentment, l’ha

d’admetre, i el que no pot ser ara és venir a criticar -que pot,

Déu ens en guard, d’impedir-li-ho- però el que no pot ser és

venir ara a criticar el que vostè ha aprovat i ha donat suport

prèviament. Que ara ja no siguin amics o no siguin socis de

govern amb els altres partits no significa que un no hagi de ser

conseqüent amb el que ha fet en el seu dia mentre estava a la

cadira. I ja li dic, té tota..., només faltaria que no pogués estar

en contra o, diguem, actuar d’una manera crítica amb el Pla

energètic. Jo l’únic que li ressalt és la contradicció que significa

que a un moment determinat, quan un mana, fer una cosa i

llavors, quan està fora i no mana, dir una altra cosa.

Bé, i entram una miqueta dins el pla d’impuls a les energies

renovables. També li he de dir que seguim les previsions del

Pla energètic. I efectivament cream una sèrie de línies, és a dir,

allò del crèdit verd significa que estam negociant amb algunes

entitats financeres un crèdit preferencial, que serà el MIBOR

més un percentatge minúscul, per finançar inversions

únicament i exclusiva en energies renovables, i sobretot petits

crèdits per als particulars, per a les cases, per als seus

habitatges, per instalAlar aquest tipus d’energia als habitatges.

També, com és molt natural, dins aquest pla hi haurà

subvencions directes del Govern, i després intentarem, com és

molt natural, beneficiar-nos i que els ciutadans es beneficiïn

dels fons europeus o de mesures fiscals però que siguin de la

nostra competència a la nostra comunitat.

I evidentment el desenvolupament del Règim Especial de

les Illes Balears tal com hem acordat en el Parlament, en aquest

seu, no fa molt de temps per unanimitat de tots els membres, de

tots els grups polítics. Vostè recordarà, crec que és l’article 15

del REB el que estableix que hem de preparar, conjuntament

amb el Govern de la nació, un pla de foment de les energies

renovables i crec que aquí tenim un joc especial i jo estic segur

que tendré el suport del Parlament a l’hora de presentar aquesta

proposta a Madrid. 

A part d’això també és ver que a l’altre puntal o a l’altre eix

d’aquest pla incidim també en la normativa. Efectivament, jo

crec que és bo que d’una manera si tan vol pausada però

contínua s’estigui canviant, s’estigui intentant i s’estigui
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fomentant l’ús d’energia solar tèrmica, per exemple, però jo

crec que l’energia solar és una de les que més facilitat o més

potencial té a la nostra comunitat i per tant l’hem de fomentar.

Com? Miri, a part dels incentius econòmics que es puguin

donar als particulars o a les empreses, crec que també hem de

fomentar-ho a través de la normativa de manera que allí on es

pugui i evidentment amb les proporcions que es pugui -jo crec

que no hem de voler impossibles- els ajuntaments tenguin

previst a la seva normativa que en els edificis o habitatges de

nova construcció es contempli l’ús de l’energia solar tèrmica

precisament per a aigua sanitària.

I crec també que amb aquesta mateixa normativa (...)

promoure inversions públiques en projectes d’energies

renovables i finançar, fomentar aquest tipus d’inversió per part

de les institucions públiques. Vull recordar, encara que sigui un

exemple simbòlic, el que s’ha estat fent a Campos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la

Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, supòs que haurem d’esperar la

presentació del Pla d’energies renovables, perquè li he de dir

que no m’ha aclarit gaire cosa. És a dir, no sé exactament, tot

i que ha dit clarament que a través del REB es faria un pla de

finançament, bé, a nosaltres això ens sembla absolutament molt

bé, vull dir, que es tracti aquesta qüestió, no faltaria més; estam

d’acord, evidentment, amb el Règim Especial i per tant

esperem que sigui una manera per treballar tot el tema

d’energies renovables i de finançament, però també

m’agradaria saber aquest govern què pensa fer exactament

respecte a com durà endavant aquest pla, perquè no es tracta de

fer un pla i després no tenir finançament per dur-lo a terme. Per

tant no m’ho ha explicat, no sé si és que no té encara els

nombres fets o d’alguna manera hem d’esperar que, com dic,

surti el pla i surti la normativa.

Per tant en aquest sentit veig que una mica està verd el pla,

o almanco al meu entendre, i per tant encara queden moltes

qüestions a haver d’aclarir, i sobretot veure que no només són

bones intencions sinó que realment fins i tot aquestes previsions

que estan fetes en el Pla energètic respecte als colAlectors

d’energia solar tèrmica, etc., són una realitat. Jo li vull dir que

nosaltres, concretament respecte als objectius de 70 megavats

eòlics i als 500.000 metres de plaques solars tèrmiques, hi

estaven d’acord sempre que fos una realitat, i per tant esperam

que ho sigui perquè la responsabilitat és seva, i evidentment

creim que en fotovoltaica al nostre entendre s’ha de fer un

esforç més important.

I li vull dir respecte a això dues coses. En primer lloc, Sr.

Conseller, vostè governa i jo som l’oposició i, evidentment, no

li explicaré en absolut que la coherència del meu grup que

represent és total i absoluta; sempre hem defensat respecte a

temes energètics la implantació de l’estalvi, la cogeneració, les

energies renovables i per tant poder minimitzar el consum, ho

sap perfectament perquè hem fet moltíssimes propostes en

aquest nivell i les continuarem fent en aquesta línia, però

evidentment el Govern no era un govern d’Els Verds, li record

que era un govern que era ample i hi havia acords que es varen

acordar i es varen considerar, evidentment, importantíssims en

els quals aquest tema no era un dels acords de govern.

En segon lloc li he de dir també, Sr. Cardona, que el tema

de les energies renovables no és una obsessió d’aquesta

diputada o d’un grup reduccionista al qual sempre es vol dur als

tòpics que pensen coses estranyes. Vostè sap perfectament i si

no ho hauria de saber, que el tema d’apostar per les energies

renovables és una necessitat i una urgència a nivell planetari i

per tant a nivell europeu, a nivell estatal i a nivell illenc, i per

tant a mi no em val, com a diputada i ciutadana, que d’alguna

manera es vagi a qüestions que s’han de fer tots els esforços

possibles per intentar per una banda estalviar al màxim, per

l’altra evidentment minvar la demanda i per tant gestionar la

demanda, i per altra incentivar les energies renovables, i jo el

que li deman a vostè com a conseller és senzillament que

m’expliqui com ho farà. No m’importa si ho han fet fa tal o fa

qual, sinó vostè com a conseller què farà, i veig amb les

preguntes que m’ha respost, aquesta i la resta també més o

manco, que haurem d’esperar el Pla energètic per saber

exactament quin finançament tendrà i quines concrecions reals

tendrà això.

Fins ara la resta a nosaltres ens pareix que tot i que està en

el Pla energètic encara està molt verd i és una mica un poc de

fum. Per tant esperem..., i si vol em respon quan tendrà el Pla

energètic o el Pla, perdó, d’energies renovables i evidentment

després per ventura serà molt més interessant poder parlar i

concretar totes aquestes qüestions que jo he esmentat aquí i que

a més he avorrit molt als diputats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. En torn de contrarèplica té la paraula

el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Diputada, jo tenc la

previsió que en pocs mesos tenguem aquest pla aprovat i que el

farem per tant públic. Sí li puc avançar que per a enguany les

previsions econòmiques del Govern són les que estan

aprovades en els pressupostos i que si no m’equivoc coincidien

amb les previsions econòmiques que tenia vostè a la conselleria

quan vostè era consellera. No hi ha molt, i per aquí ens regirem.

Jo seré molt breu. Miri, jo no pens que potenciar o parlar

d’energies renovables sigui una obsessió i que vostè estigui

obsessionada, no, no, no; ni que defensin tòpics, no, li assegur

que no; que és una necessitat planetària i per tant de la nostra

comunitat, sí, absolutament, estic d’acord amb vostè que és una

necessitat, però com diuen en castellà, obras son amores y no

buenas razones, comprèn?, i clar, jo mir els papers i per això

jo li record a vostè la seva gestió perquè, fixi’s, en energia solar

tèrmica, i així ens regirem per metres quadrats i ens podrem

entendre, la darrera legislatura del Partit Popular es varen

instalAlar 11.470 metres quadrats; la legislatura del pacte, a la
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qual el seu grup en aquell moment deien que eren decisius i

algunes vegades en varen escenificar algunes plantades per

aquí, pel Parlament, i si no s’aprovava no sé què no es feia i el

Govern no anava endavant i tal, i ara en canvi varen gestionar

el medi ambient tan bé que resulta que varen instalAlar 10.268

metres quadrats de plaques per a energia solar tèrmica. És a dir,

aquests a qui vostè critica que no tenim i que estam verds, que

això m’agrada, això m’agrada, que estigui que estam verds,

resulta que instalAlàrem bastants més, un 10% més, plaques

d’energia solar que vostès.

Obras son amores y no buenas razones. Què li he de dir?

Jo li assegur una cosa: és cert que jo li estic parlant amb molt

bona intenció, rigorosament cert. És cert que nosaltres ens

guiem precisament per això, perquè creim en el que deim,

nosaltres ens creim el que deim, i a vegades és ver que ens en

duim algunes crítiques, però el que no feim és dir una cosa

abans i una altra cosa després. Vostè diu que efectivament són

coherents i que han defensat sempre això; de paraula sí, els fets

acaben..., els acab de dar un exemple.

Jo li assegur que nosaltres farem tot el que podrem i esper

comptar amb el seu suport i amb la seva ajuda perquè

precisament s’incentivi i tractem d’aconseguir aquest objectiu,

que al 2015 hi hagi aquesta penetració de les energies

renovables i, si tant vol, de les energies netes a la nostra

comunitat, perquè és una necessitat, efectivament. Però escolti,

deixem-nos de discursos i posem-nos a fer feina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, agraïm la seva presència.

Passam al segon punt i darrer de l’ordre del dia d’avui,

relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 3215/04, ... Sí.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perdoni un segon, Sr. President. És que jo no m’he aclarit

amb el tema d’aquesta pregunta, d’una pregunta que ..., és a dir,

vegem, s’havia fet una pregunta sobre Kioto en aquesta

comissió, interpret que vostè el que ha fet és la lectura que

aquesta pregunta s’ha decidit passar a la comissió de medi

ambient? Perdó, és que no ho he entès, aposta ho deman.

EL SR. PRESIDENT:

Respecte d’aquesta pregunta, el conseller de Medi Ambient

ens ha fet arribar un escrit RGE núm. 9768, de 7 de juny, dient

que no podia assistir avui aquí i que s’ajorna per a una propera

comissió.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perdoni, Sr. President, però és que amb aquesta pregunta he

tengut problemes. Ja vaig fer aquesta pregunta al Sr. Conseller

d’Indústria, llavors es va posar a la comissió de medi ambient,

i jo vaig dir que jo no volia fer aquesta pregunta en aquesta

comissió, la vaig retirar i vaig dir que es volia fer al conseller

d’Energia, amb la qual cosa, només és per aclarir-ho i com que

em ve una llista on està inclosa aquesta pregunta, si troba que

no és el moment, ja ho aclarirem a un altre moment, no sé molt

bé quan aclarir-ho, em pensava que ja estava aclarit.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Jo he mirat la pregunta i està

formulada al Govern, si la diputada vol que li contesti un

conseller determinat, que la dirigeixi al conseller, però va

dirigida al Govern, per tant, el Govern contestarà amb el

conseller que cregui més adient.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte. El Govern contestarà amb el conseller que cregui

convenient, però no a l’ordre del dia d’avui, sinó que queda

ajornada per a la propera comissió. Aclarit, idò.

II. Proposició no de llei RGE núm. 3215/04, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficina

d'informació del dret dels usuaris en casos de fallides

elèctriques.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, relatiu a la

proposició no de llei RGE núm. 3215, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a oficina d’informació del

drets dels usuaris en casos de fallides elèctriques. Per a la seva

defensa té la paraula, per part del Grup Parlamentari Socialista,

el Sr. Valentí Valenciano.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Gràcies, Sr. President. El Reial Decret 1955/2000, que fa

referència a aquestes qüestions, preveu per primera vegada que

hi hagi indemnitzacions per als usuaris de serveis elèctric en

cas d’apagades, és una cosa que ja hem discutit en aquesta

comissió prèviament altres vegades i m’estalviaré abundar en

aquesta qüestió.

La veritat és que cada vegada que hi hagi, segons la zona on

visquin els diferent usuaris, cada vegada que hi hagi un nombre

d’apagades o bé que hi hagi un termini de duració d’hores

anuals, la gent, els usuaris, pràcticament el cent per cent de la

població de les Illes Balears, tots nosaltres, tenen dret a

indemnitzacions. El que passa és que aquesta normativa

òbviament és una normativa molt llarga, la Llei del sector

elèctric és una llei molt llarga i complicada, aquest reial decret

també és molt extens i és normal que les persones, els usuaris,

els ciutadans no el coneguin, malgrat que hagi sortit als mitjans

de comunicació moltes vegades en la publicació de coses

referents a aquesta normativa.

Per una altra banda l’empresa elèctrica i també el Govern

de les Illes Balears, en el cas que vulgui, té perfectament

coneixement en el cas que hi hagi una fallida a quina zona s’ha
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produït, és a dir, quins usuaris l’han sofert i, a més a més, quin

temps ha durat. I això ho tenen també anualment. Llegiré

textualment unes declaracions d’una persona vinculada a

l’empresa distribuïdora GESA, diu: “Estamos trabajando para

adaptar nuestro sistema informático con el fin de prepararnos

ante la entrada en vigor del Decreto de calidad de suministro

eléctrico, de este modo cada vez que se produce un apagón

sabemos qué abonados han quedado sin fluidos”. I en això hi

fan feina des de l’any 2001. Per tant, existeix aquesta

possibilitat.

Per una altra banda, manifestada aquesta inquietud

directament al Govern per part d’aquest diputat al conseller

d’Indústria i Energia que ara ens acaba d’abandonar,

concretament quan se li demana sobre aquesta qüestió, dia 20

de novembre de l’any passat, llegiré textualment, Diari de

Sessions d’aquesta mateixa comissió, per tant supòs que els

diputats que són aquí se’n recordaran, 20 de novembre, el

conseller deia el següent: “A través de la creació de l’Institut

Balear d’Energia, una de les funcions importants o primordials

és la d’informar tots els ciutadans dels seus drets. I aquí hi

entren, no per ser menys importants, 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 de 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 que nosaltres no podem substituir la

iniciativa privada, o sigui la iniciativa de cada particular a

formular la reclamació davant la Comissió Nacional d’Energia

o davant els tribunals, amb això supòs que coincidim, però sí

podem posar a l’abast del ciutadà tota la informació perquè

sàpiga com fer ús d’aquests drets i, sobretot, que sàpiga fer-los

efectius”.

O digui que el conseller va expressar davant aquesta idea

que ja es va exposar, repetesc, ja fa gairebé mig any o una mica

més, una total coincidència amb això. Per una altra banda, a la

rèplica d’aquesta mateixa intervenció, el conseller comentava

que qui canalitzarà aquesta feina de comunicar i d’informar

serà l’Institut Balear d’Energia, com he dit abans, 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 ell, és a dir, no només

l’institut dirigit als ciutadans, sinó al revés.

Aleshores, jo no em vull allargar molt més donada l’hora

que és, però crec que en aquest sentit, en les paraules del

conseller, hi ha i amb referència a aquesta idea d’informar els

ciutadans hi ha una -si no ho interpret malament- àmplia

coincidència.

Per una altra banda, aquest institut que en aquests moments

i aquest dia prometia el conseller, aquest institut, com saben

vostès, ell preveia que entràs a la Llei de pressuposts, no hi va

entrar, i aquest institut en aquests moment no està creat, o sigui,

no fa aquestes funcions. Per això nosaltres ni tan sols

demanam, a la proposició no de llei, que sigui un institut, sinó

simplement que el que ens interessa és que es resolgui el

problema, per tant, que es creï un mecanisme, un organisme, un

lloc on es pugui assessorar. En el que sí creim és en la

necessitat de donar solució a aquest problema, que vull

remarcar que avui encara no es troba resolt.

Per una altra banda, voldria fer notar als serveis de la

Cambra i demanaria al lletrat que constàs en acta i que ho

rectificassin, que la proposició no de llei que va presentar el

Grup Parlamentari Socialista al Parlament RGE núm. 3215, en

el segon punt el que nosaltres vam presentar, i si volen els puc

fer arribar una còpia, diu: “El Govern de les Illes Balears farà

un seguiment de la qualitat ...”, i el que es va transcriure en el

BOPIB és “El Parlament de les Illes Balears farà un seguiment

...”, és un error, és un simple error que hi ha, però vull que

consti, no sé si s’aprovarà o no, però que consti que el que

nosaltres vam presentar no és exactament això, per tant,

convendria que quedàs recollit.

Bé, jo crec que he intentat ser el més succint possible atesa

l’hora que és. Crec que realment és una iniciativa que interessa

tots els ciutadans, tots som usuaris d’energia elèctrica, tots

podem patir aquestes situacions i, a més a més, voldria

remarcar el següent, que açò indirectament redundarà en un

benefici i en una millora del subministrament i de la qualitat del

subministrament, perquè òbviament a l’empresa distribuïda

també li interessa tenir el mínim de reclamacions possibles, per

tant li interessarà tenir un màxim de qualitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Valenciano. En torn de fixació de posicions?

Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds,

té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup donarem

suport a la proposició no de llei, creim que és una proposta

molt positiva per tal que el ciutadà estigui tan ben informat com

sigui possible i, per altra banda, que es faci un seguiment de la

qualitat del subministrament elèctric i en aquest sentit, donarem

suport a aquesta proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Amb

l’entrada en vigor del Reial Decret 1955/2000, que ha entrat en

vigor el gener del 2004, no del 2003 com es diu en aquesta

proposició no de llei, les empreses subministradores d’energia

no és que tenguin la possibilitat de conèixer el “tipi” i el “nipi”,

és a dir el temps d’interrupció de potència instalAlada o el

nombre d’interrupcions de potència instalAlada, no és que

tenguin la possibilitat, sinó que vénen obligades aquestes

empreses a conèixer aquest temps d’interrupció i el nombre

d’interrupcions perquè així ho marca aquest reial decret.
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Per tant, el Ministeri d’Economia, en compliment d’aquest

decret i perquè les empreses venguin obligades a dur aquest

control, el que ha fet és contractar unes empreses

colAlaboradores, unes ECAS que són les empreses que faran la

funció del Ministeri d’Economia per auditar les empreses

subministradores perquè duguin precisament aquest control.

Per tant, aquí, qui ha de fer aquest seguiment és el Ministeri a

través d’aquestes empreses que ha contractat el mateix

ministeri. I serà en el primer trimestre del 2005 quan per

primera vegada les empreses subministradores en el rebut

elèctric hauran d’incloure tota aquesta informació, tota la

informació que fa referència al temps d’interrupció que han

tengut els abonats, individualitzat, com és natural, i també el

nombre d’interrupcions.

Per això, els abonats sabran quin temps han tengut i quina

indemnització poden rebre i, a més, serà l’empresa

subministradora qui compensarà dins aquest rebut del primer

trimestre del 2005 les indemnitzacions i, per tant, compensarà

els particulars.

El Sr. Conseller, a la seva compareixença del mes de

setembre, quan va venir a explicar quines serien les línies

mestres i els objectius de la seva conselleria, ja ens va informar

que tenia la intenció de crear un institut balear d’energia i jo

record que ja vaig explicar a un plenari que aquest institut no

era un institut com a tal, que no tenia la necessitat d’anar dins

la llei d’acompanyament ni crear-se per llei, ja que vaig

explicar i mantenc, que és un servei sense personalitat jurídica

pròpia, i que aquest institut dins les seves finalitats, la

fonamental és l’eficiència energètica, per la qual cosa serà

aquest institut de la Conselleria d’Energia qui informarà els

ciutadans sobre tots aquests extrems que hem esmentat abans

i dels quals ha fet menció el Sr. Valenciano, a més d’informar

sobre la qualitat del servei del consum i també sobre temes

importantíssims, creim nosaltres, com és la liberalització de

l’energia. En definitiva, aquest Institut Balear de l’Energia serà

un punt d’informació energètica al ciutadà.

He de dir també que la Direcció General d’Indústria tendrà

tota la informació que durà a terme el ministeri, és a dir, del

control que durà a terme el Ministeri d’Economia, ja que

aquesta empresa auditora, com he dit, aquestes empreses

auditores han de fer precisament el seguiment de les empreses

subministradores, i el Govern tendrà tota aquesta informació.

D’aquí idò que nosaltres, el Grup Parlamentari Popular,

pensam no donar suport a aquesta proposició no de llei, perquè,

precisament, el que fixa dins el dos punts, el primer és que el

Govern creï una nova línia de servei al ciutadà, per tant ja s’ha

manifestat la voluntat i el conseller ha dit reiterades vegades, i

crec que avui mateix hi ha fet també una menció, que aquest

institut molt prest es crearà via decret i que, per tant, ja tendrem

aquest instrument. I el segon punt que fa referència que el

Govern hagi de dur un seguiment, jo entenc que no hi ha motiu

per duplicar les feines, si aquest decret obliga les empreses

subministradores a tenir els mecanismes de control i, a més, el

Ministeri d’Economia ha contractat unes empreses

colAlaboradores que són les que auditaran precisament aquestes

empreses subministradores per veure si efectivament duen el

control, no entenc per què el Govern ha d’arbitrar un sistema

per controlar el que ja es controlar, sobretot quan, a més, el

mateix decret preveu que els governs autonòmics, i en aquest

cas la Direcció General d’Indústria, té dret a tenir tota la

informació d’aquestes empreses colAlaboradores. Per tant,

nosaltres entenem que no hi ha motiu haver de duplicar els

esforços, que la conselleria posa en marxa un institut que

informarà de tots aquests extrems i que, a més, com que la

conselleria tendrà tota aquesta informació de les entitats

colAlaboradores en el seu cas sí que podrà informar als usuaris

de quins són els seus drets.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Per contradiccions, té la paraula

el portaveu del grup proposant, Sr. Valenciano.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Gràcies, Sr. President. Creim que estam davant un cas com

els que de vegades es donen en el Parlament, no sé si

lamentablement o no, que hi ha una iniciativa, que ja es va dir

fa temps que es faria, se li va demanar al conseller, el Govern

hi estava d’acord, i a l’hora de la veritat no la volen votar i ho

volen fer. Bé, l’important és que es resolguin els problemes, al

cap i a la fi, l’important és que els ciutadans estiguin

assessorats i sàpiguen el que passa.

Jo només voldria fer referència a dues coses. Primera,

l’Institut Balear d’Energia no està creat, no hi està, encara no,

per tant és una nova línia de servei el que es demana

correctament, no està creat i el podien crear, si el volien fer per

decret el podien crear quan volguessin i va ser el conseller que

va dir que el faria, que el volia fer amb la Llei de pressuposts

i després no li van fer. Bé, a mi m’és igual si és a la Llei de

pressuposts o no, jo vull que el problema que hi ha se solucioni

i que s’informi la gent en el cas que s’hagi d’informar perquè

han tengut un problema amb el subministrament elèctric, crec

que tenen dret a ser informats.

Segona qüestió, i amb això acabaré per l’hora que és. La

proposició no de llei no demana que el Govern faci un control

de la qualitat del subministrament, fer un seguiment no vol dir

fer un control, fer un seguiment vol dir que demanaràs

informació i que aquesta informació o bé la pot donar

l’empresa distribuïdora perquè la té, o bé la pot donar altres

empreses perquè la tenen, però fer un seguiment no vol dir que

la persona que fa el seguiment hagi d’agafar i hagi d’anar a

encalçar directament cada cosa, això és una altra cosa, això és

fer un control. Aquí no es demanar un control, és demana saber

exactament com es troba la situació. I jo demanaria als diputats

que s’acabassin de llegir el segon punt, perquè això és una part,

en cas d’apagades quan la responsabilitat sigui de l’empresa

distribuïdora i hi hagi dret a indemnitzacions, s’ha d’informar

els usuaris, perquè hi tenen dret, hi ha molta gent que desconeix

la normativa, per tant crec que encara que votin en contra

d’aquesta iniciativa perquè no puguin acceptar que algun

membre de l’oposició hagi tengut una idea que ara els vagi bé,

com a mínim el que sí els demanaria és que també aplicassin

aquesta segona part del segon punt, perquè és important,

sobretot per a la gent i per als usuaris, i crec i ho dic
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sincerament que això redundarà en la millora de la qualitat del

subministrament elèctric.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Valenciano. Passam a la votació de la

proposició no de llei RGE núm. 3215. Vots a favor? Vots en

contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada la Proposició no de llei RGE núm.

3215/04, i no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la

sessió.
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