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EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

President, Francisco Molina sustituye a Diego Guasch.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

President, Joan Font Rosselló substitueix Assumpta Vinent.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Carme Garcia.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 2981/06, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a impuls al foment de les energies renovables.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia, que consisteix
en la Proposició no de llei RGE núm. 2981/06, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, sobre impuls al
foment d’energies renovables. Per tal de defensar-la intervé la
diputada Sra. Margalida Rosselló per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
aquesta proposició no de llei és una més d’algunes de les que
ja hem presentat al llarg d’aquesta legislatura amb la intenció
que aquest parlament demani, i no només demani sinó que sigui
plenament conscient de la necessitat d’impulsar i fomentar les
energies renovables a les Illes Balears. 

Jo voldria dir prèviament que el tema energètic al meu
entendre és un dels temes cabdals dels moment en què vivim,
a nivell planetari i evidentment també a nivell illenc, si tenim
en compte que l’energia, com dic, és un tema clau en el qual hi
ha d’haver actuacions si més no clares i urgents per intentar
evitar una de les situacions més greus que s’estan generant,
com dic, a nivell planetari, que són les emissions de CO2 i els
problemes que hi haurà a causa del canvi climàtic, però també
la necessitat de plantejar les actuacions en matèria energètica
que estiguin basades principalment en un ús més sostenible dels
recursos, i en aquest cas sobretot que estigui basat en un estalvi,
per tant per minimitzar el seu consum, i sobretot per una millor
eficiència i cogeneració energètica. Entenem que això són els
elements claus, els més importants, que van evidentment afegits
al creixement econòmic, i per tant creim que el fet d’aquesta
proposició no de llei senzillament és un gra d’arena que pretén
que hi hagi un debat, com dic, dins el que suposa l’energia a
nivell per tot..., no només a nivell ambiental sinó sobretot
també a nivell econòmic i a nivell social.

Dit això voldria entrar en el fet que la nostra proposició no
de llei pretén cinc propostes concretes que feim, que aquest
impuls de les energies renovables sigui una realitat i no només

siguin bones paraules o no només compleixi el mínim tràmit
que s’intenta fer alguna cosa en energies renovables. 

Jo voldria recordar només un parell de dades que crec que
són imprescindibles. En primer lloc no voldria referir-me una
vegada més, però ho he de fer, al fet que el desenvolupament
de les energies renovables és una fórmula -ja dic que n’hi ha
moltes més, n’hi ha d’altres- per intentar reduir les emissions de
CO2 a l’atmosfera que marca el Protocol de Kyoto. Jo vull
recordar a tots els diputats i a les diputades que des de l’any 90
fins a l’any 2002 s’ha produït un increment a les Illes Balears
de gairebé un 60% d’emissions de CO2 a l’atmosfera, i en
aquest sentit, per tant, es fa necessari que hi hagi actuacions,
com dic, que minimitzin aquestes emissions tenint en compte
que el protocol de Kyoto marca que el màxim d’augment hauria
de ser un 8%.

Per altra banda el Llibre blanc de l’energia de la Unió
Europea també proposa a tots els estats membres que tenguin
com a objectiu mínim, diria, que el 12% del subministrament
energètic sigui a través de fonts d’energies renovables. I per
altra banda, també, el Pla de foment d’energies renovables de
l’Estat s’ha fixat per a l’any 2010 un objectiu de 150 megavats
en energia solar fotovoltaica connectats a xarxa, i el Pla
sectorial de les Illes Balears proposa la instalAlació de 7.300
quilovats i 400.000 metres quadrats d’energia solar tèrmica
nova des de l’any 99 fins a l’any 2015. Nosaltres creim que és
absolutament insuficient l’aposta que està fent el Pla director
sectorial. Creim que s’hauria d’incrementar molt més perquè
per a nosaltres això és molt mínim, la dedicació que es té a
aquestes energies.

Per altra banda també vull recordar que el Govern de les
Illes Balears, a través del seu pla director sectorial energètic,
que es va aprovar ara fa un any, aproximadament, tot i que diu
que fa una aposta per les energies renovables en realitat no és
així, no només, com dic, pel que és la proposta d’instalAlacions
respecte a solar tèrmica, respecte a fotovoltaica, sinó també per
la quantitat econòmica o inversora que hi dedica. Vull recordar
que del total dels 2.023 milions d’euros que hi ha per a
inversions en el pla respecte a infraestructures energètiques a
les Illes Balears, només es destinen a fomentar les energies
renovables 8 milions d’euros, la qual cosa suposa menys del
0,4% del total destinat a energies netes. Per això nosaltres, per
totes aquestes raons, creim que no hi ha una feina clara,
important, per fomentar aquest tipus d’energies que nosaltres
consideram que són un element clau per a una altra manera
d’entendre com ha de ser l’energia de les Illes Balears.

Per altra banda també voldria dir que l’administració
pública nosaltres creim que hauria de ser un exemple respecte
a la introducció de les energies renovables o les energies netes
pel que fa a les seves instalAlacions. L’administració pública té
moltíssimes d’infraestructures -escoles, centres sanitaris, etc.-
que podrien ser un element important per desplegar tot aquest
tipus d’energies netes i a més suposaria un exemple per a la
resta dels ciutadans i les ciutadanes perquè també les
implantassin a les seves llars o a les seves actuacions
empresarials i d’altres.
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Dit tot això, que està clarament formulat a l’exposició de
motiu d’aquesta proposició no de llei, nosaltres plantejam, com
he dit, cinc punts molt clars. 

En primer lloc consideram que el Parlament ha d’instar el
Govern a fomentar amb campanyes de divulgació i informació
la generació i l’ús de les energies netes. Vull recordar que, tot
i que hi ha campanyes, són campanyes fetes a petita escala i
curiosament van..., a més moltes vegades no tenen al nostre
entendre l’objectiu que es pretén. En aquest cas vull recordar
que algunes de les campanyes que ha fet el Govern darrerament
són campanyes per dir que es fomenten, per exemple,
electrodomèstics de baix consum, però resulta que el segon dia
ja s’han acabat aquestes ajudes, per exemple. Nosaltres
consideram que s’han de fer campanyes no de màrqueting, sinó
sobretot informatives i divulgatives per explicar clarament què
suposa la implantació d’aquestes energies netes i, per tant, fer-
les efectives sobretot en els sectors industrials, que bàsicament
serien en el nostre cas el sector turístic i el petit -diríem-
empresariat agrícola que hi pugui haver, que relativament és
poc.

El segon punt que plantejam és que també el Parlament insti
el Govern a augmentar el finançament tenint en compte, com he
dit, que el finançament és molt pobre respecte a l’impuls de les
energies renovables, sobretot les energies netes, i que obri
noves línies de subvencions o crèdits per facilitar l’accés a
aquest tipus de tecnologia. Per això proposam una quantitat
molt concreta, que és el 12% del total del pressupost destinat
al Pla director sectorial energètic de les Illes Balears, sobretot
tenint en compte que seria el mateix percentatge que d’alguna
forma la Unió Europea marca que s’hauria d’aconseguir el 12%
de subministrament energètic mitjançant fonts d’energia
renovable.

El tercer punt també hem de dir que en aquest moment no
hi ha normativa específica pel que pertoca a instalAlacions de
plaques fotovoltaiques. El Govern en el Pla director sectorial
diu que la farà però no l’ha feta. A nosaltres ens preocupa
perquè en aquest moment hi ha iniciatives empresarials que
volen dur endavant actuacions d’instalAlació de plaques
fotovoltaiques, concretament en el sòl rústic, i nosaltres, com
que consideram que s’ha de prioritzar la instalAlació de les
plaques fotovoltaiques a teulades de naus industrials,
d’aparcaments, d’hospitals, d’escoles, d’hotels, d’edificis
públics, consideram que allò que ha de fer el Govern és una
normativa específica que fomenti la instalAlació d’aquestes
plaques fotovoltaiques sobretot, com dic, a teulades, que seria
una forma de no utilització del sòl rústic, ja tan ple
d’actuacions urbanístiques que consideram que s’hauria de
prioritzar, com dic, aquesta instalAlació en aquestes teulades,
però per això és necessari una normativa.

També el quart punt planteja que s’elabori una normativa
per a instalAlació de plaques fotovoltaiques en sòl rústic,
sobretot tenint en compte, com dic, que ja hi ha hagut
iniciatives importants en aquestes illes i que s’han hagut de
solucionar a corre-cuita precisament per la manca de
normativa, i per tant per això consideram que és bàsic que
s’estableixi una normativa per a aquestes característiques.

I per acabar i en la línia del que plantejam a l’exposició de
motius d’aquesta proposició no de llei, consideram que el
Parlament ha de demanar al Govern que faci d’administració
exemplificadora respecte a la utilització i la instalAlació, per
tant, de plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques en els
equipaments públics, que faci un pla, el que vulgui, però que
realment es comprometi a fer, com dic, d’exemple perquè la
ciutadania pugui creure que les energies renovables netes no
són una qüestió anecdòtica, no són una qüestió de màrqueting,
per quedar bé o per dir que tenim energia verda, sinó que
realment hi ha una aposta important per fomentar aquestes
energies que al cap i a la fi ens vénen del sol i ens vénen de
l’aire i que fins i tot són molt més barates que qualsevol altre
tipus d’energia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per fixar posicions té la paraula, per
part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, el Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President; per anunciar que donarem suport a
aquesta proposició no de llei, que en els seus cinc punts és
completa perquè preveu accions de divulgació, accions de
finançament, accions de foment i d’exigència de la utilització
d’energia solar fotovoltaica, i finalment comprèn
l’autoexigència, és a dir, que l’administració prediqui amb
l’exemple i que iniciï un pla d’utilització de plaques solars
tèrmiques i fotovoltaiques en equipaments públics propis.

En el tema de foment de les energies renovables ens trobam
amb un peix que es mossega la cua: és una tecnologia que
encara és excessivament cara, i és excessivament cara perquè
no s’ha massificat el seu ús. Per tant és imprescindible que fins
que no actuï l’economia de mercat i això suposi que la
demanda estimuli una oferta i que de cada dia sigui més
econòmica, és imprescindible l’actuació de les administracions
públiques. Aleshores fomentant, estimulant des de les
administracions l’ús de les energies renovables, indirectament
es contribuirà a abaratir costos i a popularitzar l’ús de la
tecnologia amb energies renovables.

Per això donarem suport als cinc punts d’aquesta proposició
no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Nuestro grupo también apoyará esta
proposición no de ley porque siempre hemos expresado nuestro
interés por el fomento de las energías renovables, y más si
tenemos en cuenta que somos una comunidad que dispone de
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uno de los elementos fundamentales que es el sol para poder
llevar a cabo esta energía y además poder traducirla en unas
mejoras importantes en lo que es el consumo energético, un
consumo energético que todo el mundo sabe que es mucho más
razonable y mucho más eficiente. 

Está claro que para poder llevar a cabo esa..., potenciar las
energías renovables, sobre todo las administraciones tienen que
tener ese compromiso a la hora de llevar a cabo campañas de
información y sobre todo campañas de subvenciones, porque
efectivamente a día de hoy todavía, sobre todo lo que es la
energía fotovoltaica, es una energía cara, es una energía que
sobre todo la instalación supone un desembolso importante, y
es necesario que las administraciones ayuden a las personas, a
los ciudadanos, para poder llevar a cabo ese desembolso, y
además está demostrado que cuando se instala luego el
mantenimiento y los resultados son muchísimo más económicos
y por supuesto mucho más limpios.

En cuanto a los cinco puntos de la proposición no de ley
entendemos que efectivamente es necesario dar un mayor
apoyo económico al plan para poder impulsar estas energías, al
mismo tiempo que es interesante que se lleven a cabo esas
normativas específicas tanto a nivel rural, como a nivel
industrial, de poder instalar todo lo que son las energías
renovables. Y además lo que sí está claro es que una de las
maneras de poder impulsarlo es dar ese ejemplo, y es
instalando las energías renovables y la energía fotovoltaica en
todos los edificios de la administración pública para poder
demostrar que efectivamente son energías limpias y que se
tienen que impulsar.

Por lo tanto tengo que decir que apoyamos esta proposición
no de ley y que confiamos en que el Grupo Popular también así
lo haga, porque está claro que es uno de los futuros, sobre todo
si tenemos en cuenta cómo se está llevando a cabo todo el
proceso de energía a nivel mundial.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 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, jo he de
dir que com a mínim és curiós, o almanco crida l’atenció, que
avui amb aquesta proposició no de llei la Sra. Rosselló ens
digui que el Pla sectorial energètic de les Illes Balears proposa
una instalAlació de 400.000 metres quadrats d’energia solar
tèrmica nous, des de l’any 1999 fins al 2015, i que digui que
aquests 400.000 metres quadrats són totalment insuficients; i
que digui també que el Pla director sectorial no fa una aposta
per les energies renovables. 

He de recordar a les senyores i als senyors diputats que la
passada legislatura, quan governava el pacte de progrés, vostès
recordaran que les competències en foment de les energies
renovables estaven adscrites a la Conselleria de Medi Ambient.
És sorprenent, idò, que avui es critiqui el Pla director sectorial,

és sorprenent que la Sra. Rosselló critiqui el seu pla director
sectorial, i dic el seu pla director sectorial perquè el Govern ha
modificat el Pla director sectorial però ho ha fet en uns punts
molt concrets i que tots vostès saben, com és ara per exemple
la connexió per cable elèctric amb la península, però el que no
ha modificat han estat els objectius que fixava el Pla director
sectorial quant a energies renovables d’un pla, a més, que va
entrar en vigor l’any 2002, un pla, per tant, que fa poc temps
que està en funcionament. 

Però deia que el Govern ha respectat els objectius del seu
pla, els seus objectius, Sra. Rosselló, perquè vostè era qui tenia
les competències en energies renovables. I jo he de dir que en
el Partit Popular estàvem d’acord amb aquells objectius quan
estàvem a l’oposició i també hi estam ara; prova és que hem
respectat els objectius que fixa un pla que va redactar el pacte
de progrés, vull dir que quan nosaltres consideram que una cosa
és bona no hi el perquè haver-la de modificar.

Deia fa uns moments que era sorprenent, idò, aquest canvi
d’actitud. Però la veritat, senyores i senyors diputats, és que per
a nosaltres això ja és una constant; és una constant la falta de
coherència del seu grup, Sra. Rosselló, i li he de dir que no és
el mateix receptar que prendre les cullerades, i vostès exigeixen
sempre més als altres que a vostès mateixos: quan vostès
governen fan una cosa però quan governen els altres aixequen
el llistó. Jo em deman, idò, amb aquesta falta de coherència
quina credibilitat pot tenir la seva proposta; almanco per a
nosaltres no en té cap encara que sí la respectam, no faltaria
més.

Miri, la seva proposició no de llei ens demana una sèrie de
coses i demana que es fomenti amb campanyes de divulgació
i d’informació la generació i l’ús d’energies netes, i que es
facin accions de foment. Bé, jo vull recordar-li que el Govern
va aprovar, i ja fa dos anys que està en vigor, el Pla d’impuls de
les energies renovables que va precisament per aquest camí de
fomentar les energies renovables. I projectes de caire
demostratiu?; idò sí, projectes de caire demostratiu, n’hi ha i els
podem esmentar. Jo pens que un projecte demostratiu és
Formentera Solar, que vostès recordaran perquè el conseller ho
ha dit, i s’ha anunciat, i s’ha dit; s’hi ha fet referència reiterades
vegades, que allò que es pretén és l’autoproveïment energètic
a l’illa de Formentera. Jo entenc, idò, que accions de foment de
les energies renovables i concretament l’energia fotovoltaica,
accions com aquestes, l’exemple de Formentera, crec idò que
el que vostès demanen, senyores i senyors diputats, o hi donen
suport però sobretot que demana el Grup Esquerra Unida i Els
Verds, el Govern ho està fent.

He de recordar també que a la compareixença, quan va
explicar els pressuposts, el Sr. Conseller aquí ho va dir, i a més
en el plenari hi hem fet menció també reiterades vegades, que
es pretén construir tres parcs o centrals solars a les Illes
Balears, concretament una a cada illa. Jo crec que aquesta
també, idò, és una bona acció per demostrar la utilitat i
fomentar la instalAlació i l’ús de les energies renovables.
Voldria citar també actuacions com és, fa poc, a Sa Gerreria, on
un bloc de 63 habitatges s’ha instalAlat energia solar tèrmica, en
aquest cas, que proporciona el 67% d’aigua calenta a aquests
habitatges. Per tant jo pens que el Govern està complint
perfectament el que vostès demanen en aquest primer punt, que
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a més és obligat perquè així ho fixa també el Pla director
sectorial energètic.

Demanen també que s’augmenti el finançament. Bé, jo els
puc dir que en dos anys s’han aprovat més de 450 expedients,
amb una inversió en energies renovables de més de 18 milions
d’euros, a part, tot això, d’aquelles altres instalAlacions que
s’han fet sense ajuda pel fet de no haver-la solAlicitada. He de
recordar també que s’ha dit que el Govern recentment va firmar
un conveni amb l’IDAE que suposa una inversió, unes ajudes
en energies renovables de 3 milions d’euros anuals. Però en
definitiva en un any, només en un any, la capacitat de
producció en energies renovables ha crescut a les nostres illes
un 30%, és a dir, s’ha passat de 4.539 tones equivalents a
petroli l’any 2003 a 5.581 el 2004. En energia eòlica també el
2003 hi havia 102 tones instalAlades equivalents a petroli i s’ha
passat a 708, un augment del 600% que es basa bàsicament -
valgui la redundància- en el parc eòlic d’Es Milà, que va iniciar
el pacte de progrés; és un projecte del pacte de progrés, ho hem
de dir, que ha suposat un increment de 600 tones equivalents de
petroli i, per tant, nosaltres els donam l’enhorabona perquè és
una cosa que s’ha de fer. Nosaltres veim el que és bo i
acceptam el que és bo. En energia solar fotovoltaica és on es
produeix el més fort increment, darrerament, i s’ha passat d’una
capacitat de generació de 245 tones el 2003 a tenir-ne 319 el
2004. I en energia solar tèrmica només s’ha produït un 8,6%:
s’ha passat de 4.192 a 4.554. 

Em sap greu avorrit, tal vegada, a les senyores i als senyors
diputats, però crec que és important donar aquestes dades
perquè una cosa són els fets i una altra cosa és el que es
predica. El Partit Popular, el govern del Partit Popular predica
el que creu i fa el que diu, i l’exemple és el que vostès tenen
aquí. Jo podria passar relació del que va instalAlar el pacte de
progrés, però, francament, m’estalviï aquest exercici perquè
vostès en són conscients. Només en solar tèrmica, per exemple,
el 2000, 2001, 2002 i 2003, respectivament 2.680, 1.592,
3.600, 2.600; el 2004, 5.571. És a dir, que s’ha augmentat un
30% tenint en compte que hi ha l’eòlica, que els puc apuntar a
vostès l’èxit i el mèrit, no em cauen els anells.

Miri, també ens diuen que s’ha de fer una normativa perquè
es puguin instalAlar..., per fomentar les energies renovables,
energia solar a les teulades els edificis. Bé, aquest és un tema
que avui està permès, és competència urbanística, per tant és
competència municipal, però jo li puc dir -supòs que ho sap-
que el Govern va firmar un conveni amb l’Ajuntament de
Palma per a la redacció, precisament, d’una ordenança
municipal d’energia solar tèrmica, que aquesta ordenança deu
estar a punt de sortir. I li he de dir també que en aquests
moments d’acord amb el Pla director sectorial s’està elaborant
un decret per facilitar la connexió a la xarxa quant al que vostès
ens demanen.

I pel que fa referència al fet que es prioritzi la instalAlació
d’energia solar a sòl rústic a les zones degradades, idò li he de
dir que això és d’obligat compliment, perquè vostè sí que ho
sap, Sra. Rosselló, que el Pla director sectorial, concretament
a l’article 25, fixa com una prioritat que s’instalAlin aquestes
plaques solars precisament a les pedreres i zones degradades.

I quant al punt número 5 jo els he de dir, i ja els ho vaig dir
en una ocasió, senyores i senyores diputats, que el Govern va
prendre un acord dia 21 de novembre del 2003 -si vol saber
clarament quin és aquest acord vagi al BOIB 168 i ho trobarà-
on tots els edificis de nova construcció de la CAIB vénen
obligats a instalAlar energia solar, i aquest acord l’ha fet un
govern del Partit Popular, aquest acord no el va fer el pacte de
progrés, no el va proposar com a acord la que abans era
consellera de Medi Ambient i avui és una ilAlustre diputada. 

Per tant, per acabar, Sr. President, jo he de dir que em
pareix molt bé que proposin el que ja està fent el Govern. Això
ja és quasi quasi una constant, ho he dit al principi, que les
proposicions no de llei que vénen a aquesta comissió ens
proposen allò que el Govern ja fa i ens proposen allò que el
Govern, a més a més, ve obligat a fer per llei. El que ens
sorprèn, o no ens sorprèn tant però que jo almenys vull criticar,
és que allò que era bo quan governaven ells ara no ho és, quan
governam els altres. Per tant jo crec que s’han d’aplicar allò
propi i no aplicar als altres el que ells no feien quan ells
governaven; és a dir, voler incrementar totes aquestes ajudes
quan ells no ho feren i el Govern avui sí que ho fa, francament
permetin-me que digui que és una falta de coherència, per no
dir altra cosa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions té la paraula la Sra.
Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i diputades, bé, en
primer lloc vull agrair tant al PSM com al Partit Socialista que
donin suport a aquesta proposició no de llei, i realment he de
dir al portaveu del Partit Popular, el Sr. Oliver, que, com
sempre, a mi sí que em decep profundament veure com es
trivialitza un tema tan important com és aquest. 

En primer lloc perquè una qüestió molt clara, que es veu
que encara tenen la memòria una mica obtusa. Miri, vostès
governen; se n’han temut o no se n’han temut?; fa quasi quatre
anys, perquè ja només en queda poquet i cada vegada queda
menys per a les eleccions; esperem que no governin la propera
legislatura. Per tant vostès governen i varen governar 16 anys
i el pacte en va governar 4. Això en primer lloc. Per tant vostè
sobre el que s’ha de pronunciar és sobre aquesta proposició no
de llei, i el que ha de fer és pronunciar-se sobre el que està fent
actualment el Govern.

En segon lloc, tenen una visió absolutament limitada de les
coses. El tema energètic canvia, i la necessitat de debatre sobre
aquest tema és una necessita quasi d’Estat, que va per damunt,
fins i tot, de qüestions moltes vegades estrictament
ideològiques. I li ho dic per una raó: perquè durant aquests tres
anys o quatre, el que li vulgui dir perquè sempre posen aquesta
barrera de l’any 2003, idò resulta que hi ha nova normativa,
que han canviat les coses, que el tema energètic cada vegada és
un tema més important, en el qual hi ha d’haver implicacions,
no sigui tan simple de només treure allò que se va fer aquests
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4 anys, Sr. Oliver, sigui més impetuós, tengui en compte que és
un tema suficientment important perquè contínuament
s’estiguin fent coses per millorar una situació que, li vull
recordar per si no ho sap, això ho diu des de..., és una qüestió
que està a l’ordre del dia a nivell internacional, a nivell
nacional i a nivell illenc, com li dic, el tema energètic és una
qüestió en què hi ha molta feina a fer.

En tercer lloc, per si vostè no ho sap, no me sap gens de
greu ni me cauen els anells dir-li. Evidentment nosaltres com a
Verds, parl en aquests moments fins i tot com a diputada d'Els
Verds, no ens semblava massa bé el que s’estava fent en el Pla
director sectorial energètic que se va aprovar en el pacte, no me
cauen els anells per dir-ho perquè ho vàrem dir públicament, se
veu que vostè no ho va llegir enlloc. Realment consideràvem
que no hi havia una aposta important pel tema d’energies
renovables.

He de dir, a més, precisament per aquesta qüestió consider
que el tema energètic no ha de ser un tema en el qual
desgraciadament només se caigui en els tòpics, sinó que convé
que se faci una reflexió profunda perquè és un tema d’un
interès molt gran. Pel seu coneixement també dir-li que les
competències en energia renovable no les tenia la Conselleria
de Medi Ambient, la Conselleria de Medi Ambient l’únic que
feia, igual que fa ara crec, no ho sé, és donar ajudes a
instalAlacions a sòl rústic que se presentava. No donava ajudes
ni a empreses ni a tot això. Per tant, supòs que aquesta
informació la té.

Però sobretot Sr. Oliver li he de dir una cosa. Miri, vostès
varen fer un Pla director sectorial energètic que varen
modificar, varen posar una quantitat econòmica molt important
per dur un cable, no és veritat? S’han endeutat per fer
autopistes, vostès han incrementat el pressupost d’aquesta
comunitat, però en temes d’energies renovables han mantingut
el mateix que va mantenir el pacte de progrés. Si vostès
realment creuen que les energies renovables han de ser una
aposta, també haguessin fet una aposta econòmica per aquestes
energies renovables. I què demostra? Que els importa molt poc,
a vostès el que els importa és seguir incrementant el consum
energètic, dur energia per cable, dur energia per gasoducte,
però que les energies renovables siguin un reducte, com
desgraciadament pareix que estan condemnades a ser-ho per a
vostès.

Per tant, jo li estic parlant d’allò que vostès han fet. Vostès
varen decidir fer un pla director que incrementava, com li he
dit, el pressupost i que no li tornaré repetir, d’un total de 2.023
milions d’euros en inversions, només en destinen 8 a energies
renovables. Aquesta decisió la presa el Partit Popular i en base
a això, aquesta proposició no de llei demana que s’augmenti el
finançament, que és diferent del finançament en altres èpoques.

Dit això, per a mi és una qüestió absolutament..., el més
important és el que diu aquesta proposició no de llei, li he de
dir Sr. Oliver que també me sorprèn que vostè s’assabenti tan
poc de les coses. En primer lloc, no entraré en les qüestions,
com li he dit inicialment, de què vostès són molt
autocomplaents i consideren que ja fan prou campanyes de
divulgació i informació. Evidentment això és un criteri polític,

jo li dic que consider que no, que en fan poques, vostès
consideren que en fan moltes. 

En segon lloc, li torn repetir, augmentar el finançament és
perquè vostès ho han fet en altres coses, ho facin també amb
aquesta, ja que s’han tirat d’una manera profunda a
l’endeutament, s’hi tirin també per fer energies renovables,
netes. No ho han fet, ho han fet per a altres coses. Ja que ho ha
fet, ho facin també per a això i proposin el 12% que nosaltres
plantejam.

En tercer lloc, dels punts tercer i quart. Miri, en aquest
moment s’ha produït una situació que vostè supòs que coneix,
perquè a més forma part del Consell Insular de Mallorca, si me
permet dir-li, i és que hi ha hagut un seguit d’iniciatives damunt
la taula d’instalAlació de plaques fotovoltàiques en sòl rústic. I
davant aquesta petició empresarial no hi havia normativa
existent, quan li he de recordar que aquests projectes varen ser
presentats a diferents ajuntaments de Mallorca, abans de què el
Pla director sectorial fos novament elaborat i fos rectificat del
que havia fet el pacte. Per tant, l’obligació del Govern de les
Illes Balears era conèixer aquesta situació i precisament fer una
normativa per avançar-se a un tema que ja se veia venir. Però
no, com sempre vostès fan el contrari. Primer que passi i
després ja farem la normativa. Això ha creat una situació
preocupant en allò que suposa que, com dic, no hi ha normativa
ni per a instalAlació en sòl rústic de plaques...

EL SR. PRESIDENT:

Li pregaria que anés acabant Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, vaig acabant. Ni tampoc per a la instalAlació sobre els
sostres de naus industrials i d’altres. Per tant, nosaltres creim
que el fet de què se fes aquesta normativa era una necessitat
molt gran. 

I ja per acabar, perquè tenc poc temps, dir-li que respecte el
punt cinquè, quan nosaltres deim que la comunitat autònoma,
en aquest cas les administracions públiques han de donar
exemple, ho deim perquè creim que tenint en compte que està
aprovat un decret que diu que “se pagarà la connexió a la xarxa
un 575% més car del preu del mercat d’allò que s’obliga a
pagar l’energia produïda per altres tipus de combustibles a la
tarifa vigent, nosaltres creim que precisament això hagués
pogut ser iniciativa del Govern, tenint en compte que té un
decret que l’empara perquè realment resultaria molt rendible
que totes les instalAlacions, no les que s’han de fer, sinó les que
ja existeixen en aquest moment, se fessin mitjançant aquesta
línia i fossin exemple.

Per acabar Sr. Oliver, si a vostè tant li interessa allò que va
fer el pacte, se’n vagi a veure les depuradores allà on se varen
fer instalAlacions d’energies renovables, se’n vagi a veure les
escoles allà on se va incentivar la instalAlació de plaques solars
i tengui en compte que allò que no va tenir el pacte va ser el
coratge d’endeutar-se, ni molt manco de fer el desastre que
vostès han fet de deixar-nos en una situació econòmica difícil
durant 30 d’anys. Si vostès volen fer energies renovables, ho
facin de veritat i no venguin també amb demagògies, quan és
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responsabilitat seva i és la seva feina. Veig, com sempre, que
aquest tema supòs que per responsabilitat planetària, ja sé que
aquesta paraula no agrada a ningú, supòs que qualque dia se’n
donaran compte de la necessitat d’impulsar les energies
renovables molt més d’allò que estan fent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló.

Procedirem a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 6, vots en contra 9, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En conseqüència queda rebutjada la proposició no
de llei que hem acabat de tractar.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3334/06, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a declaració de les Illes Balears zona lliure
d'energia nuclear.

Tot seguit passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 3334/06 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, sobre
declaració de les Illes Balears zones lliures d’energia solar. Per
tal de defensar-la intervé la diputada Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament, aquesta proposició no de llei torna ser una mica
del mateix tema que l’anterior proposició no de llei, respecte el
tema energètic i tenint en compte que concretament en aquesta
proposició no de llei el que pretenem que s’aprovi és una
declaració perquè les Illes Balears siguin zones lliures
d’energia nuclear. I per què feim aquesta proposició no de llei?
Per dues raons molt clares i seré, si puc, el més breu possible.

En primer lloc perquè, com he dit abans, el tema energètic
és un tema clau a nivell mundial i per tant, és necessari fer un
debat profund sobre un tema de primera magnitud. Tenint en
compte que a dia d’avui pareix que hi ha una intenció, com dic
fins i tot a nivell internacional, de potenciació de l’energia
nuclear i que fins i tot se planteja aquesta energia com a
alternativa a l’energia produïda per combustibles fòssils, per tal
d’evitar entre altres coses el canvi climàtic, a nosaltres ens
sembla un debat molt seriós, un debat molt preocupant i un
debat en el qual entenem que el Parlament de les Illes Balears
no pot en pot defugir de cap manera.

Nosaltres volem dir que l’energia nuclear té clarament, a
més hi ha molts informes, opinions i estudis, que van en la línia
de considerar que és l’energia més perillosa que s’hagi pogut
fer fins a dia d’avui. Desgraciadament així ho avalen accidents
que hi ha hagut al llarg des de la seva vigència, concretament
i el més greu va ser l’accident nuclear de Xernòbil, del qual
difícilment se sabran mai les conseqüències finals que ha pogut
crear. Només a tall d’exemple i tal com diu l’exposició de
motius de la proposició no de llei, el sarcòfag actual que
cobreix la central nuclear de Xernòbil seguirà sent radioactiu
durant, com a mínim, 100.000 anys. Aquest accident va
demostrar que hi havia una potència catastròfica de la
radioactivitat i que aquesta, a més, no té fronteres, ja que és una
qüestió que no només afecta el lloc allà on se produeix, sinó
que té uns efectes de dispersió en molts altres llocs del món.

L’energia nuclear, a part de ser un tema perillós quant allò
que és la seva utilització, té un problema importantíssim, que
tampoc hi ha hagut forma de poder solucionar fins ara, què se
fan amb els residus nuclears que se generen a les centrals? En
aquest moment quasi bé totes tenen emmagatzemats a les seves
pròpies centrals aquests residus, cercant una solució que
difícilment se troba, tenint en compte que els efectes de
l’energia nuclear, com dic, són de milers d’anys, per tant, és
difícil fer una previsió a tan llarg termini.

Per altra banda, també dir que l’energia nuclear és una
energia que a part d’insegura i a part de crear una situació, com
dic, molt preocupant, és l’energia més cara que hi ha en el
mercat. Jo vull recordar, per si no se sap, que l’energia nuclear
costa molts de doblers, si té alguna possibilitat de tirar
endavant només és mitjançant ajudes públiques. Vull recordar
que en aquests moments nosaltres, tots els ciutadans i
ciutadanes pagam en el nostre rebut de llum l’energia nuclear
el que passa és que no se diu d’una manera clara. Concretament
per donar una dada, la construcció d’una central de 1.000
megavats només de construcció, val uns 3.000 milions d’euros.

En aquest sentit i per no allargar-me, entenem que hi ha
moltíssims de motius per entendre que l’energia nuclear és una
energia obsoleta, molt perillosa i en aquest sentit no s’hauria de
caure en una pressió, o en el debat que suposadament pareix
que vol dur el lobby nuclear actualment a nivell internacional,
en el qual avui mateix el Sr. Bush deia que potenciaria l’energia
nuclear, dient que era millor a nivell ambiental i en segon lloc
també que crearia més independència als Estats Units. Tot això
com dic, és un tema en el nostre entendre molt greu, però com
que no hi ha temps supòs que entenem que en un moment o
l’altre serà de debat parlamentari.

Dit això, nosaltres entenem que en aquest moment, tot i que
a les Illes Balears no s’utilitza energia nuclear en aquest
moment, no hi ha previst instalAlar, esperem que mai cap central
nuclear a les Illes Balears. Tampoc no tenim cap procedència
en l’actualitat d’energia nuclear, excepte la utilització per
qüestions de salut. Entenem que abans de què se pugui arribar
a l’energia nuclear a les Illes Balears ens hauríem de declarar
com a zona lliure d’energia nuclear, tal i com diu la proposició
no de llei en el seu primer punt.

Consideram que seria una bona fórmula perquè se generés
una idea clara de què a les illes no volem energia nuclear, tot i
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que el fet de declarar-nos zona lliure d’energia nuclear no ens
eximeix de què si hi ha un accident, concretament també per si
no ho saben els diputats i diputades, si hi ha un accident a
Vandellós el vent de garbí arriba directament a l’illa de
Mallorca, supòs que en el Pla d’emergències ho varen tenir en
compte, i tendríem els efectes d’una central nuclear. Però vista
que els diputats saben tant, jo no entraré en disquisicions
secundàries i entraré en allò que diu la proposició no de llei.

Concretament en el segon punt demanam que se renunciï a
la connexió elèctrica per cable elèctric amb la península. A
més, per altres consideracions que hem fet també en altres
moments per creure que és una connexió que suposarà encarir
els pressuposts i per tant, una infraestructura que serà cara,
també suposa continuar amb el creixement de consum elèctric
de manera desmesurada. Però sobretot entenem que aquest
cable elèctric suposarà la seva connexió en tota la xarxa
energètica de l’Estat espanyol i que també, com saben, per tant
ho don per entès, està connectada en part amb la xarxa elèctrica
francesa i que té una important de distribució d’energia nuclear.
També hi ha altres energies, evidentment, però una part és
energia nuclear. Per això creim que si hi ha una declaració de
zona lliure d’energia nuclear, també s’hauria de renunciar a
aquesta connexió energètica.

En tercer lloc entenem i ho plantejam en aquesta proposició
no de llei, instar el Govern perquè incentivi l’estalvi i
l’eficiència energètica, com he dit a l’anterior proposició no de
llei, són els elements claus, estalviar i fer més eficient l’energia
que actualment s’utilitza, que fos la base del Pla energètic de
les illes i que s’apostés també de forma clara per la utilització
de les energies netes, tal com s’ha exposat a l’anterior
proposició no de llei. Creim que aquesta proposició no de llei,
aquesta declaració de les Illes Balears zona lliure d’energia
nuclear ens facilitaria centrar-nos bàsicament en què el debat
energètic aquí fos bàsicament posar totes aquelles mesures per
intentar minvar el consum energètic, de fer eficiència, estalvi i
d’apostar per les energies renovables com una fórmula per
donar cobertura a les demandes que existeixen avui en dia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari PSM està
absent. Per tant, té la paraula en nom del Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Nuestro grupo siempre ha apostado
por el gaseoducto como forma de energía que pudiera llegar a
nuestras islas. De hecho en el anterior Plan director sectorial
del pacto de progreso, figuraba el gaseoducto como única
alternativa a este tema. Sin embargo, una vez que ha habido
una revisión y que el cable eléctrico se contempla dentro del
plan director, entendemos que siempre puede ser una manera
más de contribuir que la energía eléctrica llegue a nuestras islas
y sobretodo, poder dar cabida a ese consumo que existe y que
cada vez existirá más, porque entre otras cosas los ciudadanos
reclaman una mejores condiciones en este aspecto.

Por lo tanto, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta
que nosotros entendemos que difícilmente en Baleares se
llegará a instalar una central nuclear, entre otras cosas porque
la política que llega a cabo el Gobierno central, precisamente
es la contraria, la de cerrar centrales nucleares, como ha
sucedido hace poco con la de Zorita. Entendemos que tanto el
punto 1 es algo que nosotros no podremos apoyar y solicitamos
al Grupo Esquerra Unida i Els Verds que se pueda llevar a cabo
una votación por separado, tanto el punto 1 como el punto 2 no
podremos, como he dicho antes, apoyarlo porque dentro del
plan director se contempla y el cable como un complemento a
lo que nosotros siempre hemos apoyado, el gaseoducto como
fuente de energía principal para las Islas Baleares.

En cuanto al punto 3, estamos de acuerdo con. Lo hemos
debatido en la anterior proposición no de ley, está claro que es
necesario llevar a cabo un impulso de las energías renovables,
está claro que son unas energías que permitirán a lo largo del
tiempo ir consumiendo menos otro tipo de energías, pero que
a día de hoy es una apuesta por ir impulsando y por ir poco a
poco introduciendo en lo que es el consumo energético y
sobretodo en lo que son otras alternativas para los ciudadanos.
Es un trabajo arduo, un trabajo complicado y que desde luego
se tiene que insistir y se tiene que impulsar, pero que no nos
puede garantizar a día de hoy lo que los ciudadanos y
ciudadanas de Baleares quieren, poder tener unas garantías
totales en el subministro energético.

Por lo tanto, nuestro grupo, si el Grupo Esquerra Unida i
Els Verds consiente que se pueda hacer una votación por
separado, no podremos apoyar los dos primeros puntos de la
proposición no de ley, pero sí el tercero. Insisto, estamos
convencidos de que la energía nuclear a nivel de central, o a
estos niveles no llegará nunca a Baleares y el tema del cable
eléctrico es algo que nosotros hemos asumido y por lo tanto,
ahora no podemos poner marcha atrás.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Molina.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gràcies, President. Señores diputados. Sra. Diputada, ayer
acusó a los miembros del Grupo Popular de votar
sistemáticamente no a todo lo que viene de su grupo y que no
nos leíamos sus proposiciones no de ley. Pues bien, yo me he
leído fil per randa esta proposición no de ley y siento
comunicarle que nuestro voto a ella será no, se lo argumento.
Pero antes de todo y anticipándome a que me insulte como
ignorante, como hace con mis compañeros, discúlpeme si en
materia de energía nuclear, fisiones y fusiones no estoy a la
altura de los activistas verdes, ya que no es mi fuerte.

En relación al dispositivo y sobre la catástrofe de
Chernobil, quiero manifestarle que nosotros también lo
consideramos una catástrofe sin precedentes en la historia de la
humanidad. Pero me gustaría que no alarmase a la población
sobre las causas que lo provocaron. Dice que la energía nuclear
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es muy peligrosa e insegura. Bien, mirando todo lo que he
podido leer en este tiempo, creo que la energía nuclear sólo
tiene un secreto para que sea segura, el control y el
mantenimiento. Le voy a leer un estrato del informe sobre las
causas del accidente de Chernobil y que supongo que usted
conoce.

“Causas políticas y sociales. El accidente tuvo lugar en la
Unión Soviética, régimen político no democrático, que no
incluía por tanto controles sociales sobre las actuaciones del
Estado, ni de los particulares. Este Estado, que contaba entre
sus actuaciones el desarrollo de un programa nuclear propio, no
permitía la libertad de prensa, ni las libertades políticas y
sindicales. No había ningún control de sus actuaciones por la
sociedad. Esta falta de estructura social democrática fue la
primera causa del accidente, ya que implicaba la falta completa
de control de la sociedad sobre las operaciones de las centrales
nucleares y la ausencia de una cultura de seguridad en su
personal. Hoy posiblemente el temor de los operadores a no
cumplir las instrucciones recibidas, lo que les llevo a desmontar
sistemas de seguridad esenciales para el control del reactor, sin
que realmente nadie les requierese para hacerlo.

La falta de controles sociales implicaba también que no
hubiese un órgano regulador de la seguridad nuclear, que
realizase con autoridad propia e independencia de los gestores
la inspección y evaluación de la seguridad de las instalaciones
nucleares. Los países occidentales, además de tener regímenes
políticos democráticos, con los consiguientes controles
sociales, cuentan con organismos reguladores que con
legislación específica controlan la seguridad de las
instalaciones nucleares de forma continua. En España el
Consejo de Seguridad Nuclear es un organismo dependiente del
Parlamento que controla el diseño, construcción y operación de
las instalaciones nucleares. Inspecciona todas estas fases y
mantiene además durante la vida útil de las centrales,
inspectores residentes con acceso a todas las instalaciones, a la
sala de control y a toda la documentación y registros de
operaciones.”

Es curioso que este informe, he visitado unas cuantas
páginas web de activistas verdes y todos estos llamados
movimientos sociales verdes y no lo incorporan en ninguno de
sus links.

Dicho esto continua. También nos dice que el Govern
conectará las islas a la península con un cable y llegará energía
a las illes. Sra. Rosselló, esto es falso, aquí no llegará energía
nuclear. Si no me he informado mal, esto sería más o menos
así. Existen unas fuentes generadoras de energía, ya sea solar,
eólica, hidráulica o nuclear. Y a través de unos mix de
generación, de ahí pasa a unos cablecitos de cobre y a nosotros,
a las islas, nos llegará la electricidad. Yo la tranquilizo Sra.
Rosselló, esta electricidad no la contaminará ni a usted, ni a
nadie. Y ahora le argumentaré nuestro no apoyo a sus tres
puntos.

Punto 1, la actual política territorial energética se encuentra
desarrollada por el Decreto 96/2005, de revisión del Plan
director sectorial energético de las Illes Balears. El artículo 10
de la generación eléctrica a partir de energía nuclear dice: “se
excluye la posibilidad de generación de electricidad de origen

nuclear en el ámbito territorial de las Illes Balears”. Así pues,
aquí estamos a salvo, a no ser que pase algo en Vandellós y nos
llegue la nube.

Punto 2, la conexión eléctrica con la península desde
Sagunto aportará energía eléctrica según el mix de generación
peninsular, con un gran componente de energías renovables, de
origen hidráulico y eólico.

Punto 3, en base al modelo energético que desarrolla el Plan
director que se ha aprobado y está desarrollando por primera
vez un plan de impulso a las energías renovables y un plan de
eficiencia energética, la revisión del Plan director favorece la
utilización de espacios degradados para ser utilizados para la
producción de energías renovables.

Y ahora Sra. Rosselló, usted me puede acusar de todo lo
que quiera, pero por favor, no me diga que no me he leído su
iniciativa y que me la haya estudiado. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, en
primer lloc demostra que és un tema que crec que hi hauria
d’haver més debat i si me permeten la llicència, dir que seria un
debat interessant, més fins i tot que el propi Estatut, supòs que
en el futur proper els temes energètics seran causa de profunds
debats parlamentaris.

Bé dit això, he de dir al Partit Socialista que no tenc cap
problema sobre la votació separada dels 3 punts, no tenc cap
dificultat per això. El que passa és que sí voldria fer una mica
de consideració respecte a allò que vostès m’han pogut dir,
sobretot el que m’ha dit el portaveu del Partit Popular.

En primer lloc dir que aquí hi ha un tema en el qual
evidentment sí que hi ha entrat la portaveu del Partit Socialista
i és el tema del consum energètic i jo si més no voldria fer-ne
un esment. Hem de tenir en compte que l’augment de consum
que se planteja en el propi Pla director sectorial fins a l’any
2015 és un increment d’un 40% respecte del consum energètic
en 12 anys. És un consum molt elevat, molt elevat, que
precisament caldria reflexionar profundament si l’únic que s’ha
de fer és seguir gestionant la demanda o si allò que s’ha de
plantejar és intentar evitar aquest consum tan elevat. Se pot
viure bé sense necessitat d’haver de consumir més i això ho
saben, suposadament, vostès. Per tant, nosaltres creim com que
ho saben molt vostès que el que s’hauria de fer és intentar
minimitzar aquest creixement tan elevat, perquè ja no serà
cable ni gasoducte, evidentment farà falta moltes més coses per
poder arribar energia a les nostres illes. Per tant, aquí cal un
replantejament de no donar sempre, de dir que perquè hi ha
més consum hem de sobredimensionar l’oferta perquè no més
responem a la demanda que hi ha. S’ha de fer precisament una
tasca distinta i intentar minimitzar aquest consum, bàsicament
jo he dit estalvi i eficiència.
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En segon lloc i ja entrant en qüestions que m’ha dit el
portaveu del Partit Popular, que veig que efectivament s’ha
estudiat amb molta cura la proposició no de llei que jo he
presentat. Dir-li, primer, que no sé d’on ha tret aquest informe,
però a mi m’és igual que digui això aquest informe, potser que
sigui ver, jo no ho qüestiono que sigui ver o que no sigui ver,
però també li vull dir que no m’he referit només a les causes de
la central nuclear de Xernòbil, miri, en el món des que s’utilitza
l’energia nuclear hi ha hagut més de cinquanta accidents a
centrals nuclears; n’hi ha hagut una de molt important que va
succeir molt abans de Xernòbil, que va ser precisament a Estats
Units, que ha tengut conseqüències molt greus i són conegudes
allà. No entraré ara ..., hi ha hagut després de Xernòbil deu
accidents nuclears, vull dir, el tema de Xernòbil és l’accident
més greu, però evidentment n’hi ha hagut moltíssims més i per
tant, supòs que amb això ha de considerar que és una energia
perillosa.

En segon lloc, el tema que vostè m’ha esmentat de tot el que
passava a Rússia no eximeix que pugui passar a molts altres
països, quan l’energia nuclear és un tema del qual fins i tot
l’Estat espanyol té un mutisme total i absolut, i tots els països,
perquè està lligat a l’elaboració també de material de guerra,
com també vostès saben.

Per tant, davant això les centrals nuclears no són segures,
tenen problemes, i per altra banda el tema de Xernòbil li he de
recordar també que hi ha més de trenta centrals nuclears en el
món que tenen la mateixa tecnologia que Xernòbil, exactament
la mateixa. Per tant, jo crec que me llegeixi això serveix de
poc, perquè senzillament això no eximeix que no hi pugui haver
un accident amb les característiques de Xernòbil a qualsevol
altra central nuclear. I si no, jo també li puc llegir moltes coses,
com per exemple que en el juny del 2001, a la Cimera de Bonn,
varen eliminar l’energia nuclear, varen quedar exclosos els
mecanismes del protocol de Kyoto, precisament per considerar
que no era una energia que s’havia de tirar endavant.

En segon lloc, a Estats Units, la prestigiosa revista Forbes
qualifica l’energia nuclear com el major desengany de la
història econòmica nord-americana. El Banc Mundial i altres
bancs multilaterals no financen des de fa temps projectes
nuclears perquè no són una opció eficient en cost; és a dir que
es podrien dir tantes coses respecte a la inseguretat de les
centrals nuclears i a més la problemàtica que tenen inherent de
manca de seguretat i d’altres qüestions. Com tampoc no m’ha
dit res, perquè evident supòs que no hi ha temps, dels residus
nuclears, que no tenen encara resposta.

Dit això, vaig acabant, Sr. President, per altra banda, m’ha
dit que no donaran suport a aquesta proposició no de llei
perquè el Pla director sectorial ja contempla determinats
aspectes que fan que l’energia nuclear no arribi a les nostres
illes. Miri, jo li he de dir tres coses: primera, m’ha parlat i m’ha
llegit l’article, i diu àmbit territorial, àmbit territorial se suposa
que no posaran cap central nuclear, jo això ho tenc claríssim
que ho diu el Pla director. Jo no he parlat, he dit fins i tot, si
vostè m’ha escoltat que suposava que no posarien cap central
nuclear, he parlat del cable, que arribarà; per tant, l’àmbit
territorial me referesc a ubicar una central, que al que es
refereix aquest article que vostè m’ha llegit ja ho sé, jo li he dit
i li dic aquí, a la proposició no de llei, que el cable arribarà a

energia nuclear. Per molt que m’hagi dit del coure i tal, del
mig, miri, el mig, quan arriba, arriba tota l’energia, també
arribarà energia eòlica, jo no ho he dit que no, però arribarà
energia nuclear i si vostè això no ho veu, supòs que, no importa
sàpiga, jo tampoc no sé, no som enginyera, idò, no arribaran,
les fonts energètiques que subministren l’energia a l’Estat
espanyol són energies renovables, per una part, són energia
nuclear i és energia de combustibles fòssils. I per tant això és
el que arribarà aquí, perquè les fonts energètiques és el que
faran que pugui arribar energia a través de cable a les Illes
Balears.

I si a sobre ...

EL SR. PRESIDENT:

Li prec que vagi acabant.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant. ... continua aposta, o es continua apostant per
a més nuclears, tant a França com a Espanya com a liberalitzar
el mercat energètic, també arribarà més nuclear, més energia
que es generarà a centrals nuclears, arribarà per cable a les Illes
Balears.

Per tant, nosaltres consideram i seguim considerant que
aquest segon punt és fonamental perquè es renunciï a l’energia
nuclear i no arribi pel cable, talment, com dic, sí que ho farà.

I ja evidentment, per acabar, jo li he de dir al senyor
portaveu que jo no acús ningú, jo l’únic que deman és que
precisament, primera, s’aprovin les proposicions no de llei que
duim, que evidentment jo sé que és difícil perquè no tenim els
plantejaments iguals; i en segon lloc, generar un debat en
aquest Parlament sobre els temes energètics que,
desgraciadament estan absolutament, jo diria a un segon pla,
quan és un tema que crec que ens hauria de preocupar molt
perquè al cap i a la fi, com dic, és una de les bases fonamentals
a nivell del que passa en el món, i per això, amb aquestes
proposicions no de llei volem intentar, almanco, que hi hagi un
posicionament respecte d’un tema tan important.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Entenc que podem votar els punts
1 i 2 conjuntament i a part el número 3.

Doncs, votam els punts 1 i 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; vots en contra, 12.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies. Votació del punt número 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; vots en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjada la proposició no de llei. I donam
per acabada aquesta comissió.

Gràcies.
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