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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. LLINÁS I WARTHMAN:

Bon dia, Sr. President. Isabel Llinás substitueix Joan
Flaquer. Gràcies.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Antonio Diéguez sustituye a Antoni Garcías.

Compareixença, acordada per la Comissió d'Economia,
del Sr. Bartomeu Reus i Beltrán, president de GESA, per
tal d'informar sobre els canvis produïts en el sistema de
tarifació i facturació posat en marxa el mes de gener.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer i únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a la compareixença del Sr. Bartomeu Reus i Beltrán, president
de GESA, solAlicitada mitjançant l’escrit RGE núm. 3156/09,
per sis diputats membres d’aquesta comissió, adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre els canvis
produïts en el sistema de tarifació i facturació posat en marxa en
el mes de gener.

Assisteix l’Hble. Sr. Bartomeu Reus i Beltrán, president de
GESA, acompanyat pel Sr. Andreu Rotger Amengual, director
general de GESA, als quals vull agrair la seva compareixença
i presència aquí en el dia d’avui.

Té idò, sense més preliminar, la paraula el Sr. Bartomeu
Reus i Beltrán, per fer l’exposició oral, sense limitació de
temps.

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

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, és un
honor per a nosaltres ésser aquí amb vostès avui, per explicar un
tema que ha despertat una certa polèmica i que voldríem en
certa manera centrar, centrar amb la perspectiva que passats
aquests dies, passat aquest temps, hem tengut suficientment
temps per analitzar tot el que ha estat i per començar amb una
afirmació, és a dir que ens trobam que aquesta companyia no ha
fet res més que aplicar la llei, les normes jurídiques i tampoc no
hem pogut apreciar al dia d’avui errors materials.

Jo voldria que ara, amb més detall, explicàs un poquet el
conjunt de la matèria el nostre director general, que ha preparat
amb molta intensitat un document d’anàlisi, que també ara, per
favor, els ho podran entregar, i després, evidentment, en el torn
de preguntes i intervencions, podrem baixar al detall de les
qüestions.

Sr. President, si no és inconvenient ara passaria la paraula al
director general de la companyia per fer una exposició molt
centrada en la qüestió tècnica de les tarifes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, no hi ha inconvenient, de totes maneres, després, totes les
intervencions que faci pregaria que fos vostè qui respongués les
mateixes.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE GESA (Andreu Rotger
i Amengual):

Senyores i senyors diputats.

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

Perdó, si em permeten, que entreguin els documents, és que
damunt el paper es veuen les coses millor.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rotger, si vol fer ús de la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE GESA (Andreu Rotger
i Amengual):

Gràcies, senyores i senyors diputats. En primer lloc,
permeti’m expressar el meu agraïment i el de la companyia a la
qual represent per tenir l’oportunitat d’explicar les causes i les
conseqüències derivades de l’aplicació del Reial Decret
1578/2008, de 26 de setembre, que ens ha obligat a canviar la
facturació bimestral a una facturació mensual per als clients que
tenen tarifa de subministrament amb una potència contractada
inferior a 10 quilovats. Hem estructurat aquesta intervenció amb
una introducció general i després, en els annexes, hi ha tota la
documentació legal i d’exemples que ilAlustren el que pugui anar
dient al llarg d’aquesta intervenció.

En segon lloc, vull manifestar que el tema que ens ocupa té
un abast sectorial, és a dir, no és, no afecta exclusivament els
clients de Balears sinó que afecta tots els clients d’Espanya.

I en tercer lloc, que tenim la ferma convicció que l’actuació
de GESA s’ha ajustat estrictament, com no pot ser d’altra
manera, a la legalitat vigent. Aleshores, som conscient de la
complexitat del tema i de les meves escasses dots
parlamentàries, per tant deman disculpes per endavant en la
meva intervenció. En qualsevol cas, intentaré aportar-vos tota
la informació i la visió que tenim d’aquest assumpte en el
transcurs d’aquesta intervenció, perquè tenguin la màxima
informació i puguin tenir, finalment, una opinió completa del
que hi ha.

L’aplicació de la facturació mensual que estableix aquest
Decret 1578, que és de 26 de setembre, es va començar a
aplicar, s’havia de començar a aplicar el passat mes de
novembre; de fet es va començar realment el mes de desembre,
alguna empresa a nivell estatal no va començar fins al gener,
perquè no va tenir temps d’aplicar, d’adaptar els sistemes
informàtics, i a Balears afecta 550.754 clients, que és el 83% del
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total de clients de GESA. Aquesta facturació mensual, d’acord
amb el reial decret, ens obliga a fer una lectura real, cada dos
mesos, i el mes en què no es disposa de la lectura real fer una
lectura estimada, això és el que diu el decret.

De fet, ahir, a la compareixença del ministre de Sanitat en el
Senat, manifestava que estaven contemplant la possibilitat de
tornar enrera aquest decret i tornar a la situació anterior de
setembre de l’any passat, de facturació bimestral. Bé, sigui com
sigui, el reial decret vigent avui no estableix un criteri
d’estimació, diu que s’ha d’estimar, però no diu de quina forma
s’ha d’estimar. Endesa-GESA, GESA-Endesa no tenia un
sistema d’estimació general per a totes les companyies
elèctriques, va aplicar el que venia aplicant tota la vida i
concretament es va agafar al que aplicaven les empreses
catalanes avui, dins l’àmbit d’Endesa, perquè allà, a Catalunya,
feia molts més anys que estimaven.

Aquesta nova facturació mensual que s’ha introduït ha
coincidit amb un hivern especialment cru que ha disparat el
consum energètic. L’augment de l’import de factures es deu a
l’increment de consum d’aquests clients, que d’una mitjana, dic
mitjanes, el creixement que hem detectat està entre un 10 i un
42% de mitjana, que no vol dir que no es dispari en alguns casos
i que sigui inferior en funció del tipus de calefacció que es té a
cada casa i de l’ús que se’n faci, però de mitjana hem vist que
està entre un 10 i un 42%.

Vull recordar també que respecte de l’hivern passat s’han
produït diverses modificacions de tarifes per a aquest segment
de clients el gener del 2008, amb un 4%; un 16,6% el juliol del
2008 i un 3,3% el gener del 2009. Potser vos sonaran
percentatges diferents quan es parla de mitjanes d’increment de
tarifa en general a nivell de país, però quan es va tarifa a tarifa
els increments del tema d’energia han estat aquests.

Per altra banda, i per tal d’incentivar l’estalvi energètic, el
juliol del 2008 el ministeri, a més, va duplicar el preu del
recàrrec que es diu de penalització per excés de consum; és a
dir, a aquells consumidors que consumeixen, valgui la
redundància, més de 500 quilovats/hora cada mes, que per això,
per a aquells que no estiguin versats en aquest assumpte, 500
quilovats/hora no és molt, és un estàndard mitjà, doncs hi ha una
penalització que el juliol del 2008 es va duplicar, per tal
d’incentivar l’estalvi energètic i per tal que els que més
consumien més paguessin. Bé, això és el que va dir el ministeri,
nosaltres no modificam les tarifes.

GESA, des del primer moment, de forma voluntària, a pesar
de la seva legalitat, va procedir a abonar als clients que així ho
solAlicitaven, les diferències entre la facturació calcula amb
aquest nou reial decret i el que hi havia abans; és a dir, si veiem
que abans teníem una facturació bimestral, amb la lectura real,
i passàvem a una altre situació, es produïen unes petites
diferències, que clar, el vigent era el nou reial decret, però a
aquells clients que venien a reclamar així, els ho hem abonat.
Això s’ha produït amb 1.453 casos i en el 73% d’aquests casos
aquesta diferència ha estat inferior a 3 euros.

En cap moment GESA s’ha negat a fer-ho d’una forma
global per a tots els clients, l’únic que nosaltres hem demanat a
cada moment, és que, per evitar impugnacions i per evitar que
algú ens digués, bé, perquè això, en aquest cas va a favor del
client, però en alguns casos podria anar en contra, doncs el que
demanàvem és que hi hagués una resolució bé del ministeri, bé
de la comunitat autònoma, per tal de fer-ho d’una manera
diguem avalada per qualque document oficial.

Finalment, el passat 24 de febrer, hi va haver una resolució
de la Direcció General d’Indústria del Govern balear en aquest
sentit, en què ens demana que dins el mes d’abril es produeixin
aquests abonaments d’aquestes diferències, que són reals, però
que són legals. I així ho farem, i si ho podem fer fins i tot durant
el mes de març doncs millor.

Per altre costat, el ministeri prepara una ordre ministerial
que ja ha enviat a la CNE per tal de seguir el procediment
reglamentari per modificar o complementar el reial decret amb
una fórmula d’estimació única per a tot l’Estat espanyol. De fet,
UNESA, que és l’organització que engloba totes les empreses
elèctriques, el setembre, abans del setembre, abans de sortir el
decret, ja va advertir al ministeri que l’estimació podia produir
reclamacions dels clients i que, com a mínim, demanàvem una
fórmula d’estimació que fos única per a tot l’Estat espanyol. Bé,
doncs, finalment sembla que es produirà.

Per altre costat, assenyalar que GESA ha fet un gran esforç
des de l’any passat per informar sobre aquest tema als seus
clients, a les institucions competents i als organismes dels
consumidors. De cada un d’aquests punts que he comentat,
miraré d’aprofundir una mica més per tal de donar més detalls
de cadascuna d’aquestes qüestions. I òbviament estam a la seva
disposició per a qualsevol, no només en el torn de preguntes,
sinó per aportar tota la documentació que faci falta, que molta
d’aquesta, la que hem pensat que podia ser útil, és als annexes.

Quant a la implantació d’aquest nou model de facturació,
d’aquest nou decret que va sortir el setembre de l’any passat, a
la seva disposició addicional setena, aquest decret estableix que
la facturació de les tarifes de subministrament, que l’anomena
Socials i Domèstica, que és fins a 10 quilovats de potència
contractada, es facturarà, diu, textualment, per l’empresa
distribuïdora, mensualment, portant-se a terme en base a una
lectura bimestral, és a dir, cada dos mesos, dels equips de
mesura instalAlats a l’efecte. Aleshores, a partir de novembre ens
obligava a dur a terme una lectura bimestral real, que és el que
ja fèiem, però afegir una lectura estimada entre lectures
bimestrals per tal de fer aquesta facturació mensual.

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme pretenia
d’aquesta manera, i ho va manifestar públicament, que el
consumidor pogués tenir un major control sobre l’energia
consumida; tenir un incentiu per a l’estalvi i més facilitat per
calcular la despesa fixa de cada llar. Davant l’absència de
normativa i donat que el reial decret no establia un criteri de
com s’havia de fer l’estimació, nosaltres vàrem emprar, ja ho he
dit abans, unes fórmules que utilitzàvem de tota la vida, i
UNESA va advertir el Consell d’Estat que seria bo que fes una
fórmula única. Per a aquesta facturació mensual, en el cas
d’Endesa, li suposa més de 60 milions de factures any més de
les que feia amb el sistema anterior, i que, òbviament, ha de fer
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front, diguem, per si mateixa. Això és una conseqüència més
d’aquesta nova facturació.

Com he dit abans, afecta 550.754 clients en el cas de
Balears; en el cas d’Endesa més de 10 milions de clients i en el
cas de l’Estat espanyol uns 20 milions de clients. Les primeres
factures es varen començar a emetre dia 9 de desembre, amb
aquest nou criteri de facturació mensual.

Bé, quina ha estat la manera de procedir de GESA amb la
facturació de consums estimats? Amb aquesta fórmula que hem
emprat el que es fa és comparar el consum del mes que estimam
amb el mateix període de l’any anterior i, a més, comparant-lo
amb el consum mitjà dels darrers dotze mesos. Quan el consum
del mateix període de l’any anterior és superior al de la mitjana
del darrer any, es pren la mitjana de tots dos, i si és inferior, es
pren el consum del mateix període de l’any anterior.

A l’any 2004, al resultat d’aquesta estimació li vàrem afegir
un coeficient corrector de 0,7 amb l’objectiu de reduir les
reclamacions dels clients per estimació excessiva. Des de
llavors fins al 2008, les reclamacions per aquest motiu es varen
reduir a la meitat. En general, el client prefereix un finançament
que no a l’inrevés, i una estimació sempre és una estimació i si
estimes a la baixa, en general, el que fas és finançar al client i hi
ha menys reclamacions; una lectura estimada sempre té
reclamació, però perquè no encertes mai exactament, però té, si
ho fas a la baixa, en general, doncs és més apreciat pel client,
almenys és la nostra experiència i de les empreses d’Endesa.

Òbviament, l’ús d’aquest coeficient corrector ha tingut altres
conseqüències per a GESA, com podeu imaginar, que és un
increment dels seus costos financers; d’alguna manera el que fa
és retardar el cobrament del consum.

Quant a l’aplicació del canvi de preus per les noves tarifes
i el prorrateig de consums que s’han dut a terme, algunes
matisacions. Davant el canvi de tarifes, el que no es pot fer, ni
nosaltres ni cap empresa que opera, és a les zero hores del dia
1 de gener, que és quan es va produir el canvi de tarifes, llegir
a tots els clients. Llavors, d’acord amb la legislació vigent, el
que es fa és un prorrateig de preus de consum a la factura del
període que està vigent més d’un preu. El consum es divideix
proporcionalment pel nombre de dies que correspon a cada
preu. És a dir, un exemple, si tenim una factura que correspon
a 1.000 quilovats/hora i el període és del 16 de desembre al 15
de gener, amb el canvi de preus a 1 de gener, idò el que fem és
500 quilovats/hora a preu vigent fins al 31 de desembre i 500
quilovats hora al preu vigent a partir de l’1 de gener. Si els dies
fossin diferents seria en funció dels dies que corresponen, no?

És a dir, el que aplicam és la normativa vigent que és d’una
ordre ministerial, l’Ordre Ministerial de 12 de gener del 1995,
per la qual els consums s’han de distribuir proporcionalment a
la part del temps transcorregut des de l’última lectura en què
hagi estat en vigor la tarifa anterior, sense que s’especifiqui en
aquesta ordre ministerial si la darrera lectura és estimada o real.

Les diferències que es produeixen entre el sistema anterior
a aquest decret, quan era la facturació bimestral -la facturació
bimestral en base a una lectura real i al cap de dos mesos una
altra lectura real- i l’aplicació d’aquest decret que introdueix
enmig una lectura estimada són de cèntims d’euros. En
qualsevol cas, amb aquesta anàlisi que hem fet de desplaçament
de consum, de 1.453 casos concrets, 1.054 -és a dir el 73%- s’ha
tornat al client menys de tres euros. 

Una qüestió que potser no és massa coneguda és que en
relació amb l’ingrés que han suposat aquestes diferències -que
són reals, però que també són legals- per a GESA pot haver
suposat de l’odre de 100.000 euros. Aquest ingrés, en contra del
que sembla o del que podria semblar, no va a parar a -diguem-
la caixa de GESA o d’Endesa sinó que va al ministeri i el
ministeri després el que fa és repartir-lo: primer, pagar la
moratòria nuclear, pagar el carbó, pagar la CNE, pagar un munt
de coses i la resta la distribueix d’acord amb unes fórmules
d’eficiència a cada empresa elèctrica d’aquest país i, d’això que
hauria de pagar..., saben que hi ha un dèficit de cara a les
empreses elèctriques que en aquests moments puja més de
14.000 milions d’euros, és a dir que en tot cas aquesta diferència
hagués anat a parar a cobrir part d’aquests 14.000 milions de
dèficit, no directament a l’empresa.

Un es pot demanar, bé, i com és possible que aquests
reajustaments de facturació per molt legals que siguin... i que
amb la resolució de la Direcció General d’Indústria ja hi ha un
suport legal per retornar, entre cometes, a tots els clients d’una
manera diguem de motu proprio i sense que ningú no ho hagi de
demanar, sense que ningú no hagi de venir a fer cua a les
oficines, aquestes petites diferències que nosaltres avaluam en
cèntims, per què han creat a la majoria de clients un malestar i
reclamacions per part dels consumidors? Des del nostre punt de
vista hi ha una primera manera que recomanam fer
immediatament que és anar al comptador i mirar la lectura del
comptador i si aquesta lectura és de l’ordre, depèn dels dies en
què s’hagi llegit, del rebut és que s’ha consumit i caldrà
analitzar com i de quina manera s’ha consumit i per què s’ha
consumit. Si hi hagués una diferència important, cosa que no
hem detectat en cap cas, aleshores s’hauria de pensar que hi pot
haver algun problema.

La veritat és que també depèn de com es compari i amb què
es compari. És a dir, quan algun amic o algun client em diu “és
que jo abans pagava... i ara pago...”, la primera pregunta que li
faig és “abans, què vol dir?, el mes passat, aquest estiu, l’hivern
passat?, quan?”, per veure la base de comparació. I després, si
fa referència a fa dos, tres o quatre mesos, quan teníem una
climatologia molt benigna, idò és una qüestió, si fa referència al
mateix període de l’any passat amb un hivern amb les mateixes
condicions, és un altre. Bé, respecte de l’hivern passat,
normalment la memòria històrica a vegades ens falla, però amb
les dades que tenim, amb l’increment de consum de la
climatologia que vam tenir l’any passat i la que hem tingut
enguany, és molt diferent i el consum s’ha disparat. És veritat.
S’ha disparat per raons òbvies, pel fred que ha fet, cosa no
habitual en aquestes èpoques. De fet, deia que les mitjanes que
hem vist han estat entre un 10 i un 40%.
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A més, les modificacions de tarifes, si un ho compara amb
fa un any, idò de fa un any a ara hi ha hagut un increment de
tarifes per part del ministeri, així i tot continuam estant -portava
aquí per si tenien interès a veure les estadístiques d’Eurostat
sobre els preus de tarifes a Europa- al terç inferior, al terç més
baix de preus d’Europa malgrat aquests increments i malgrat
que la CNE recomanava uns increments de tarifes molt més
elevats del que va fer el ministeri. 

A més a més, hem de tenir en compte aquesta penalització
que va establir el ministeri per tal d’incentivar l’estalvi
energètic, per tal que els que més consumien més paguessin
com una -diguem- tarifa progressiva que va duplicar el preu
d’aquest recàrrec i va reduir el llindar de consum a partir del
qual s’havia d’establir aquest recàrrec. Aquest recàrrec no és
nou, es va establir per primera vegada l’any 2006, però és
veritat que l’any 2006 el llindar era de 650 quilovats hora
mensuals, ara s’ha baixat a 500 quilovats hora mensuals i el
recàrrec és del doble del que hi havia l’any 2006. Alguna
pregunta que alguna vegada se’ns ha fet aquests dies..., la
mateixa llei ja ens indica que aquesta penalització per recàrrec,
per excés de consum s’ha d’aplicar en períodes de lectura real
a lectura real, com a referència no es pot agafar la lectura
estimada, sinó que s’ha d’agafar la lectura real i dividir pel dies
en què s’ha produït.

Al dossier que els hem preparat hem posat un exemple d’un
cas típic, que és el d’un client que té una potència contractada
de 4,4 quilovats i l’hem analitzat en detall, hem observat que si
l’haguéssim facturat amb una factura bimestral, és a dir de dos
mesos de lectura real a lectura real, o amb aquest nou reial
decret, idò hi ha una diferència de 70 cèntims, també hem
observat que si el comparam amb el que pagava el mateix
període de l’any anterior s’ha incrementat un 70% i hem volgut
saber per què s’ha incrementat un 70%, en quin concepte s’ha
incrementat un 70%. Hem vist que un 26% de l’increment és a
causa de l’augment de preu de l’energia, un 36,2% és a causa de
l’augment de consum, un 19,3% és recàrrec per excés de
consum, un 18% per impostos i un 0,5% per l’efecte de
l’estimació. És a dir, el conjunt d’aquests aspectes que hem
comentat, per a nosaltres, expliquen el motiu de la queixa dels
nostres clients, no només per la forma d’estimació que
representa -ja ho hem vist- un 0,5%, un 1% dependrà dels casos.
Això crec que no ho hem d’oblidar per no enganyar-nos perquè
una vegada que haguem aplicat la resolució de la Direcció
General d’Indústria i haguem retornat entre cometes aquestes
diferències reals, però legals, no haurem solucionat el problema
de fons, fins i tot algun client podrà enfadar-se, diu “escolti, i tot
això per tornar-me 70 cèntims?, o un euro o tres euros?
Escolti’m, sembla que es riuen de mi”, però és clar nosaltres
hem d’aplicar estrictament -com a empresa regulada pel
ministeri- allò que ens obliga la legalitat vigent. El problema de
fons és el que hem parlat, que hi ha hagut un increment de
consum important, que hi ha hagut..., insisteixo, depèn de què
comparem i amb quan ho comparem, no?

No voldria acabar la meva intervenció sense fer un esment
especial a un dels aspectes que consideram importants i
fonamentals de l’atenció obligada amb els clients que és el de
la informació. Això és així, però s’ha d’informar. En el que
portem d’any ja hi ha hagut 49 actuacions que deim nosaltres,
és a dir entrevistes, talls de veu a 80 mitjans de comunicació
diferents. Per un altre costat, l’any passat, des de l’1 de
novembre de l’any passat es va publicar a la web Endesa on line
i es va encartar un díptic en el mateix sobre de la factura que
reben els clients, ja sé que molts clients idò aquest tipus
d’informació no sempre és llegida, però es va fer un intent
d’explicar-ho. Els nostres canals presencials que són el telèfon
d’informació, el CAT, així com les oficines comercials i els
punts de servei varen fer una comunicació intensa als clients i
al mateix temps es varen celebrar reunions informatives a
petició nostra amb les direccions generals de Consum i
d’Indústria del Govern Balear, així com amb les diferents
associacions de consumidors. Des de principis d’anys s’ha
reforçat el Centre d’atenció telefònica d’Endesa on s’han
incorporat 140 teleoperadors nous, al Centre de facturació s’ha
passat de 34 a 93 persones, a l’Oficina comercial de Palma s’ha
passat de 7 a 10 empleats i ara en posarem 3 més per tal
d’atendre, informar, etc. 

Crec que la informació mai no és suficient, mai no n’hi prou,
no és que n’estiguem orgullosos, però explico el que s’ha fet per
tal d’atendre la inquietud dels nostres clients. A vegades falses
expectatives creades entre els clients per algunes declaracions,
insults inclosos s’ha de dir, originen algunes situacions violentes
per als nostres empleats que esperam que no degenerin, però
realment una certa preocupació en aquest sentit la tenim.
Lamentam -i ho he de dir aquí- profundament el malestar o la
inquietud, la confusió que aquest tema ha creat als nostres
clients, ens n’ocupam seriosament, colAlaboram intensament
amb les administracions aportant suggeriments en tot allò que
depèn de nosaltres, el que no depèn de nosaltres no ho podem
fer. Confiam que la resolució de la Direcció General d’Indústria
del Govern Balear i la propera ordre ministerial del Govern, si
és que surt, està en tràmit, o sigui el que deia ahir el ministre de
Sanitat al Senat, si tornen passar la facturació a bimestral,
acatarem -com és lògic i no pot ser d’altra manera- una cosa i
l’altra.

Acab, esper i desig haver-vos pogut aportar un poc de llum
a aquest tema que és complex per la quantitat de factors i la
quantitat d’agents que hi intervenen, així com del lleial i legal
procedir de la companyia a la qual represent. Finalment, agrair-
vos una vegada més l’oportunitat que ens brindau d’acudir a
aquesta honorable institució per poder donar les degudes
explicacions als representants dels ciutadans que al mateix
temps són clients nostres.

Per tant, moltes gràcies.

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

Voldria afegir que a efectes de millor comprensió i a efectes
que es vegi el nostre tarannà estan convidats vostès formalment
com a comissió, com a diputats, a venir a GESA el moment que
vostès vulguin de manera ordenada, organitzada per poder veure
tot el procés intern. És a dir, que així com ho hem brindat a la
Conselleria d’Indústria, evidentment també vostès estan
convidats...  
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(A l’intervinent li sona el mòbil)

Perdonin, perdonin... ara s’atura... Idò, d’això vostès en
poden prendre nota perquè evidentment el que volem és que hi
hagi la màxima informació possible. Voldríem en certa manera
que no hi hagués el mínim dubte que hem actuat d’acord amb la
legalitat i que tampoc no hi ha errors de fet.

Això és tot, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus i Sr. Rotger. Es recull aquesta invitació
que s’ha tramés per part de l’empresa i queda.... que qualsevol
dels grups ho pugui plantejar.

Ara correspon la suspensió de la comissió per un temps de
45 minuts i deman als senyors portaveus si consideren
necessària aquesta suspensió total o parcial. Entenc pel que
diuen que es pot continuar.

Ara tendrà la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista per ser aquest el grup proposant. Té la paraula la Sra.
Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc el meu grup vol
agrair al Sr. Bartomeu Reus la seva presència avui aquí, així
com la seva intervenció, i també la del Sr. Rotger.

Si m’ho permeten, voldria començar explicant els motius
que varen dur al nostre grup a solAlicitar aquesta compareixença.
A la nostra comunitat autònoma, així com a la resta del país, des
del juliol de l’any passat els usuaris tenim l’opció teòrica
d’elegir companyia subministradora d’electricitat. Si aquesta
opció no fos únicament teòrica, els usuaris que no estiguéssim
satisfets amb el servei que rebem podríem canviar de
subministrador. Els usuaris, com jo mateixa que en un any vaig
rebre -això sí ben informats tal com deia el Sr. Rotger- vuit
interrupcions del servei, incidentes computables com els
anomena GESA-Endesa a aquesta carta que he rebut per un total
de 10,48 hores i que per aquest motiu GESA-Endesa
m’indemnitza d’ofici, és a dir per iniciativa pròpia, cosa que és
d’agrair tot i que estigui obligada GESA-Endesa per un reial
decret de l’any 2000, m’indemnitza tal com dic amb 1,05 euros,
si els usuaris no estiguéssim conformes amb coses com aquestes
podríem canviar de subministrador, però per mala sort per a tots
els usuaris aquest no és el cas.

GESA-Endesa subministra a les nostres illes amb un règim
si no de monopoli, sí de privilegi, així com vol i amb un criteri
i amb una estratègia purament empresarials i això és criticable
tenint en compte sobretot que cada dia tenim més dependència
de l’electricitat. Tot i que hi hagi una sèrie de condicions, que
com he explicat consideram injustes, aquest és el panorama
mentre tot va normal, normal entre cometes. 

Passam a un segon estadi, segona quinzena de gener, les
famílies de les nostres illes reben la factura de l’electricitat en
molts de casos ja carregada en el compte bancari i en altres, si
no hi ha prou saldo, per exemple, amb l’amenaça de tallar-los
el subministrament, com és el cas d’un ciutadà de Mallorca que
li varen tallar el gas per un deute de 15 cèntims d’euro que va
sortir als mitjans de comunicació no fa gaire, aquesta factura
d’electricitat que rebem la segona quinzena de gener no és
normal, té una sèrie d’irregularitats que la fa en molts de casos
astronòmica. Mirin un exemple, setembre del 2008, consum de
dos mesos, 60 euros, això és d’una casa normal i corrent com la
qualsevol de nosaltres. Finals de novembre, factura de dos
mesos, 88 euros. Factura final de desembre, aquí ja només d’un
mes i que curiós aquesta vegada amb lectura estimada quan fins
aleshores sempre era lectura real, mes de desembre, 26 euros.
Factura de gener del 2009, 198 euros. Creix la indignació social,
creix un sentiment d’indefensió, creix una protesta generalitzada
enfront d'una gran empresa que sembla, aquesta és la sensació
que tenim molts d’usuaris, que actua amb total impunitat.

Davant aquesta situació els diputats i les diputades
socialistes d’aquest parlament vàrem prendre la decisió de
demanar la seva compareixença, Sr. Reus, convençuts que ho
devem als ciutadans, als homes i a les dones d’aquesta
comunitat que ens varen elegir lliurement i democràticament i
que senten els seus drets trepitjats. Com a representants o
portaveus d’aquests ciutadans i molt especialment dels més
indefensos, d’aquells que potser no saben ni on és una finestreta
de reclamacions i, fins i tot, d’aquells que sí ho saben, però que
varen sortir així com varen entrar sense solució i amb la
sensació d’haver estat estafats, hem volgut, tal com dic, que
vostè vengui aquí al Parlament, a la casa de tots, perquè li
puguem fer preguntes tots els grups polítics aquí representats,
la veu de les distintes sensibilitats polítiques de les nostres illes
i sortir d’aquesta sala com a mínim amb una diagnosi, que no
amb una solució, de tot el que ha passat i si és possible amb el
compromís de vostès, senyors de GESA-Endesa, de posar totes
les mesures per tal que situacions com aquestes no es tornin a
produir mai més.

Vostès han vengut, ens han exposat els fets i ens han exposat
les raons, les justificacions, han demanat disculpes -cosa que els
honra-, però jo els puc dir que la impressió que ens ha quedat és
que vostès, GESA-Endesa, ho han fet molt malament, amb raó
o sense raó, però ho han fet malament. Ho dic per dos motius:
primer, perquè no pot haver-hi un disgust generalitzat com el
que hi ha sense motiu, o s’equivoca tothom o s’equivoquen
vostès, i segon perquè ho han fet realment malament, han
aplicat preus del 2009 a consums del 2008, han penalitzat per
consums excessius quan no havien estat diligents per fer
lectures reals amb la periodicitat que hagués estat desitjable i
sobretot fer-ne una a finals de desembre, no a l’hora zero de dia
31 a dia 1, ens bastava els darrers dies de desembre sobretot
quan sabien que a primers de gener augmentaven les tarifes.
Han aplicat amb les lectures estimades de novembre, contra tota
lògica amb un hivern especialment fred -com vostès molt bé han
dit- i quan ningú no els obligava a fer-ho, el coeficient reductor
del 0,7. Pensam que han vulnerat repetidament els drets dels
usuaris i han infravalorat les associacions de protecció al
consumidor fent una certa burla a peticions de corregir
actuacions de la companyia que sabem que estan tipificades
com a falta.
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Conclusió, nosaltres pensam que ho han fet malament i que
han abusat de la seva posició. Afortunadament els poders
públics, que per això estan, els han aturat els peus. És important
que els ciutadans puguin confiar en els seus proveïdors i aquesta
és una confiança que després del que ha passat vostès han de
recuperar, Sr. Reus, perquè no em negaran que la sensació
generalitzada és que s’ha intentat cobrar en excés i com que
se’ls ha descobert ara ho tornaran, ho tornaran amb unes
condicions acceptables per als usuaris basant-se en una
resolució de la Direcció General d’Indústria perquè en un
principi feia la impressió que no s’ho prenien seriosament. De
fet, en el meu parer varen ser molt desafortunades aquelles
declaracions, que tots vàrem llegir, que tocarien alguns cèntims
d’euro a cada família. Ni eren cèntims d’euro, com es demostra
amb exemples ben patents, ni vostès tenien dret a cobrar una
milAlèsima d’euro de més.

Tampoc no ha estat seriós atribuir les factures exagerades al
clima d’aquest hivern. Li don la raó, fa molt de fred, però per
arribar a consumir aquestes quantitats que vostès ens han
facturat permetin-me que els digui que faria falta una nova era
glacial. Vostès ens han fet un relat del que ha succeït, jo crec
que ho han fet per guanyar doblers o per guanyar més doblers
i més greu encara en un moment molt dur per als ciutadans a
molts dels quals els costa arribar a finals de mes, per no parlar
ni dels aturats ni dels jubilats que, Sr. Reus, una factura de 198
euros per un mes d’electricitat els causa un trastorn d’una
magnitud que no sé si vostè se’l pot imaginar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Abans de donar la paraula al portaveu del
Grup Mixt he de donar per suposat que sabien la dinàmica que
es desenvolupa. Ara intervendran tots els grups i després
intervendran vostès.

Té la paraula el portaveu del BLOC per Mallorca i PSM-
Verds.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull donar la
benvinguda als representants de GESA-Endesa a aquesta
comissió parlamentària. Les explicacions que tant el Sr. Reus
com el Sr. Rotger ens han donat, i en la seva intervenció ho han
reconegut, hi ha hagut una polèmica important produïda arran
del canvi de facturació, aquest famós Reial Decret 1578/2008,
que fa que hi hagi una part de les lectures estimades i una part
de les lectures reals en haver-se passat a la facturació mensual.
No s’ha regulat per part del Govern com les empreses
elèctriques havien d’estimar aquests consums i, a més, es
produeix el fet que l’any 2009 entren en vigor les noves tarifes
elèctriques, a les quals vostès han fet referència, amb la pujada
corresponent amb relació a l’any 2008.

A això s’afegeix que els consums estimats que s’han aplicat
per part de les empreses elèctriques en general, i GESA en
aquest cas sembla que no ha estat una excepció, han estat
calculats a la baixa si ho comparam amb l’històric del
subministrament en períodes anteriors la qual cosa ha produït
que la diferència entre la lectura real i la lectura estimada hagi
estat major, que s’hagin acumulat una sèrie de consums i, per
tant, els usuaris han rebut, amb posterioritat, una factura més
alta. Això no implica haver de cobrar de més, però sí que
produeix un trastorn sobre el client, l’usuari, que veu una
factura més baixa un mes i una exageradament alta, en
comparació amb l’anterior, posteriorment.

És veritat que en el moment en què es produeix, el gener del
2009, aquesta pujada dels preus elèctrics les factures que s’han
produït dins el 2009, gener del 2009, han fet que a una part del
consum produït dins el 2008 s’hagin aplicat les tarifes de l’any
2009. Per tant, una pujada que vostès estimaven en un 4% han
dit -si no ho record malament- un 3,3%, perdó, de pujada s’ha
revertit sobre consums que corresponien a l’any 2008, la qual
cosa ha produït una part de les protestes i de les reclamacions
que s’han fet. Vostès han calculat que això afectava petites
quantitats, han dit que han estat inferiors als 3 euros, ens
agradaria saber quants, del total d’usuaris que vostès diuen que
hi ha afectats per les noves tarifes -segons ha comentat són
550.754- es veurien afectats per aquests retorns, en quina
quantitat mitjana -ja ens han dit que el total seria
aproximadament de 100.000 euros, supòs que aquesta estimació
la mantenen- i també què es tornarà dins l’abril arran de la
resolució de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. 

En tot cas el que em preocupa és quina facturació es farà a
partir d’aquest moment, quina facturació es farà per evitar
aquestes qüestions. Em preocupen algunes dades que han donat
vostès, si com vostès indiquen aquestes diferències importants
dins la facturació corresponen en bona part, crec que ha dit el
36%, a l’augment del consum, voldria dir que tots els esforços
que es fan amb les noves facturacions per part de
l’administració per rebaixar el consum tenim dubtes que donin
resultats, com també les companyies elèctriques, en aquest cas
GESA no seria una excepció, que també fan una aposta,
almanco de cara a la galeria, publicitàriament, per a aquesta
eficiència en el consum i que tampoc no s’acaba de veure
reflectida a les factures com veim en aquests moments. Haurem
de veure si aquestes modificacions legislatives o reglamentàries
en aquest cas, més ben dit, que es duen a terme amb aquesta
ordre ministerial en tràmit seria suficient o no perquè una
situació com la que s’ha produït en aquests moments no es torni
a produir, no hi hagi aquests desfasaments i sobretot no s’arribi
a produir aquesta alarma entre els usuaris.

No entraré a valorar si la política comunicativa de GESA ha
estat l’adequada o no, el resultat és que no ha estat suficient, no
sé si per culpa de l’Administració o de les empreses elèctriques,
però sí és veritat que hi ha hagut una alarma important entre els
usuaris quan han vist aquestes diferències entre les factures en
un cas i en un altre, entre les de desembre i les de gener
principalment. Per tant, hi hauria d’haver un esforç per part de
tots en aquest sentit per procurar solucionar aquestes qüestions.
S’ha de valorar positivament que la companyia immediatament,
quan va sortir la resolució de la Direcció General d’Indústria, va
reaccionar tot d’una dient, com no podia ser d’una altra manera,
que aplicarien aquesta resolució i retornarien a tots i cada un
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dels usuaris les diferències que hi havia. En aquest sentit la
companyia finalment va reaccionar. 

En definitiva crec que moltes de les preguntes que he fet
amb l’exhaustiu informe que ens han passat han quedat
contestades, altres sí que convendria aclarir-les un poquet més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Partit Popular.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair, com és natural, la
compareixença dels representants de GESA-Endesa al
Parlament, el Sr. Reus i el Sr. Rotger, i he de manifestar que
aquest grup s’alegra de tenir la companyia, la primera
companyia, distribuïdora de Balears per explicar aquest
problema que ha creat una veritable alarma dins la societat. He
de dir que aquest parlament no ha gaudit de la presència dels
representants del Govern que tenen responsabilitat en aquesta
matèria, Energia o Consum, per explicar la seva versió i per
explicar quines passes ha donat el Govern. Per tant, ens quedam
a meitat de coneixement, tenim la versió de l’empresa de
distribució, la principal no l’única, i ens falta l’altra. Vaig
demanar que a la vegada que es demanava la compareixença
dels representants d’Endesa també es demanés la del Govern
perquè permetria fer-nos una idea molt més completa de la
situació, no és així i crec que ens veurem obligats a demanar la
compareixença del Govern per conèixer les dues versions d’un
únic problema.

Aquesta alarma, paraules del Sr. Rotger i del Sr. Reus amb
què coincidim tots, que ha creat la revisió, aquestes noves
tarifes o el nou sistema de tarifar i el sistema d’aplicar-ho, ha
creat una situació d’alarma dins la ciutadania perquè les factures
que reben ara són desproporcionades respecte de les darreres
factures que rebien, és cert que podem atribuir, i avui intentarem
aclarir això, una part de responsabilitat a GESA, però també és
cert que aquí s’ha canviat el sistema de tarifar o de cobrament
i aquest sistema crea, en la seva primera aplicació, un problema
veritablement gros als ciutadans sobretot si tenim en compte la
situació econòmica en la qual ens trobam.

Hi ha una qüestió, Sr. Reus, que no tenc molt clara,
nosaltres, com a grup que és a l’oposició, la informació que
tenim és la dels mitjans de comunicació i les declaracions que
puguin fer tant vostès com el Govern, i la impressió que tenim
és que la resolució -això va sortir a la premsa- de la Direcció
General d’Indústria és posterior a un acord previ que hi havia
hagut entre les diferents empreses distribuïdores d’energia
espanyoles amb el Ministeri d’Indústria i basant-se en aquest
acord es va prendre la decisió que es facturaria tot el consum
que hi havia hagut a principis d’any, es pagaria en el mes
d’abril, és a dir, no és una cosa exclusiva que es paga en el mes
d’abril sinó que es paga per tota Espanya i que s’havia de fer -
això és el que tenia entès o el que s’havia publicat- i que s’havia
calculat una fórmula que deu ser aquesta estimació -això ha
comentat el Sr. Rotger- que seria un sistema d’estimació únic
per a tota Espanya de manera que hi hagués certa igualtat a
l’hora de revisar o l’hora de calcular les factures.

Si això és així, quina diferència tenim si previs a la resolució
de la Direcció General d’Indústria hi ha aquests acords?,
realment quines diferències tenim entre la resolució de la
Direcció General d’Indústria i la decisió del ministeri o l’acord
entre les empreses distribuïdores i l’Administració central,
quines diferències reals tenim per dir que a Balears tenim uns
avantatges o tenim unes diferències respecte de les decisions del
Govern central?

Per altra banda, crec el que em diuen i els agraesc molt la
documentació que se’ns facilita, però no m’acaben de quadrar
els nombres i li diré per què. El Sr. Rotger ha fet una explicació
molt detallada sobre les possibles causes d’aquest increment, hi
ha una qüestió que no sé si és un atreviment demanar-li, però
m’interessa, si per consum calculam que hi ha un 36%
d’increment, per pujades de tarifes un 26, per penalització un 19
i per imposts hi ha un increment d’un 18% -no està malament-,
m’agradaria, Sr. Reus, si és possible, que ens desglossessin tots
els components d’un rebut d’electricitat. Què paga un ciutadà
quan paga la factura del llum? Perquè crec que seria bo saber
que costa el llum i tot el que tenim afegit, per exemple, el
finançament de les energies renovables, el finançament de les
ajudes que rep la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
finançament de les ajudes renovables, els imposts, etc. Hem de
saber què pagam i per què. 

Això és important per una raó, mirin, ningú no ha d’evadir
la responsabilitat i és possible que aquí ens trobem que GESA
no ho hagi fet tan bé com ho havia de fer, podem trobar-nos-hi,
i podem trobar-nos que altres companyies tampoc no han fet el
que havien de fer. I evidentment quan tots els ciutadans
protesten és que hi ha un problema seriós, i no pot ser que un
tengui raó i tots els altres no, però també és cert que en aquest
moment poquíssima gent coneix els components del que paga
realment pel llum, i quan paguen el rebut del llum, què paguen,
i tampoc no ex coneix molt, i sembla que en aquest moment hi
ha una certa voluntat d’evadir la responsabilitat d’haver canviat
de sistema tarifari. Jo tenc la impressió, que tal vegada és
equivocada, que quan es va vendre la idea que pagant
mensualment s’estava fent un gran favor als usuaris, jo no dic
que no sigui així, però també pens que aquí hi havia un acord
previ, de manera que amb aquest sistema de pagar cada mes
també s’estava buscant una manera de proporcionar més
liquidesa a les empreses distribuïdores, cobraven cada mes en
lloc de cada dos mesos, serà així o no, però la veritat és que en
aquest moment el resultat va en favor d’uns i no dels altres.
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Clar, 100.000 euros, Sr. Reus, comparada amb tota la
facturació de l’any no és una quantitat molt grossa, però jo li
insistesc. Veurà, la gent amb qui he parlat, em diu del doble de
la facturació respecte del mateix període de l’any anterior, no és
el mateix un 70% que un cent per cent. És cert que enguany
hem tingut un hivern molt cru, l’any passat també ho va ser, i no
em quadren aquestes xifres. Jo no vendré a contar-los els talls
de llum que m’han fet a mi ni aprofitaré que són vostès aquí per
dir-los que m’han tallat el llum i que no me la tallin, no; però sí
que els voldria transmetre que en aquest moment hi ha una
situació -si em permeten l’expressió colAloquial i en castellà- de
cabreo general pel que es fa paga a la ciutadania de la seva
tarifa de llum, del seu preu. I crec que, sincerament, no és just,
no és possible que una persona que calculi que paga a l’hivern
250 euros bimensual, es trobi ara que en paga 600, encara que
incrementem el 70%, no hi arribam. Com és possible que passi
això? Això és el que ha de saber la gent.

Trob també que hi ha certa incertesa de com acabarà això.
Perquè clar, en el primer rebut que tenim, tenim un desastre, no
hi ha una norma encara que digui quin és el sistema que s’ha de
mantenir per saber quina fórmula s’aplicarà, no hi ha un criteri
definit, exceptuant la resolució de la direcció general, però és
que no sabem si aquest decret es revisarà, i això també crea -
crec- una situació d’incertesa que no és de rebut.

He sentit que l’administració els havia parat els peus, jo
voldria saber exactament quins peus ha parat. És a dir, han rebut
alguna sanció, per part d’Indústria o per part de qualsevol
departament de les Illes Balears? Han rebut o se’ls ha incoat
algun expedient disciplinari? Si és així, quines mesures se’ls
han imposat o si hi ha plecs de càrrecs, quins càrrecs se’ls
imputen.

Ja que els tenim avui aquí, hi ha una qüestió, no té res a
veure amb els fets, però sí amb les conseqüències. Com deia,
estam en una situació -vostès la coneixen tan bé com qualsevol
ciutadà- econòmica complicada, el rebut del llum és important,
és important per a les famílies, per als negocis, per a les
empreses; jo pens que últimament els usuaris no han estat massa
afortunats, ens trobam que per exemple les tarifes elèctriques
d’agricultura han desaparegut, amb l’excusa de la normativa
europea que estableix que no, ara ens trobam amb aquest
sistema tarifari que ha tengut uns increments brutals per part
dels ciutadans, tenen pensat vostès alguna mesura -diguem-
comercials, vostès són empresa, per tractar de ser més
competitius o oferir als ciutadans, precisament ja que ens
trobam en aquesta situació, uns preus més competitius?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Abans de donar la paraula al Sr. Reus, vull
indicar, atesa la solAlicitud que vostè havia fet de
compareixences de càrrecs del govern, que la Direcció General
de Consum havia demanar poder assistir per una qüestió de
reglament parlamentari s’ha indicat que hi havia un buit i que
era millor no comparèixer. De totes maneres, demanaria als
serveis jurídics que ho traslladin a la Mesa del Parlament,
perquè em semblaria raonable que els membres del Govern
poguessin assistir a les compareixences de característiques
similars a la que té lloc el dia d’avui.

I ara sí, té la paraula el Sr. Bartomeu Reus.

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

Sr. President, Srs. Diputats, Sres. Diputades. Intentaré ser
sintètic, perquè veig que aquesta qüestió està molt confusa,
encara, hem vengut aquí amb l’ànim d’intentar que s’entengués
el problema, i veig que encara hi ha dificultats.

D’entrada he d’afirmar rotundament que mai no hem aplicat
tarifes d’un any per l’altre, mai, que en aquesta qüestió no hi ha
cap tipus de diferència, és a dir, no hi ha hagut una mala
aplicació tarifària, en absolut.

Segon, no hi ha quantitats estimables a retornar, el debat del
retorn, per a mi, és un debat de mínims, parlam d’una facturació
a GESA mensual de 40 milions d’euros, amb un problema
mecànic, operatiu per una translació d’uns 100.000 euros, això
és un 0,25%. És a dir, el problema de la devolució no és
problema en absolut. Em ratific, mantenc perquè quedi ben clar,
que GESA ha actuat aplicant d’una forma estrictament correcta
la normativa aplicable, discutible o no, però GESA l’ha
aplicada. El debat de diferències i de retorns vull que quedi ben
clar, perquè no vull crear una falsa expectativa al ciutadà que
pensi que hi haurà un retorn massiu, parlam d’un 0,25% de la
facturació mensual. I això ha estat provocat, no per un error,
sinó per un problema de gestió, no, per un problema de gestió
no, per una mecànica operativa quant als càlculs, ni més ni
menys.

Avui en dia, per altra banda, encara esperam que el Ministeri
d’Indústria prengui una certa solució respecte de la manera de
computar la lectura estimada i bimestral i la translació a altres
bandes.

Jo voldria dir moltes coses, però pas pena que si en dic
moltes, vostès després d’oblidin de l’important. És a dir, no ho
hem fet malament, no ho hem fet malament, això és bàsic. Quin
problema tenim aquí, avui en dia, problema que a més
s’incrementarà en el futur? Ens trobam que l’energia és una
qüestió complexa, evidentment la gent del carrer no té per què
saber-ho. Ens trobam que, per exemple, la gent de Balears no
sap que el seu preu energètic, que el posa el Ministeri
d’Indústria a través d’un decret de tarifes i el posa el conjunt
normatiu que estableix que, hi hagi una empresa elèctrica a
Balears o n’hi hagi vint, el preu elèctric quant a competència és
el millor preu que surt de la competència del (...) peninsular. És
a dir, que mai una empresa o dues empreses de Balears jugaran,
a no ser amb el que és el marge comercial, que és un 0,3%, al
preu elèctric. Aquí hem d’estar molt agraïts els ciutadans de
Balears i de Canàries, que hi ha hagut la voluntat política
espanyola, des de fa molts d’anys, de mantenir un nivell de
preus elèctrics i gasístics a les Balears i a Canàries, que
realment sufraguen un diferencial de costs que estam al 40%, a
Balears no feim energia nuclear, no feim energia hidroelèctrica,
tenim els grups més petits per seguretat, són molt més cars en
generació, la xarxa de vehiculació de gas de Palma de Mallorca
vehicula un terç del pas que vehicula, per exemple, Saragossa,
tenim una baixa rotació del capital, tot això gràcies al Bon
Jesús, està recollit a lleis que determinen una salvaguarda que
el ciutadà de Balears, que té uns preus interns de producció a les
empreses, una o les que hi hagi, un preu de producció més alt
que el conjunt peninsular, el ciutadà es vegi afavorit per una
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transferència de recurs, transferència de recurs que arriba a ser
de 250 milions d’euros anuals per tenir aquests preus
avantatjosos.

Els parlaré un poquet del futur, que és el que em preocupa,
una vegada que reafirm que ho hem fet bé i que no hi ha
diferències, que les diferències que hi hagi, que la gent no esperi
més d’un 0,25 de mitjana, perquè és que no hi ha més. I jo he
brindat a vostès, així com la Conselleria d’Indústria ho obert un
expedient informatiu i té les portes obertes, que vostès puguin
tabular amb nosaltres les factures que vulguin, fent un mostreig,
el que vulguin i analitzam el que vulguin. 

S’ha apuntat aquí un tema molt important, quin és el preu
realment energètic d’un rebut? Mirin, estam abocats de futur a
un problema bastant greu, no a Balears, sinó el conjunt nacional.
Des de l’any 98 fins a l’any 2006, no estic parlat d’un govern
del PP o d’un del PSOE, parl d’un moment històric on hi va
haver uns governs, hi va haver la voluntat política de fer dels
preus elèctrics, elèctrics o energètics, gasistes, fer una política
macroeconòmica, de control d’IPC. Aquí es va intentar, per
ajudar al PIB i per ajudar a ics factors d’ordre empresarial, que
l’energia fos un factor barat, i se’ns va obligar, a les empreses
elèctriques, a donar la nostra energia, via tarifes, a un preu que
no cobria els costs; quan vostès senten a parlar del dèficit
tarifari 14.000 bilions de pessetes, són molts de doblers, aquests
doblers, ara, resulta que els pobres governants actuals es troben
que aqueixa pràctica decidida durant tres períodes de govern, PP
i PSOE, no vull discutir, per intentar mirar l’economia, ara les
empreses diuen, nosaltres ja no podem més, estam massa
endeutats, això s’ha de tornar. Perquè va resultar que justament
..., vostès pensin el que és, durant un període de què he parlat,
d’increment constant dels combustibles i del petroli, les tarifes
varen baixar nominalment un 60%, el desbalanç avui en dia és
aquí i s’ha de pagar.

A un rebut elèctric hi ha una factura, hi ha una
descomposició que quan un veu realment que hi ha “cobertura
déficit tarifario”, “cobertura moratoria nuclear”, “régimen
especial eólica, fotovoltaica”, el que sigui, ..., hi ha una sèrie de
despeses fixes que ja fan que la factura elèctrica, d’entrada,
tenguin un fix, i després entren els costs, els costs de gestió
elèctrica. Dic això perquè vostès han de pensar que ara parlam
de tarifes elèctriques, jo ja no ho sé, però està molt anunciat que
el mes de juliol els clients tendran una tarifa “refugi”, que el
mercat vol ser lliure i que aquesta gent podrà anar a un
comercialitzador. Aquí el tema està a saber si aquesta tarifa
“refugi” serà la tarifa que serà tan i tan atractiva que matarà el
mercat lliure. I jo crec que sí, perquè si avui en dia els elèctrics
poguéssim dur els nostres preus als consumidors, sense una
tarifa que sigui un refugi de gent, l’energia es dispararia per
molt, perquè tenim un problema de costs reals, tenim un
problema d’haver de pagar moltes factures antigues, que s’ha
generat a altres èpoques. Vostès pensin, per altra banda, que
aquí a Balears, i molta gent no ho sap, tenim uns règims molt
privilegiats, perquè nosaltres, el ciutadà de Balears no paga el
sistema elèctric al preu que realment ens costa fer l’energia.
Perquè ho entenguin, com deia molt bé el Sr. Rotger, els doblers
que ingressa GESA se’n van directament al Ministeri i la CNE,
i després hi ha un repartiment, repartiment que va resultar que
aquí a les Illes Balears, i l’empresa que està aquí radicada,
vàrem tenir un problema molt greu durant sis anys que pendents
de la regulació d’extrapeninsulars, durant sis anys aquests

doblers que havíem de recuperar del sistema per donar l’energia
a un preu més avantatjós, no els rebíem, i vàrem arribar a ser
creditors per un import de 100.000 milions de pessetes, a una
època, justament, que per la demanda que hi havia a Balears ens
vérem obligats a invertir, que en deu anys vàrem doblar el
paquet productiu de GESA, l’estoc de producció es va doblar,
a una època en què els doblers no arribaven.

És a dir, primer, els preus elèctrics, siguin tarifes o lliures,
no els posa una companyia elèctrica, aquí a Balears, els preus
lliures tenen el gran avantatge per a Balears que hi hagi aquí una
o dues competències, encara que es fessin molta competència,
mai no hi hauria els preus competitius que hi ha a la península,
amb la qual cosa s’agafa el millor preu peninsular, que sempre
serà més baix que el preu de la competència de cinc empreses
productores elèctriques a les Illes Balears. I a més a més vull dir
que si aquí a Balears hi hagués més empreses amb competència,
l’energia seria més cara per l’economia d’escala, som petits, és
la realitat.

Dit això, sé que és una qüestió que no és bona d’entendre, el
que voldria és que des de la classe política s’ajudàs d’una forma
molt decidida al manteniment d’un avantatge que tal vegada
algun dia entrarà en discussió, que és que el ciutadà de Balears
tengui un privilegi quant a preus més baixos que els costs reals
que hi pugui haver aquí a les Illes; a afirmar a l’opinió pública
que aquesta companyia que de vegades hem tengut mala sort i
ho hem fet malament, aquesta vegada no, en absolut, en absolut;
que per favor la gent no s’embulli amb resolucions d’una
conselleria o d’un govern esperant una devolució, perquè la
devolució és una devolució mecànica, expressada en un 0,25%.

I també vull dir que sincerament m’agradaria que el que he
ofert d’una forma ràpida fos una realitat, és a dir, tenim temps
suficient, si vostès en tenen, per tabular el nombre de factures
que vostès vulguin i mirar d’entendre per què una factura ha
passat de 80 a 350 euros; a mi mateix el primer dia em va
sorprendre moltíssim, jo he hagut d’aprofundir, no estic en el
dia a dia d’aquestes matèries, com és possible?, idò ha passat,
hi ha hagut un increment tarifari molt fort que s’ha aplicat de
forma correcta. I, per altra banda, hem, agafat uns mesos base
molt alts, molt alts i, de forma curiosa, pens que amb molta
desgràcia perquè són uns mesos que crec irrepetibles quant a
climatologia.
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Dit això, res més. Nosaltres, la nostra política de bona acció
enfront del ciutadà quant a preus, crec que és el mèrit de la
classe política balear amb la Llei especial de règim econòmic i
fiscal i altres lleis va aconseguir que, hi hagi una companyia o
deu companyies a Balears, el preu elèctric vengués determinat
per la competència peninsular, que sempre es tendrà un preu
molt més baix, i després jo els dic que faria molta falta que el
conjunt de polítics balears segueixi molt de prop el que pot
passar amb el règim de preus tarifats de cara a futur, perquè així
com els ministeris actuals s’han vist obligats, per no fer entrar
les empreses en crisi, a reflectir d’una manera lenta aquest
dèficit, aquesta qüestió es va accelerant, en definitiva; i hi pot
haver un moment en què faci molta falta trobar altres camins,
altres solucions per evitar un impacte massa important, que el
que es varen estalviar durant molts d’anys els consumidors, ara
ho hagin de pagar massa aviat.

Això és tot i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Si vol fer ús de la paraula per complementar
alguna cosa, Sr. Rotger? No.

Bé, així té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA MERCADAL I MERCADAL:

Moltes gràcies, Sr. President. I gràcies, Sr. Reus, per aquesta
intervenció. Hem escoltat que és un tema complex, que la gent
del carrer no té per què conèixer-lo, clar, la gent del carrer el
que ha fet, en aquest cas, és pagar i per açò li hem demanat a
vostè tota aquesta sèrie d’explicacions que vostè diu que són
unes explicacions molt tècniques i que no són fàcils d’entendre.
Jo li diria que sí, crec que tots els que som aquí l’hem entès, per
mala sort, però, a mi no m’ha acabat de convèncer, més aviat no
m’ha convençut gent. Perquè dins els diversos augments,
aquests que diu vostè que hi ha hagut durant el 2008, si
l’augment d’octubre, novembre, desembre, cap a gener, era,
crec que na dit d’un 3%, però bé jo he llegit també que quedava
entre una forquilla segons el tipus de consum del 3,8 i el 4,5; i
aquí es pot posar un exemple molt senzill: si jo pagava 100
euros i el mes de gener hagués rebut una factura de 104, 105 o
110, no hagués fet cap protesta, jo crec que la majoria de
ciutadans no haguessin fet aquest allau de protestes i de queixes
que han arribat on han arribat.

Ens ha parlat de certs tecnicismes, i jo diria que en certa
manera ha estat un intent de desviar responsabilitats. Si vostès,
com a GESA-Endesa, van demanar assessorament o van
demanar consell, crec que ha dit a la Comissió Nacional
d’Energia, o al Ministeri o a la conselleria, perquè els orientés
en el sistema que havien de facturar o com havien d’enfocar
aquestes lectures estimades, el meu grup pensa que la
responsabilitat de facturar correctament era de vostès, i no ho
van fer. No crec que una petició d’assessorament sigui vinculant
per a aquell organisme que la rep, açò no els exonera de la
responsabilitat, a vostès, jo crec que res no els impedia facturar
bé, i no ho van fer.

Per fer un comentari així, molt de passada, que bé, que
alguna administració o que els poders públics els han duit a
ratlla o els han aturat els peus, com jo havia utilitzat aquesta
expressió en la primera intervenció, jo crec que açò està
clarament expressat a la resolució de la Direcció General
d’Indústria, Comerç i Energia, que els obliga un seguit de coses
que no fa falta reproduir perquè ja és dins aquest dossier que
vostès ens han entregat, que és una transcripció literal de la
intervenció que han fet vostès abans.

I finalment una reflexió sobre el tema del problema de
costos reals que deia el Sr. Reus i d’aquests 14.000 milions de
dèficit que sembla que hi ha, tal vegada aquí hauríem de fer una
reflexió, tal com dic, de la inviabilitat de l’empresa privada com
a gestora de l’electricitat, queda dit.

Per la resta, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del BLOC i PSM-
Verds.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Novament agrair les explicacions del
Sr. Reus, m’hauria agradat que hagués incidit un poc més, no
tant en allò que ens ve als usuaris, aquesta pujada espectacular,
posar remei a aquests 14.000 milions que tenim de dèficit, sinó
també si realment aquestes modificacions que hi havia, com
deia jo abans, serien o no les adequades per evitar aquests
problemes. 

Voldria fer un comentari, no per una qüestió que hagi dit
vostè, però s’ha dit que no hem tengut la versió del Govern, jo
no record que cap grup de la casa l’hagi demanada, estic segur
que el Govern compareixerà sense cap problema a donar les
explicacions que s’hagin de donar, com no pot ser d’altra
manera. En tot cas, això en el seu moment. 

Vostè deia que no s’han aplicat les tarifes d’un any per
l’altre i ho ha reiterat. Bé, jo m’he limitat a recollir allò que
algunes associacions de consumidors com FACUA havien
denunciat, o allò que diu textualment la resolució de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, que forma part dels
documents que vostè ens ha passat i que diu que: “la companyia
elèctrica ha utilitzat una fórmula d’estimació basada en consums
històrics i part de l’energia consumida durant el 2008 s’ha
facturat sobre la tarifa vigent, a partir d’1 de gener del 2009, la
qual és superior, cosa que ha suposat un perjudici econòmic per
al client”. Ho diu textualment i en tot cas si no és així, supòs
que haurà de rectificar. 

A més, diu que quant al càlcul d’excés de consum s’ha
observat que l’energia consumida en excés ha estat calculada
entre lectures reals, però el recàrrec per quilovat consumit s’ha
determinat de forma proporcional al nombre de dies en què han
estat vigents cada una de les tarifes, compresos en el període
transcorregut entre la darrera lectura i l’estimada anterior, quan
s’hauria d’haver fet entre lectures reals. I finalment, s’ha
observat que s’han aplicat bonificacions de consum a factures
basades en lectures estimades i per altra banda no s’ha
determinat el seu preu de forma proporcional al nombre de dies
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del període en què han estat vigents cada una de les tarifes. Em
limit a recollir textualment allò que diu, com deia, la resolució
de la Direcció General d’Indústria.

En tot cas també és veritat i vostès hi han insistit molt, que
les devolucions seran molt petites. Bé, jo crec que també les
expectatives almanco..., vaig poder llegir la roda de premsa en
què es donaven explicacions d’aquesta resolució de la Direcció
General d’Indústria en què precisament el director general ja va
advertir que efectivament, en la línia d’allò que vostè ha dit, no
hi hauria grans retorns. Per tant, jo crec que en aquest sentit per
part del Govern almanco no s’han donat falses expectatives,
crec, perquè van en la línia d’allò que vostès avui han comentat.

En tot cas, agraïm novament la seva intervenció i esperem
lògicament que en el futur puguem entre tots arreglar aquestes
qüestions que vostès ens avancen i que ens han de preocupar
especialment als ciutadans i ciutadanes i sobretot, a aquells que
puguin tenir més problemes per arribar a final de mes i per fer
front a aquestes factures. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor portaveu. Té la paraula el portaveu
del Partit Popular.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. He de començar agraint les
explicacions del Sr. President sobre la compareixença dels
membres del Govern. Jo només li voldria dir una cosa, a aquell
grup li és ben igual si vol venir un director general a escoltar els
representants d’Endesa, allò que no demanam és així. El que
vàrem suggerir en el seu dia era que, ja que compareixien els
representants d’Endesa, que també compareguessin els membres
del Govern a explicar-ho. Això ho vàrem suggerir al Grup
Socialista que va ser el que va tenir la iniciativa que
compareguessin els representants d’Endesa. Si és necessari
nosaltres ja formularem la petició i no hi haurà cap problema.
Però ho vàrem fer perquè el tema quedés ben clar. 

He de dir per cortesia, no ho havia dit abans, que agraesc la
invitació del Sr. Reus a revisar, a comprovar o a veure el
sistema de facturació d’Endesa, pens que així estarem tots més
tranquils, i com que l’ha feta el Sr. Reus al Sr. President, jo
supòs que tendrem més èxit que altres vegades en què el Govern
s’ha compromès a convidar-nos a visitar algunes instalAlacions
i després no s’han produït.

Dit això, crec que aquí al final es redueix tot a la qüestió
dels preus. Hi ha una qüestió que jo no li havia comentat Sr.
Reus, però que em permet comentar-ho ara amb la
documentació que ens ha entregat, quan hem fet aquest estudi
o aquest exemple ilAlustratiu de quin és el cost que es pot tornar
dels sous que s’han cobrat de més, etc., i que fan el
desglossament de com s’han cobrat les factures, hi ha una nota
a la darrera frase que diu: “per altra banda l’encariment del preu
total del quilovat consumit d’un període a l’altre ha estat d’un
33,3%”. És a dir, aquest és l’increment que hi ha hagut del preu
del quilovat. M’agradaria, Sr. Reus, si és possible, que
n'expliqués les causes. 

En definitiva, jo torn a dir el mateix, aquí tenim un problema
de tarifes i aquí tenim un problema de sistema tarifari, aquí
tenim un problema de normativa establint el sistema tarifari. A
mi em preocupa una mica el que ha dit, que ara es vulgui
avançar els darrers anys en molt poc temps. Jo record la postura
de la Comissió Nacional d’Energia que deia que els preus de
l’energia s’havien d’incrementar un 20%. Però clar, el problema
no és que l’energia costi un 20% més, el problema és allò que
pagam en el rebut de llum, que no és el preu de l’energia, són
moltes més coses. I aquesta és, ho ha explicat una mica,
possiblement una de les raons que en aquests moments
s’estiguin pagant les quantitats que s’estan pagant. I el que em
preocupa no és que es torni aquest 0,25%, ningú no discuteix
aquest 0,25%, Sr. Reus, tal vegada el Sr. Rotger tenia raó quan
deia que la devolució no solucionarà el problema. Efectivament,
ningú no ho discuteix, per un 0,25% ningú no discutiria. 

El problema és que ens trobam que si comparam els preus
d’un any per altre del mateix període amb un consum més o
manco semblant, hi ha unes diferències de preu molt grans. I la
gent s’ha trobat el mes de febrer amb una factura molt grossa.
Clar, vostè em corregirà tal vegada, però pareix ser que quan
estam parlant dels excessos de consum, és a dir, aquest recàrrec
pel consum, si la lectura real s’ha fet el mes de febrer i tens una
diferència respecte de l’anterior període, efectivament, tens un
increment molt gros de consum que fa que rebis aquesta sanció.
Però en canvi, la lectura real es refereix a una diferència de dos
mesos i mig o tres mesos, segons sigui la darrera vegada que
s’ha tengut la revisió. Pot ser aquest un dels problemes d’aquest
increment? Aquesta podia ser una causa. Si no és així, bé,
valdria la pena que ho expliquessin, però evidentment allò que
s’acredita també és que els ciutadans consumeixen l’energia que
necessiten se’ls posi el preu que se’ls posi i se’ls digui el que
se’ls digui. Aquesta política d’estalvi energètic, que
incrementarem preus perquè la gent no gasti, els resultats els
tenim damunt la taula, la gent continua gastant allò que
necessita, el que passa és que després els preus són els que són.

Després hi ha una qüestió referent als preus, on em
permetria, amb tot el respecte del món, corregir el Sr. Reus.
Nosaltres no tenim cap privilegi respecte dels preus, el que fan
és compensar-nos. Estarà d’acord amb mi, Sr. Reus, crec que és
important aquesta qüestió. El règim especial de les Illes Balears
estableix aquesta situació i es va reconèixer després en el decret
d’extrapeninsulars de sistemes de distribució. Jo crec que això
és important i és rigorosament cert. Fa uns anys, jo ara no estic
al dia, però fa uns anys l’import d’aquesta compensació, no
privilegi, ascendia a 10.000 milions de pessetes anuals, una cosa
així, ara supòs que és bastant més, això crec que és important.
Malgrat aquest benefici, malgrat aquesta compensació, la
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realitat és la que és i avui estam pagant uns preus, i els ciutadans
estan preocupadíssims i si hi estan els ciutadans, evidentment hi
estam tots. 

Els preus de cara al futur, possiblement el Parlament de les
Illes Balears, tot i la seva importància, no els pot condicionar,
ni pot dir què s’ha de fer. Però sí és important tenir clar que a mi
em fa por que ens trobem més d’una vegada davant la situació
que ens hem trobat aquests dies, em fa por i estic preocupant. I
no sé si tothom estarà a l’alçada de les circumstàncies. És a dir,
crec que és important tenir en compte que s’ha de revisar el
sistema tarifari, el que no es pot fer, per fer una mica de teatre
i quedar bé davant la ciutadania i per dir un parell de coses
polides a la premsa, és buscar un sistema nou i que després
resulti que es paga molt més del que se pagava, i que al final
una cosa que s’anuncia com un gran avantatge, acabi sent un
gran perjudici per als ciutadans i per als consumidors.

A més, li havia preguntat, supòs que s’ha oblidat de
contestar-me, sobre les sancions dels expedients disciplinaris,
-acab tot d’una, Sr. President-, que s’havien imposat a Endesa
per aquesta actuació. És veritat que el Govern els para els peus?,
a nosaltres ens agradaria saber si és veritat, i si és veritat, de
quina manera ho fa.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per acabar la compareixença del dia d’avui
té la paraula el Sr. Reus.

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

Jo vull acabar donant les gràcies a tots els diputats i
diputades per aquesta oportunitat. M’agradaria que aquesta
trobada hagués servit per intentar que l’opinió pública
entengués que no hi ha hagut un error, no hi ha hagut una
equivocació, no hi ha hagut un mal fet. És a dir, hem aplicat
estrictament les normes, i quan parlam de diferències a abonar,
vull que recordin que sorgeixen per l’aplicació de normes i per
aplicació de buits legals actuals que s’han d’omplir i que en cap
cas no són ilAlegals. Estam parlant sempre d’un problema
d’índole estrictament menor, perquè com vostès diuen molt bé,
el problema no és el 0,25% que la gent ha vist passar la factura
elèctrica de 80 a 300 euros. Això ve determinat, Sra. Diputada,
per l’increment de tarifes que hi ha hagut i pel factor climàtic.
Ni més ni manco.

Pensant en el futur, és molt convenient que tots prenguem
nota que el sistema energètic du a l’esquena molts de costs
fixos. I que el gran avantatge de compensació que hem tengut
aquests anys les Balears per no fer front en solitari als nostres
costs reals de producció, a mi m’agradaria que fos un tema (...)
de futur, però quan les xifres són tan greus, un pot dir si pagam
l’aigua a Catalunya a un preu distint a Balears, per què no pagar
cadascú l’energia al seu preu real que tengui? L’únic que faig és
aixecar la mà i demanar que hi hagi una concòrdia a nivell dels
partits polítics per defensar una cosa molt important. Vostès
pensin que l’assignació que tenim per compensació dels costs
està ja en 200 milions cada any, això són xifres importants
només per a nosaltres.

Respecte de l’administració, des del primer dia hem actuat
d’acord amb ells, hem anat de la mà. S'ha obert un expedient
merament informatiu. No hi ha cap expedient sancionador, no
hi ha cap criteri punitiu, estan intentant tabular allò que
nosaltres hem fet, factures, per saber si realment hi ha
equivocacions. Jo torn a reiterar la meva..., no oferta, els deman
per favor que venguin perquè serà una defensa que jo tendré de
cara al carrer davant les afirmacions que ho feim malament. Els
deman per favor que venguin i si troben errors que ens ho fiquin
a l’ull en definitiva. Però que no hi hagi declaracions
extemporànies de dir blanc o negre, s’han equivocat i han de
tornar tants de doblers, no és veritat. 

Dit això, a la seva disposició, com sempre. Ha estat un plaer
venir, Sr. President, senyores i senyors diputats. 

Encantat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rotger, té la paraula si vol dir alguna cosa.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE GESA (Andreu Rotger
i Amengual):

Jo no puc evitar fer un comentari i em sap greu fer-lo
després de la intervenció del meu president, perquè sembla que
vulgui matisar. Però no puc resistir-me de fer dos comentaris.
Sembla que el Sr. Cardona té molt d’interès que se sancioni
GESA. Jo crec que el més important és que tinguem clar què és
el que ha passat i com s’ha de fer perquè en el futur alarmes
d’aquest tipus no es produeixin.

Jo venia amb l’ànim de dur en aquesta sala que representa
per a mi els ciutadans que són els nostres clients, informació per
tal sortir de certa confusió i un fil d’esperança, que jo la tenc. El
que s’ha produït no és un error de GESA, això és molt fàcil,
això és el que passa sempre. Quan hi ha un problema, busquem
un culpable. I així ja ens quedam tots tranquils. No, no, no hi ha
hagut un error per part de GESA. M’agradaria tranquilAlitzar les
senyores i els senyors diputats i dir-los que tenen una
companyia que fa 80 anys que és a Balears, a Mallorca, que som
mallorquins, intentam fer-ho bé i ho volem demostrar, i volem
que hi hagi una absoluta transparència en allò que feim. Em
preocupa que hi ha hagi dubtes i sobretot si n’hi ha, els hem
d’aclarir, perquè som la companyia de serveis del nostre país. I
no desviem problemes allà on no hi són.

Estam d’acord que no s’ha fet res, absolutament res, que
sigui ilAlegal. És veritat i hi ha un gràfic, tal vegada per l’hora ja
és massa tard per veure-ho, però és un gràfic que intenta veure
que efectivament hi ha uns consums del 2008 que es passen a
l’any 2009, és clar, per l’efecte de lectura estimada. I aquesta és
la diferència entre aplicar la facturació mensual amb el criteri
del decret, o d’aplicar la facturació bimestral en lectura real. I
això fa que no hi hagi hagut un error a retornar, sinó que
aquestes diferències que efectivament són petites, cèntims, quasi
insultants per a alguns, són la diferència que s’ha produït entre
un sistema i un altre. 
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Per tant, el problema subsisteix perquè d’una forma, jo crec
que limitada en el temps, com han estat els mesos de desembre
i gener on ha fet un fred molt superior a l’any passat i que ha
produït que els clients hagin consumit electricitat, i ara a
posteriori ens trobem que això té unes repercussions
econòmiques. A més, si no hi hagués hagut aquest increment
important de consum, l’increment de tarifa no s’hagués notat,
perquè cada any hi ha increment de tarifa, el que passa és que si
s’aplica un increment de tarifa a una base de consum que és
petita, aquest increment no és notable. Si l’increment de consum
és important, multiplicam per un increment de tarifes que fa que
sigui important. Tot depèn d’allò que comparem, si comparam
el mes d’octubre que va ser un mes bo, amb el mes de
desembre, o si el comparam amb el gener passat, etc. 

Per tant, jo crec que és un problema limitat en el temps,
afortunadament, però que l’hem de passar i hem d'assumir que
hi ha hagut una diferència de consum important amb un preu
superior, amb unes penalitzacions que jo no discutesc si són
bones o són dolentes. La regulació no correspon a l’empresa
elèctrica. L’empresa elèctrica el que ha de fer és seguir
legalment allò que vostès estableixen, en aquest cas el ministeri
de Madrid. I es va creure oportú penalitzar per afavorir l’estalvi
energètic. Bé, jo no sé si això és bo o dolent. Nosaltres creim
que és bo estalviar energia, perquè el millor estalvi d’energia és
aquella que no es consumeix. Per tant, ja va bé que això sigui
així. El que passa és que ha produït unes conseqüències. I això
no ho podem ignorar perquè si volem continuar pensant que hi
ha hagut un error de l’empresa elèctrica i que l’hem de
sancionar per això, ens quedarem molt tranquils, però no és
veritat, i sortirà, al final sortirà.

Per altra banda, la possible elecció de companyia ja és un
fet, la possible elecció de preu ja és un fet i a partir
previsiblement de juliol, si no es canvia, fins i tot serà obligat,
serà obligat escollir companyia, a no ser que un reuneixi les
condicions per acollir-se a la tarifa refugi que el Ministeri
denomina TUR, tarifa d’últim recurs. Per tant, llavors aquest
problema també desapareixerà. Jo crec que tots aquests
problemes que ara patim desapareixen en el futur immediat,
però clar, és convenient que tots parlem el mateix idioma per
entendre’ns, i si hi ha algun dubte, crec que és convenient, i
nosaltres ens oferim, que per la part que correspon a l’empresa
elèctrica, sigui al Parlament o partit a partit, estem disposats a
aclarir, veure i discutir, perquè tal vegada hi ha una cosa que
nosaltres no veiem d’aquest tema, no?

Moltes gràcies.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Sr. President, si em permet, un segon. Un tema que no puc
deixar de comentar. En aquesta cambra hi ha diputats de les
quatre Illes Balears, i el Sr. Rotger ha dit que una empresa
mallorquina que treballa per als mallorquins, jo simplement li
voldria demanar si també treballa per als menorquins, per als
eivissencs i per als formenterers. I prova d’aquesta diversitat és
precisament la mesa d’aquesta comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Un segonet. Sap vostè que sempre mir d’aplicar criteris de
flexibilitat, ha demanat un tema que ha plantejat, supòs que si
vol fer alguna explicació a aquest comentari ...

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

Em permetrà el Sr. Rotger que contesti per ell, perquè em
sap greu que una qüestió colAloquial pugui ser una qüestió,
diguem, arrojadiza. Esperava que hi hagués un fair play aquí
distints.

Evidentment, GESA som una empresa mallorquina,
menorquina, eivissenca i formenterenca, des de fa vuitanta anys.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, una vegada acabat l’ordre del dia, ja només queda
agrair la presència del Sr. Reus i del Sr. Rotger. S’aixeca la
sessió.
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