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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió

d’avui. Ens falta el president i en substitució seva hi actuaré jo,

ja ens va dir que era per un tema de salut i que, per tant, no

podria ser avui aquí.

En primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Substitueix Enrique Casanova.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Jaume Garau.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha més? Estupend, idò.

Compareixença del conseller de Territori, Energia i

Mobilitat, solAlicitada mitjançant els escrits RGE núm.

4212/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal

d’informar sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà a les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

govern, i RGE núm. 4293/15, presentat per tres diputats de

la comissió adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal

d’informar sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria pel que fa a energia.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en la compareixença del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, solAlicitada mitjançant els escrits RGE

núm. 4212/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal

d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern

que desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat, d’acord

amb el programa polític del govern, i també RGE núm.

4293/15, presentat per tres diputats de la comissió adscrits al

Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a energia.

Hi assisteix el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, el

Sr. Joan Boned i Roig a qui saludam, i ve acompanyat de la

Sra. Núria Collado Edo, secretària general; del Sr. Joan

Groizard, director general d’Energia; del Sr. Camino González,

cap de Gabinet; de la Sra. Antònia Artigues, cap de Premsa, del

Sr. Miquel Pavial, assessor tècnic; i del Sr. Eduard Soriano,

interlocutor parlamentari.

Té la paraula el Sr. Conseller, per tal de fer l’exposició oral,

sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sr. President. Intentaré, atesos els problemes

horaris amb els quals ens trobam, no estendre’m gaire. La

veritat és que es tracta de la darrera direcció general de la

conselleria que faltava per comparèixer, bàsicament el tema

d’energia, totes les altres àrees i direccions generals ja vàrem

tenir l’oportunitat d’exposar-les a la Comissió de Medi

Ambient i Territori, però aquesta, en trobar-se en aquesta

comissió, doncs ha fet que tenguéssim una compareixença

específica per parlar-ne. Però repeteix, avui precisament del

que es tracta és d’apuntar a grans trets les propostes

programàtiques a mig i a llarg termini, fins i tot pot ser una

exposició més breu, tenint en compte que en no res, dins un

mes i mig, tendrem l’oportunitat de comparèixer novament en

aquesta comissió parlamentària per parlar ja de qüestions més

concretes i properes, que serà el pressupost del 2015, on ja

tendrem l’oportunitat d’acotar algunes propostes específiques

i ja a més curt termini.

El línies generals, el tema energètic crec que hem de tenir

en consideració dues qüestions que pensam afrontar d’aquesta

manera des de la conselleria, i són: entendre quines són les

necessitats reals en el tema energètic i, per tant, apuntar la

necessitat de la revisió o d’un nou pla sectorial energètic.

Estam d’acord i sabem que n’existeix un, un pla al qual

darrerament s’hi varen fer petites, entenem, des del nostre punt

de vista, aportacions en matèria d’energies renovables, però, en

qualsevol cas, entenem que és necessari i imprescindible fer

front a una nova planificació de les necessitats en temes

energètics i donar més importància, més amplitud al tema de les

renovables dins aquesta planificació.

Per què ho entenem així? Perquè la situació actual està molt

clar que parteix, segurament, d’una planificació en base a

previsions exagerades i per tant amb unes previsió de

necessitats energètiques també molt superiors a les reals. I el

que hem de fer és aquest pla energètic adaptar-lo a les

necessitats; estam d’acord que no podem planificar tampoc per

sota del que sigui necessari ni ajustar en excés, però és que, des

del nostre punt de vista, la planificació prevista va molt més

enllà d’allò que és necessari. I entenem que, d’una vegada per

totes, també hem d’intentar, com a mínim, jo sé que cada

vegada que comença la feina un nou govern parla d’energies

renovables i sistemàticament fins ara s’ha donat la situació que

és més allò que es parla que allò que realment anam a

aconseguir en els diferents que tenim l’obligació de gestionar,

i la nostra intenció és que intentarem que en aquests quatre anys

es facin visibles alguns canvis en matèria d’energies

renovables, hem de mirar d’apostar realment per aquest tipus

d’energia.

De vegades s’ha de tenir en compte que no n’hi ha prou a

fer propostes, sinó que s’ha d’aconseguir que les propostes

finalment siguin efectives i en energies renovables segurament

és un dels grans entrebancs, que és pot planificar però són

nombroses llavors les dificultats que l’administració i fins i tot

les empreses que tenen projectes presentats a la conselleria o en

tràmit a l’administració es troben amb moltes dificultats per fer

efectives aquestes propostes en matèria d’energies renovables.

Hem d’intentar agilitar aquesta tramitació, fer-la més fàcil o

cercar fórmules alternatives perquè puguem parlar

d’implantació i instalAlació en matèria d’energies renovables en

aquells indrets que siguin menys problemàtics a l’hora

d’intentar executar. I hi pot haver alternatives que potser

manejam i que en el seu moment ja les donarem a conèixer

també. Per tant, crec que aquest és un dels punts importants.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504212
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504212
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504293
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Intenció també de la conselleria és, dins aquest foment de

les renovables, impulsar també de forma real, l’opció

d’autoconsum. És una opció de la qual es parla molt

darrerament i sobretot per les dificultats que es preveuen a

partir de reglamentació a nivell estatal la qual no és el millor,

entenem, que es tramita i si s’arriba a aprovar no serà la millor

opció tampoc; hem de cercar, dins el marc competencial de la

comunitat autònoma aquelles propostes que permetin que

facilitem aquestes propostes d’autoconsum.

I com a proposta, també dins aquesta legislatura, hi ha el

foment de la mobilitat elèctrica, quan dic mobilitat elèctrica em

referesc als vehicles elèctrics. Haurem d’intentar, partint

d’experiències pilot si fa falta, en aquells indrets que sigui més

fàcil fer-ho, intentar cercar fórmules per implantar cada vegada

més l’ús del cotxe elèctric; el cotxe elèctric que, inicialment, en

les seves primeres opcions tenia greus dificultats de

competitivitat amb la resta de vehicles. Tot això, així com

passen els anys es va superant, es va millorant l’efectivitat

d’aquest tipus de vehicle i crec que a ningú no se li escapa la

importància de ressaltar l’ús d’aquest tipus de vehicles a l’hora

de parlar de mobilitat.

I un altre eix fonamental dins la proposta programàtica

global de la conselleria hi ha aposta decidida per la lluita en

contra de la pobresa energètica. La situació creada aquests

darrers anys arran de les dificultats amb les quals s’han trobat

de sobta moltes famílies en aquestes illes, per les propostes en

matèria econòmica bàsicament, de les retallades que han posat

en perill i de fet han eliminat nombrosos llocs de feina, han

deixat moltes famílies sense capacitat d’ingressos, amb uns

ingressos mínims, i tot això té conseqüències molt negatives:

una de les primeres és la dificultat o impossibilitat per fer front

a necessitats bàsiques i a serveis necessaris, aquest, sense anar

més lluny, és el tema de l’energia necessària. No pot ser que

famílies amb criatures petites no puguin ni tan sols escalfar

moltes vegades ni el menjar ni la casa i hagin de passar hiverns

molt durs, que tenguin dificultats per fer front al rebut mensual

d’aquesta despesa. I entenem que s’ha de fer una passa més

enllà del que s’ha fet fins ara.

Fins ara què hem trobat? Hem trobat que sí, efectivament

existia un conveni signat entre la FELIB i una empresa en

concret que era Endesa, cercant o articulant qualque sistema

per evitar que les famílies que hagin reunit un seguit de

condicionants, presentats davant l’ajuntament, no es vegin que

finalment per part de l’empresa se’ls acaba tallant l’energia a

aquestes famílies. Però entenem que no és la solució definitiva

ni la millor proposta que es pot fer, perquè aquest conveni

simplement suposa que hi ha una administració, en aquest cas

la municipal, que es fa càrrec de la despesa que no poden fer

les famílies, i el conveni amb l’empresa simplement articula

fórmules perquè admeti l’empresa cobrar amb un cert retard,

però res més. Des del nostre punt de vista hem de cercar

fórmules perquè no serveixin només de conveni amb una sola

de les empreses, que siguin un marc general a tenir en compte

per part de tots; que la possibilitat d’acollir-se a aquest fet no

depengui de la voluntat de l’ajuntament, perquè el ciutadà no

té culpa que l’ajuntament, per qualsevol motiu, no tengui ni

necessitat, ni cap voluntat de firmar cap tipus de conveni,

l’exemple és que simplement crec que són al voltant de 23

ajuntaments els que s’hi troben acollits, i el ciutadà no té

perquè pagar de vegades aquestes irresponsabilitats de no

entendre la necessitat d’ajudar a aquesta situació.

Per tant, atès el fet que les companyies no tenen

precisament dèficit en el còmput anual dels seus exercicis i

moltes d’aquestes obtenen importants beneficis, entenem que

també han de ser corresponsables a l’hora de cercar fórmules

per defensar els drets d’aquestes famílies necessitades; no es

poden limitar simplement, quedar-se a veure què és el que fa

l’administració i ells acceptar com a únic condicionant que

cobraran una miqueta més tard, però continuen cobrant.

Esforços n’haurem de fer tots, davant una situació crítica

haurem de cercar solucions i en aquesta hi hem d’aportar tots

i, per això, s’articularan des de la conselleria fórmules per

cercar línies de consens, amb la participació no tan sols de les

administracions sinó fins i tot d’ONG, organitzacions d’ajuda

a aquestes persones necessitades, els colAlectius i amb els

diferents responsables de diverses conselleries del Govern les

quals, davant un tema i un problema transversal, en aquest cas

com és aquest, estam tots disposats a participar i a fer-ho i

cercar un alternativa, amb la colAlaboració evidentment de les

empreses que són distribuïdores d’aquest tipus d’energia.

Com he dit abans, quan he començat, he intentat fer un

resum per no estendre’m gaire i ara estaria a disposició dels

portaveus esperant les seves intervencions per respondre

preguntes, si n’és el cas, o escoltar els suggeriments els quals

sempre seran benvinguts, també. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller. Idò, si us sembla bé,

passam ja a les intervencions dels grups. Per part del Grup

Parlamentari Popular té la paraula, per deu minuts, un torn de

deu minuts, que no fa res si no els emprau tots. Gràcies.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Conseller, a aquesta

comissió, vull donar també la benvinguda al seu equip, a

aquesta conselleria. La veritat és que després de les galetes que

hem pogut menjar, nosaltres a Eivissa en diem galetes d’Inca,

que hem pogut menjar en el bar del Parlament, doncs es fa bé

venir a comparèixer en aquesta comissió i parlar una estona de

qüestions d’energia.

Li vull agrair, o no sé si li vull agrair, perquè al final tenc

una certa paradoxa respecte de la seva brevetat amb

l’exposició, per una banda, li vull agrair la seva brevetat, però

per una altra banda, no sé si aquesta brevetat és conseqüència

de la brevetat també de les propostes en matèria d’energia que

té aquest govern. No sabem, o millor dit, sí que sabem que el

programa electoral del Partit Socialista no és el que durà a

terme el Govern; sabem que hi ha un acord de governabilitat de

les Illes Balears en què els socis del Govern de les Illes

estableixen quines són les polítiques que faran al llarg

d’aquests quatre anys, i respecte de la matèria que ens ocupa

únicament he pogut contrastar això que vostè deia: rescat

energètic, evitar la pobresa energètica i possibilitat d’una llei

d’energies renovables, vostè no ha concretat exactament si era

una llei, o no ho he entès així jo exactament.
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És a l’únic que es refereix el pacte de governabilitat quant

a matèria d’energia, una brevetat també molt considerable.

I tampoc no sabem, perquè això ens ho amaguen, quin és el

pla d’acció al qual es refereix el pla de governabilitat, on es

prioritzen o, en teoria, se’ns diu que es prioritzaran les mesures

dins d’aquests primers cent dies i també es calendaritzaran les

mesures en els propers quatre anys de govern. Per tant, el

primer que li volia posar de manifest és que li agraesc que

vostè hagi completat un poc més la brevetat, tant del pacte de

governabilitat, com que no sapiguem quin és el pla d’acció al

qual el pacte de governabilitat es refereix en moltes matèries i

en concret en la matèria que avui ens ocupa.

Vostè ha parlat del rescat energètic, del pla de la pobresa

energètica. Ha referit que efectivament l’anterior govern ja va

posar en marxa convenis amb la companyia elèctrica, bé, una

companyia elèctrica determinada, que és la majoritària, i la

FELIB, als quals es varen adherir 24 municipis, per tal d’evitar

els talls de llum a gent amb necessitats, a gent en el llindar de

la pobresa. I vostè ha assenyalat que cercarà altres fórmules de

fer les companyies corresponsables. M’agradaria, si ho pot

concretar, els imposarà l’obligació de no cobrar? Quines

mesures coercitives establirà perquè les companyies no acabin

cobrant o no és aquesta la proposta? La proposta va per una

altra banda? M’agradaria demanar-li aclariment quant a això.

També s’ha referit vostè al pla sectorial d’energia i la veritat

és que el pla sectorial d’energia i les previsions del pla sectorial

d’energia són de la legislatura 2007-2011, a la legislatura 2011-

2015 no es va tocar el pla director, sí que es va ampliar el pla

director en matèria -vostè em corregiré si no estic en el cert-

d’energies renovables, solar i fotovoltaica. I aquesta ampliació

sí que va gaudir d’un gran consens, jo estic segur que vostè,

amb la modificació que proposi, bé, primer crec que no fa falta

canviar-ho tot cada quatre anys, però en fi, si vostès, que tenen

la legitimitat de governar, consideren que s’ha de canviar, ho

canvien, no hi ha cap problema, mirin d’aconseguir, i jo estic

segur que vostè perseguirà, ho crec sincerament, perseguirà el

mateix consens que almenys aquesta ampliació del pla director

sectorial d’energia a les energies renovables va obtenir.

Per altra banda, assenyalar que es mantindran o he entès

que assenyalava que es mantindran les ajudes per a

autoconsum, he volgut entendre que es mantindran les mateixes

línies, no sé si les ampliaran.

I supòs, i això també és una pregunta, que el Govern

continuarà donant exemple amb les instalAlacions pròpies del

Govern, amb tot el pla de desenvolupament a les mateixes

instalAlacions del Govern en aquesta matèria d’energies

renovables.

També m’agradaria preguntar-li algunes petites qüestions

tal vegada més concretes. Primer, si ens pot informar com es

troben els processos de concurrència en adjudicació

d’instalAlació de distribució de gas als municipis?

Segon, si durant aquests mesos, ja sé que són pocs, són 70

o 75 dies, si ha tengut oportunitat de contrastar amb Madrid, la

voluntat de Madrid o del Govern central, per iniciar les

subhastes elèctriques del règim especial d’energia de les Illes

Balears, si ha tengut oportunitat de contrastar amb qualque

responsable, si tenen la intenció. Ja sabem que això es va

retardar al final de l’anterior legislatura.

Igualment, en quin estat es troba la interconnexió del cable

elèctric Mallorca-Eivissa?

Quart, una altra qüestió també, si té sentit que l’Oficina de

Reclamacions Energètiques estigui a Indústria, en comptes de

la seva conselleria, tal vegada consideram que és una oficina

que va funcionar bé, que rep reclamacions en matèria

energètica i no acabam de saber si té sentit que estigui a

Indústria i no a la seva conselleria dins la Direcció General

d’Energia.

Res més, gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Supòs que farà una contestació

global. Per tant, passam la paraula ja al Grup Parlamentari

Podem, al diputat Carlos Saura, també per un temps de deu

minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies. Diputats i diputades, s’ha comentat aquí que

hi haurà un nou model energètic i també és un compromís dels

acords pel canvi del pacte de govern que vàrem fer les tres

forces polítiques que vàrem donar suport al Govern, sempre hi

ha una bona declaració d’intencions en aquest sentit i es parla

que es fomentaran les energies renovables i en aquest cas també

l’autoconsum. Quines mesures es prendran en aquest sentit?, es

pensa gravar el consum d’energies no renovables i incentivar

les no contaminants o es pensa negociar per una altra banda

amb les elèctriques o donar subvencions en el cas que fos

necessari?

Aquestes són les meves preguntes i també vull dir que tenim

una energia molt cara comparada amb la resta d’Europa i que

seria bo que els governs autonòmics, en aquest cas el Govern

de les Illes Balears, intentés implementar mesures per

solucionar aquesta situació.

També, al marge de l’autoconsum, m’agradaria saber si està

pensat fomentar les cooperatives d’energies renovables perquè

és un assumpte de sobirania i a Podem creiem que hem de

plantar cara a les energètiques perquè moltes vegades hi ha

interessos que no tenen res a veure amb la sobirania i amb la

voluntat de la ciutadania, en un tema que és, com dic, de

sobirania i de lògica.

Després, m’agradaria saber quines mesures es prendran en

matèria de pobresa energètica, quina serà la coordinació amb

la Conselleria d’Afers Socials i si es pensa negociar en aquest

sentit amb les elèctriques i donar subvencions a les famílies que

passaran l’hivern..., bé, amb aquesta dificultat de pobresa

energètica.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam la paraula al

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra.

Joana Maria Campomar per deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Senyors diputats i diputades, Sr. Conseller, agraïm

avui la seva compareixença i en primer lloc sí que li vull donar

l’enhorabona per aquesta iniciativa d’implicació a la lluita

contra la pobresa energètica en aquest moment actual. La

factura elèctrica de les llars sí que s’ha incrementat moltíssim

i s’ha duplicat en aquests darrers deu anys i, per tant, en aquests

moments aquestes llars només tenen la possibilitat d’acudir a

ajuntaments o ONG, que també tenen recursos públics molt

precaris, també molts causats pel mal finançament que ens

imposa l’Estat espanyol a Balears i també sofreixen aquesta

precarietat i han de front a aquestes demandes socials.

Per tant, això fa que les grans empreses, així i tot, en aquest

moment fan i desfan, encara en l’àmbit estatal, com volen i

segueixen rebent ajuts públics de forma molt generosa i moltes

vegades sense... quasi amb actuacions de control negligents que

creim que s’haurien de regularitzar molt més. Per tant, reiteram

la nostra enhorabona per aquesta iniciativa.

Des de MÉS per Mallorca també ens preocupa una mica la

relació... l’educació ambiental, o sigui la conscienciació social

amb la formació i el reciclatge de la formació dels agents per

tal d’impulsar aquestes energies renovables... en la formació

dels agents que hi formen part. És un element, creim,

fonamental per aconseguir aquests objectius. 

Per tant, impulsar criteris de bones pràctiques, d’ús

racional..., en aquest sentit creim que si no és amb aquesta eina,

però... els instruments que eren abans les agendes locals 21 en

l’àmbit energètic en l’àmbit municipal sí que eren instruments

beneficiosos en aquest sentit i que, per tant, tal vegada

s’haurien de cercar instruments semblants, si no són aquests.

També, en el cas de grans projectes o d’instalAlacions en

marxa pensam que el gas ha de ser una solució de transició, una

solució no definitiva, la del consum d’energia fòssil. Per tant,

pensam que també hauríem de tenir una planificació o un estudi

elaborat sobre quan podrem deixar de dependre d’aquesta font

d’energia.

I també estam interessats a saber aquests grans projectes

d’alta tensió que tant, diguem socialment, han tengut la protesta

de moltes zones i de molts de ciutadans d’aquestes illes, com

són Port d’Alcúdia, Llevant i la Marina, a veure si es plantegen

o hi ha alguna possibilitat de reconsiderar o redimensionar

aquestes instalAlacions o minimitzar l’impacte ambiental

d’aquests projectes.

També, no sé si en el cas d’Es Murterar també si existeix un

pla de tancament o en quins terminis es preveu o si això ho

tenen ja estudiat o hi han pogut fer-hi feina.

Nosaltres també consideram que la proporció en aquest

moment de les petites i mitjanes empreses del sector de les

instalAlacions elèctriques i de les telecomunicacions en l’àmbit

de Balears és de les més elevades d’Espanya a conseqüència de

l’activitat turística, en aquest moment és un vector molt

important d’impuls a la internacionalització d’aquestes

empreses. Per tant, creim que treballar per l’eficiència, la

sostenibilitat energètica juntament amb la innovació i la recerca

és el futur d’aquest creixement econòmic i també és un futur

per al nostre territori i per a la nostra societat.

En aquest sentit, en el marc de la recerca i desenvolupament

tecnològic i de la innovació proposam o posam damunt la taula

la possibilitat o instam que en un futur o quan es pugui, que es

creïn grups de treball juntament amb la Direcció General

d’Innovació, la Universitat i el sector empresarial d’aquestes

petites i mitjanes empreses, diguem, per impulsar aquest sector,

impulsar aquest sector de recerca, de desenvolupament

tecnològic i d’innovació en aquest sector de l’energia.

Creim que assolir un nivell d’eficiència energètica és un

element clau perquè tenguem un sistema sostenible i per

aconseguir-ho, hem d’afavorir això, les noves tecnologies,

sistemes intelAligents de mesura, etc., a part de vehicles

eficients i mesures d’estalvi.

Per tant, també hi ha altres possibilitats en el sentit que,

tenint en compte i potenciant la base científica de Balears en

l’àrea mediambiental, també tal vegada estaria bé potenciar la

recerca i la innovació en matèria de canvi climàtic, com per

exemple amb projectes com puguin ser la consideració i la

preservació de les pedreres de posidònia com a captadors de

2CO .

Bé, nosaltres en aquest moment només acabar i finalment

dir que crec que no podem deixar de dir en aquesta comissió

específica sobre energia el rebuig de MÉS per Mallorca a les

actuacions de l’Estat espanyol facilitant les prospeccions,

l’exploració i l’espoliació de combustibles fòssils a la mar

balear i per tant, volem una mar de Balears lliure de

prospeccions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara tocaria el torn

al Sr. Josep Melià, però veig que no és present a la sala, per

tant, si els sembla bé passaríem al Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, té la paraula el diputat Josep Castell, deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President en funcions, i també

evidentment moltes gràcies al Sr. Conseller i a tot el seu equip

per haver vingut aquí a exposar-nos aquestes línies, intentaré

ser breu, no tan breu com el Sr. Josep Melià, que, per cert,

m’ha dit que tenia un compromís i que per açò havia de marxar,

però sí com els altres portaveus.

Començ fent una nota de diagnòstic o diagnosi que vostè ja

l’ha feta i que bàsicament és caracteritza per, en aquests

moments i des del punt de vista energètic, per la fortíssima

dependència energètica que tenim de l’exterior, i en segon lloc
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per la forta dependència dels combustibles fòssils.

Concretament tinc dades de Menorca, però en aquest moment

el 99% de l’energia primària de Menorca prové de

combustibles fòssils, el 92% dels quals derivats del petroli i

només l’1% restant prové d’energies renovables, eòlica i solar,

açò -diguem- a part de la problemàtica mediambiental que

suposa, també suposa un drenatge econòmic insostenible, tot i

així, informes fets per la seva mateixa conselleria o per la

Direcció General d’Energia que la legislatura passada depenia

de la Conselleria d’Economia i Competitivitat, concretament

l’informe Energies Renovables i Eficiència Energètica a les

Illes Balears, Estratègies i Línies d’Actuació que és de

novembre de 2013 afirmava que el nostre arxipèlag té capacitat

de ser autosuficient i sostenible pel que fa a la generació

d’energia elèctrica a partir de les energies renovables. 

Per tant, a partir d’aquesta diagnosi i d’aquesta opinió

experta provinent de la mateixa conselleria li plantejaria el

següents temes: primer començaré per un que no és d’energies

renovables, però sí que va de diversificació i em sembla

important, que és la qüestió del gas natural. 

En aquests moments, Menorca és l’única illa que no disposa

de subministrament de gasoducte, hi ha subministrament a

través de transport per vaixell de gas liquat, però no de

gasoducte, sabem que aquesta és una obra costosa que

segurament va per llarg, tot i així ens agradaria saber si tenen

alguna idea respecte d’aquest tema o, si més no, de com

afavorir l’arribada de gas natural per a ús domèstic a Menorca

perquè és una font d’energia que, com vostè sap, s’ha demostrat

molt més eficient i menys contaminant, algunes indústries que

el fan servir a Menorca han reduït molt, de forma molt notable

les seves despeses energètiques gràcies al gas natural i, per tant,

seria una opció de transició que es pogués disposar d’aquesta

energia per a ús domèstic.

El segon element que volia treure i posar damunt la taula és

el de la biomassa, que també a Menorca és una font possible de

diversificació. Volíem saber si tenen projectes per fomentar

l’ús de la biomassa com a energia domèstica, bàsicament.

Després, respecte de l’estalvi energètic voldria saber si

tenen previst incentivar fiscalment l’estalvi energètic als

habitatges que prenen mesures com aïllament tèrmic i altres

mesures d’aquests tipus.

Després també com a dues últimes idees respecte..., m’ha

agradat molt el que ha dit que vostè té intenció que els canvis

siguin visibles, realment açò és molt important perquè bé, fa

molts d’anys que feim petites mesures sense que realment es

vegin grans canvis.

Respecte del cotxe elèctric i renovables, el voldria invitar

a vostè i a tot el seu equip que Menorca sigui un espai d’una

prova pilot per a la implantació del cotxe elèctric, creiem que

té les dimensions i les característiques idònies per fer-ho i,

doncs bé, per algun lloc s’ha de començar i jo li suggeresc en

aquest sentit començar per Menorca.

Després també ens ha parlat de projectes d’energies

renovables i d’una forma un poc misteriosa ha dit que ja

s’aniran triant els projectes en funció que les condicions siguin

les més idònies. Voldria saber si ens pot concretar en aquests

moments sobre açò i especialment saber si per a Menorca hi ha

previst algun projecte.

Açò quant als temes que li plantejo, per acabar només vull

fer també referència al tema de la pobresa energètica, estic

totalment d’acord amb la preocupació que vostè ha mostrat,

però em preocupa un poc que de fet estam molt prop de

l’hivern i que encara estiguem bé, una mica pensant, ja sé que

evidentment hi ha hagut molts poc dies de govern, no?, però em

sembla molt bé anar per les bones amb les companyies, crec

que les companyies... avui dia tota companyia seriosa té unes

polítiques de responsabilitat social, i crec que estaria bé induir-

les a canalitzar aquesta responsabilitat social a través del tema

de la pobresa energètica, em sembla molt bé anar per les bones,

però crec que no hem de renunciar als instruments normatius i

coercitius, si fa falta, en aquests moments tenim els precedent

de la comunitat autònoma de Catalunya que la seva llei ha estat

impugnada davant el Tribunal Constitucional, estaria bé veure

si podem adoptar alguna iniciativa normativa aprenent tal

vegada d’aquest obstacle amb què s’han trobat a Catalunya per

evitar una eventual suspen... bé, una impugnació de la llei

davant el Tribunal Constitucional amb la consegüent

impugnació. 

Ja sabem que aquest govern central de Madrid fa un ús o

està fent un ús extralimitat d’aquesta impugnació que

immediatament suposa la suspensió, en el cas de la pobresa

energètica amb unes conseqüències dramàtiques, però, per tant,

tenint en compte tots aquests condicionaments de context

també estimular-los que prenguin una mesura normativa per

garantir que cap dels nostres conciutadans a causa de

problemes econòmics pateixi aquestes situacions de pobresa

energètica que em semblen inacceptables.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passam la paraula al Grup

Parlamentari Mixt, té la paraula l’Hble. Diputat Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies també conseller i

a tot el seu equip, benvinguts a aquesta casa o a aquesta

comissió en aquest cas.

Jo volia comentar, respecte dels tres eixos que ens ha

plantejat que són... bé, els tres eixos de preocupació que crec

que pot tenir pràcticament tothom en aquest moment, una sèrie

de preguntes i de dubtes que m’han quedat. 

Per una banda, en parlar d’energies renovables i de...,

evidentment la combinació d’aquestes energies renovables amb

les energies tradicionals, si efectivament disposa o té intenció

de fer d’un pla periòdic, de combinació, de progressiva

substitució d’unes i altres. 

Quant a l’energia fotovoltaica i eòlica, també voldria saber

si té previst elaborar un pla d’ajudes per facilitar als ciutadans

la instalAlació i l’ús, aquest a vegades és realment un dels
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problemes en el moment de fer aquest canvi d’hàbits, aquest

canvi de costums, diguem-ho així, vinculats amb els usos

energètics. Altres preguntes, altres problemes que sorgeixen,

per exemple els tràmits administratius, quan s’ha de cercar per

exemple o... s’ha de tenir una llicència urbanística

d’instalAlació, aquestes coses que tenen a veure també amb les

competències de les diferents administracions, però si tot això

pogués realment tenir una solució que ho facilitàs segur que

afavoriríem molt més la instalAlació.

Finalment, també la reducció del que és la càrrega

impositiva fiscal, si això també les polítiques del Govern

anassin per aquí també facilitarien molt la implantació

d’aquestes energies. 

Finalment, en el camp no..., diguem en el camp

penalitzador, és evident que la penalització també als

2contractes de l’Administració del que és l’emissió de CO

també és una mesura incentivadora per a aquestes noves

energies.

Quant al segon bloc, el de la mobilitat sostenible, també

creim que val més optar per polítiques fiscals incentivadores de

les energies bones, per dir-ho així, i de penalització de les

contaminants, que no pas per un sistema específic de

subvencions i que evidentment el camp del vehicle elèctric,

sobretot en el cas dels particulars, sembla que encara

evidentment és un camp costós i de difícil foment i de

progressiva implantació, però també s’hauria de fer el màxim

possible perquè pugui anar també creixent, sobretot com és

natural en àmbits urbans que és on realment té la seva eficàcia,

seguidament dels edificis evidentment en aquestes qüestions

que s’han d’incorporar m’imagín a un pla d’aquest tipus.

I finalment quant a la pobresa energètica i després del que

ha explicat nosaltres també ens demanam com realment es pot

negociar o com..., quins mecanismes té previst el Govern per

negociar amb les empreses de tal manera que sigui factible el

que acaba d’exposar.

Res més, esper ser aquí en el moment en què respongui,

desgraciadament..., si no, no s’ho prengui com a una

descortesia.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara ja per

acabar aquest primer torn d’intervencions, passam la paraula al

Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Diputada

Silvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Moltes gràcies, president. Gràcies conseller, per la seva

intervenció, i a tot l’equip, benvinguts.

Actualment a les Balears..., en Baleares se cuantifica que

sólo un 3,5% de la población hace uso de energías renovables

frente al 21 que lo hace en el resto de la península. Sin embargo

las condiciones de nuestro territorio permitirían que por

ejemplo la isla de Ibiza se pudiera autoabastecer en consumo

eléctrico con energía solar.  Por tanto celebramos que planteara

un nuevo modelo energético porque pensamos que en esta

dirección es en la que hay que trabajar, en fomentar el uso de

las energías renovables, y dejar de utilizar las energías sucias

que generan efectos que no son tan positivos como las

renovables.

En cuanto a la movilidad eléctrica, pienso que debería de

trabajar también en temas que dependen del Gobierno central

que quedaron pendientes por el pasado govern del Partido

Popular, como puede ser el convenio que se firmó con IDAE

para abastecer de 2.000 puntos de recarga eléctrica para

vehículos eléctricos y que nada se sabe de estos puntos; por

tanto creo que es un punto a trabajar para poder implantar el

uso del coche eléctrico, y por supuesto nuestro territorio,

cualquiera de nuestras islas, podría ser un punto para hacer una

prueba piloto porque las características de nuestro territorio,

que es limitado, son muy adecuadas para poner en marcha e

implantar la utilización de los vehículos eléctricos.

Y por último haré referencia al Plan de lucha contra la

pobreza energética, que en la última legislatura, debido a todos

los recortes que hemos tenido, ha habido muchas familias en

Baleares que se han visto sin posibilidad de hacer frente a los

pagos de los recibos de consumo eléctrico, y sí hemos visto que

sólo hay un convenio con la FELIB y algunos ayuntamientos de

Baleares, incluso que algunos ayuntamientos que se han visto

con familias con este problema no se han adherido al convenio,

por tanto veo fundamental que se lleven medidas a cabo para

paliar este lastre que llevamos, e incluso también fomentar que

los ayuntamientos que no se han adherido lo hagan de alguna

manera para poder trabajar y que ninguna familia se vea con

este problema.

Y con esto acabo la intervención, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Diputada. Idò ara, si els

pareix, després d’haver acabat aqueixa primera ronda

d’intervencions, el conseller podrà passar a contestar.

Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc gràcies per totes i

cada una de les intervencions. Jo vull creure i estic convençut

que totes elles busquen un objectiu de fer aportacions

constructives, i des d’aquest punt de vista crec que és millor

contemplar-ho i mirar-ho. 

Però sí és cert que s’ha parlat, ara la portaveu del Grup

Socialista hi feia referència, de qüestions que tenim pendents

amb Madrid, i per part del portaveu del Partit Popular es

parlava de la possibilitat de asseure’s i parlar amb ells. Avanç

ja directament que aquesta propera setmana, concretament el

dimecres dia 23, el director general i jo mateix serem a Madrid,

al ministeri, per tractar tots aquells temes que són d’interès

comú i que tenim pendents de resoldre o, com a mínim, intentar

negociar per millorar algunes situacions. És cert que tenim

temes que estan un tant bloquejats i que són resultat i producte

d’una aplicació normativa que no té en compte els criteris



12 ECONOMIA / Núm. 2 / 17 de setembre de 2015 

 

particulars d’insularitat i de territori que tenim a la nostra

comunitat autònoma. És cert que la mateixa normativa estableix

excepcions a l’aplicació general, excepcions que no són

extensives a determinats projectes a les nostres illes, i que estan

perjudicant, segurament, la possibilitat d’arribar a determinats

acords i consensos amb les empreses que presenten projectes

per donar cobertura a les necessitats en matèria d’energia a les

nostres illes. 

Tenim pendent un tema, en aquest cas segur que el diputat

d’Eivissa coneix també perfectament la problemàtica que hi ha

a Formentera; és important, i entre altres la solució parteix de

la possibilitat de desbloquejar alguns criteris d’aplicació pura

i dura normativa que permetessin aportar una solució en aquest

cas. El mateix ens passa amb el tema de..., parlàvem també

d’autoconsum, n’hem parlat tots una mica, cadascú a la seva

manera; tenguem en compte que també tenim una certa

dependència normativa estatal, estam esperant una

reglamentació i estam esperant una normativa en aquest nivell

que aclareixi i reguli aquest tema de l’autoconsum; no arriba,

a dia d’avui encara no tenim res, però no estam disposats des

de la conselleria a quedar-nos mans plegades, i buscarem

fórmules de tramitació i d’agilitació. Aquest tema

d’autoconsum no sempre passa per les subvencions, que sí

estam en disposició i tenim la possibilitat de fer-ho, també.

Crec que ajudarem i estudiarem mesures fiscals, les que facin

falta, però buscarem també fórmules d’agilitar la tramitació i de

buscar que qui decididament aposta per instalAlar, fer una

instalAlació pròpia d’autoconsum, tengui la sensació, i hem de

buscar fórmules perquè no tengui només la sensació sinó que

tengui la certesa, que no li passarà com ja ha passat amb moltes

propostes i projectes més grans a nivell d’empreses que, donat

aquests vaivens que des de Madrid es vénen donant amb el

tema de les renovables, s’han trobat que avui per avui tenen

empreses autènticament ruïnoses perquè no s’ha mantingut un

criteri constant quant a això.

I crec que des d’aquí, dins el marc competencial que tenim,

hem d’intentar proposar i tirar endavant les propostes

d’agilitació i tramitació que tenguem com a marge per ajudar

al fet que aquestes persones tenguin més facilitats i no se sentin

abandonades. No estam parlant de cap novetat, articularem

fórmules i negociarem i consensuarem, també, i parlarem amb

altres comunitats autònomes que ja ho estan fent i on s’està

aplicant. Per tant no és una aventura, és una possibilitat real fer

tot això.

Pobresa energètica. Estam parlant sobre què podem fer en

aquest aspecte. Jo crec que és fonamental buscar fórmules

perquè no ens limitem simplement a buscar com compensar a

les empreses les situacions creades i provocades per la greu

crisi que ha portat a moltes famílies que sigui impossible fer

front a aquests rebuts. Les empreses s’han d’implicar, s’han

d’implicar, i buscarem fórmules per fer-ho. Convocarem una

mesa de pobresa energètica, una mesa on tenguin cabuda no

només l’administració, com he dit abans, les diferents àrees de

les diferents conselleries que poden tenir relació directa -amb

això contest també a una pregunta que es feia sobre la relació

amb l’àrea de serveis socials-, són diferents les conselleries que

tenen a veure amb aquest tema, Serveis Socials, Consum,

Energia..., i totes elles estam decididament implicades a buscar

una solució, i a través d’aqueixa mesa de la pobresa energètica

buscar alternatives amb la colAlaboració d’associacions de

consumidors, d’ONG i del mateix govern, i necessàriament

també de les empreses implicades en això. Hem de buscar

fórmules alternatives, hem d’aconseguir que les empreses

contemplin aquest concepte de pobresa energètica també fins

i tot, si n’és en el cas, en els seus plans de responsabilitat social

corporativa. És una de les propostes que intentarem plantejar,

i ho farem de forma consensuada i a través d’aqueixa mesa de

la pobresa energètica.

Ajudes a les instalAlacions renovables, em comentava el

portaveu del Grup Mixt, que no hi és, però simplement el

mateix que deia abans quan parlàvem d’autoconsum, que sí es

poden articular ajudes però que és fonamental en aquests casos

buscar fórmules d’agilitació i simplificació de tràmits i donar

aqueixa seguretat jurídica a aquells que intentin anar per

aquesta via.

El tema de l’autosuficiència de les Illes en matèria

energètica sens dubte és un dels grans objectius que m’imagín

que qualsevol responsable en matèria energètica de gestionar

aquesta àrea s’ha de marcar sí o sí a llarg termini, evidentment

a llarg termini, i no es pot fer de cop ni en un mes, ni en dos

anys, ni en tres, segurament, però sí és important tenir clar i

tenir en compte que tampoc no és factible d’una sola passa

passar de l’actual sistema de producció energètica amb els

combustibles clarament contaminants, a una producció per via

de renovables al cent per cent, i quan jo deia que havíem de

visualitzar és que hem d’aconseguir que això es pugui fer de

manera escalonada i ordenada i planificada, i d’aquí la

necessitat que el mateix pla director sigui aquest element de

transició entre allò que tenim ara i allò que volem que sigui,

però que efectivament reculli el mateix pla quines són aqueixes

petites passes, com s’han d’executar i com aconseguirem que

siguin reals i efectives, i per tant visibles per a tots els ciutadans

d’aquestes illes.

El tema de la biomassa és també important, però a vegades

ha d’anar paralAlel a trobar fonts reals i sostenibles de biomassa,

perquè si ens trobam que volem utilitzar la biomassa però

l’hem d’importar, al final el resultat pot ser molt pitjor del que

estava previst. 

I quant a algunes temes de Menorca puntuals que s’han

apuntat, vull assenyalar que el tema de xarxes de distribució de

gas està en aquests moments en tràmit el desplegament

d’aqueixes xarxes. I sobre el tema del gasoducte és una

d’aqueixes qüestions que la planificació és total i que està

condicionada al fet que efectivament el resultat dels estudis

sobre la demanda s’entengui que és aquell que es necessita per

fer aqueixa inversió. En qualsevol cas aquests també són temes

que tenim puntuals per exposar al ministeri en la propera reunió

aquest proper dimecres.

Vehicles elèctrics, ho hem de potenciar. Agraesc l’oferta

que sigui Menorca l’experiència pilot. Jo crec que hem de

buscar la fórmula per  incentivar aquest ús. Efectivament hi ha

determinades illes, entre ells també s’ha ofert i se n’ha parlat

més d’una vegada, el tema de Formentera, donades les

dimensions reals i la capacitat d’eficiència d’aquest tipus de

vehicles a una illa petita com és Formentera és real i és

efectiva, però no se’ns escapa que n’hi ha d’altres, com poden
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ser Menorca o Eivissa mateix, que són, quant a superfície, illes

més petites que Mallorca, que poden servir per anar buscant i

demostrant l’efectivitat d’aquest tipus de vehicles, també, i

aquest tipus d’energia en el vehicle privat.

La colAlaboració o les fórmules per articular aquests

sistemes de lluita contra la pobresa energètica hem de partir,

volem partir inicialment d’una proposta, i és intentar arribar a

un consens, i aquest és l’objectiu de la mesa de pobresa de què

parlam, però no càpiga cap dubte a ningú que si a curt termini

ens adonam que la via de negociació i l’intent de diàleg i

consens a través d’aqueixa mesa de pobresa no és suficientment

àgil ni suficientment efectiva perquè els resultats contra

aqueixa pobresa siguin reals s’articularan altres fórmules, i si

s’ha d’anar a la via coercitiva també s’hi anirà. Repetesc, no

haurem d’inventar moltes coses, hi ha ja altres indrets on

s’estan aplicant, i és buscar també la fórmula i sistemàtica de

fer el mateix en aquesta comunitat autònoma. D’entrada fa poc

més de dos mesos que som aquí, intentarem consensuar

fórmules conjuntes perquè amb la participació dels afectats i de

les empreses interessades en la intermediació de l’administració

puguem obtenir resultats òptims, però si això no és així

buscarem fórmules per millorar l’efectivitat d’aqueixa situació.

Serveix per contestar els temes de pobresa, sobre mesures

de pobresa, que han fet més d’un portaveu, en aquest cas.

Estam d’acord també amb el que deia MÉS per Mallorca de

la necessitat de mantenir aqueixa educació ambiental que

permeti que la consciència sobre la necessitat i la bondat de les

renovables sigui una realitat; a poc a poc s’han d’anar educant

les properes generacions perquè s’adonin dels inconvenients

que té l’actual producció amb segons quins combustibles, i els

beneficis que reporta de futur fer aquest canvi. Per tant

l’educació és fonamental i sí articularem fórmules per continuar

mantenint aqueixes propostes en matèria de formació.

M’ha parlat també de projectes d’alta tensió i de si hi ha

projectes que són ajustats o si són excessius. A veure, quan jo

parlava de la necessitat de fer la revisió del Pla sectorial

energètic, Pla director sectorial energètic, és precisament

perquè va per aquí, perquè estableix i regula la possibilitat que

es presentin projectes en base a criteris excessius,

sobredimensionats, que fan que es facin previsions de

necessitats energètiques fins i tot molt per damunt de les

necessitats reals, i el que hem de fer és això, ajustar

precisament aqueixes propostes de necessitats a allò que és la

realitat, no anar més enllà. Tornam al mateix que havíem dit

abans, això també és un dels temes que passen per asseure’ns

i negociar amb Madrid, perquè a vegades ens hem trobar que

l’aplicació, com deia, de normativa estatal no pot tenir el

mateix efecte quan parlam de línies d’alta tensió als plans de

Castella-La Manxa, o quan parlam de línies d’alta tensió aquí

mateix, a la Serra, que no té res a veure una cosa amb l’altra, i

la normativa no contempla aqueixa diferenciació. La nostra

extensió territorial no ens permet tenir segons quins espais de

territori on una línia d’alta tensió no repercuteixi pràcticament

en res perquè pots fer quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres

sense cap afectació en cap aspecte, aquí no passa; però què

tenim?, que la regulació tampoc no ho permet, que estableix

criteris que resulten econòmicament insuficients i bonifica i

d’alguna manera incentiva que es vagi més per la línia, per

exemple, de les esteses aèries en comptes de buscar fórmules

de soterrament. En aquest cas podríem dir que s’està

penalitzant allò que és menys impactant, que és el soterrament,

i hem de buscar fórmules d’això. És una de les línies de

negociació que també hem de portar conjuntament amb

Madrid.

I..., a veure..., s’ha vengut a dir també per part del portaveu

del Grup Popular que, bé, moltes de les polítiques, les línies,

vénen marcades per exigències i necessitats dels socis i que és

el Pla de governabilitat que ho marca, però tenguem en compte

que aquest pla de governabilitat l’únic que pretén és que com

més aviat millor determinades mesures que s’entenen urgents

siguin una realitat; no es tracta simplement que ens veiem

obligats a fer allò que no volem fer, no, simplement establim un

ordre conjuntament i per via de negociació de prioritats a l’hora

de fer les coses. I el fet que tenguem socis de govern i partits

que donen suport al Govern no és obstacle perquè

s’aconsegueixi eficiència en aquests temes. Hem pogut

constatar com diferents administracions, durant alguns anys

governades per un sol partit, han estat un autèntic fracàs i han

tengut poca efectivitat a l’hora de gestionar una administració.

Per tant el fet que sigui o no un sol partit o més el que estiguin

en el govern no és condicionant perquè s’aconsegueixi major

o menor efectivitat.

Sobre el tema de la pobresa ja ho he comentat també a

nivell general. I l’aportació que s’ha fet per part del Partit

Popular sobre que efectivament existeix un pla i que en el seu

moment es varen fer unes aportacions, una aportació en matèria

de renovables, ja li he dit a la meva exposició que era cert, que

és així, però que és clarament insuficient. Són petites passes, i

el que hem de buscar és el que li deia fa uns moments, que

aquest pla sigui aquest element de transició real, planificat i

efectiu entre el que tenim ara en producció i l’objectiu que

perseguim, i que puguem anar donant petites passes i, com

dèiem abans, que siguin aqueixes visibles.

I efectivament, malament aniríem si no aconseguíssim o no

proposàssim que qui primer apliqui les propostes en matèria de

de renovables i energies netes no fos la mateixa administració,

clar que sí, s’ha de predicar amb l’exemple i aquest és un dels

fets.

I quan es parlava d’una certa, que sembla com a un element

d’intriga, del futur de projectes en matèria de renovables, no es

tracta tant d’intriga, és tracta que, com he dit abans, doncs

aportarem, a no tardar gaire, tendrem oportunitat d’una nova

compareixença, parlarem de temes concrets, però jo em referia

que hem d’articular sistemes i fórmules perquè els actuals que

es veuen obligats a passar quan parlam de projectes, molts dels

quals grans projectes, per exemple, parc fotovoltaics, doncs

tenim greus problemes; els espais no són sempre els adients;

sempre surten veus contràries a qualsevol que sigui l’espai on

es decideixi, però entenem que avui per avui hi ha sòl que no

necessàriament s’ha de veure perjudicat quant al seu propi

context com a territori, sinó que tenim un sòl disponible que ja

no és ni rústic, ni tan sols que no té figures de protecció i

entenem que és factible.

Igual que entenem que és factible utilitzar tots els terrats,

sense anar més lluny, de grans empreses. Coneixem, per posar
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un exemple, grans naus industrials. Per què hem d’anar a

utilitzar sòl rústic si tenim unes grans extensions amb sostres de

grans naus industrials que poden ser perfectament qui rebin la

instalAlació de projectes en fotovoltaiques. Pos un exemple,

perquè tenim altres alternatives, no era tant crear un misteri,

com no parlar en aquest precís moment de coses molt

concretes, simplement he posat aquest exemple.

M’ha parlat també el portaveu del Partit Popular, el Sr.

Marí, sobre el tema del cable de Mallorca-Eivissa i li he de dir

que està prevista la posada en marxa a principis de l’any que,

del 2016, és la previsió.

I sobre el tema del gas, que també s’ha preguntat, li he de

dir que aviat convocarem una comissió on esperam que hi

siguin presents tots els grups parlamentaris per posar en marxa

l’adjudicació de municipis a les empreses per gasificar.

Intentarem fer-ho conjuntament i amb la participació de tots, no

volem imposar en aquest cas, si podem evitar-ho tot això.

Per tant, aquestes seran les alternatives. Segurament em puc

haver deixat alguna qüestió de les plantejades, ara tenen un torn

més i m’ho poden recordar, intentaré aportar alguna resposta

més.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Conseller, moltes gràcies. Ara passam al torn

de rèplica, per part del Grup Parlamentari Popular, per un

màxim de cinc minuts.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sr. President, gràcies Sr. Conseller per contestar,

crec que ha contestat les quatre qüestions que li he formulat,

gràcies per la seva contestació.

M’agradaria expressar dues o tres coses: primer, no he

volgut dir en allò del tema del pacte de governabilitat que vostè

es trobi condicionat pels seus socis, ja s’entén que si tenen

socis doncs es condicionen uns als altres, la qüestió que he

volgut dir és que el pacte de governabilitat en aquesta matèria

només diu dues coses, pobresa energètica i llei d’energies

renovables, i es difereix a un pla d’acció que diu que

calendaritzarà i prioritzarà les principals polítiques preses en

aquest document els primers cent dies i la resta de la

legislatura. Com que ens amaguen això, és molt difícil saber

què havia de fer vostè en els primers cent dies i per tant és molt

difícil comprovar si ho han fet o no ho han fet.

En segon lloc, participa vostè, Sr. Conseller, també discurs

propi del Govern aquestes primers setanta dies, en què s’excusa

en Madrid, i una part segurament jo li podria donar la raó,

perquè he estat en el Govern de les Illes Balears i tots hem

tengut problemes amb el Govern central a l’hora de

tramitacions, a l’hora d’acordar les coses, però en la seva

matèria específicament podem posar de manifest dues coses:

una, i vostè deia és que la normativa no se’ns adapta. Escolti,

en la seva matèria, precisament, hi ha una adaptació molt

important, que és el règim especial d’energies renovables, això

s’ha fet durant els darrers quatre anys; una altra cosa és que el

règim de subhastes elèctriques que preveu el règim no l’acabin

d’engegar, per això jo li demanava i vostè m’ha contestat que

supòs que el dia 23 parlaran d’això en el ministeri.

Però en la seva matèria, el mateix règim especial d’energia

és una adaptació per a les nostres illes, feta els darrers quatre

anys, i també és una adaptació a les nostres illes, que els

ciutadans de les Illes Balears paguin el mateix preu d’energia

que a la península, i això deriva de fer efectiu el principi de

solidaritat que estableix la Constitució, i tenint en compte la

insularitat.

Dues qüestions més: aquest debat sobre la mobilitat

elèctrica és un bucle, ens trobam en un bucle, jo ja sé que és

reiteratiu, i tothom en parla, tenim la mesura exacta per posar

en marxa els cotxes elèctrics i d’això en sent parlar..., farem

una prova pilot a Formentera perquè té la mesura exacta per

posar en marxa els cotxes elèctrics. I jo compartesc amb vostès

que hem de fer visible això, i en la mesura que vostè ha

manifestat les seves ganes de fer visible això el Grup

Parlamentari Popular l’ajudarà en aquesta legislatura i per tant,

creim, i vostè ha apuntat, i la portaveu socialista també, que

hem de desenvolupar el conveni amb l’IDAE en els 2.000 punts

de recàrrega, perquè això és una bona eina també de la

legislatura anterior, desenvolupar-ho i tirar-ho endavant.

I també, per fer visible que el Govern de les Illes Balears va

acordar bonificacions fiscals a l’IRPF per a energies

renovables, poques de les bonificacions fiscals que hi ha a

l’IRPF autonòmiques, i dues són en matèria d’energies

renovables. I també vàrem declarar exempta la transmissió

patrimonial quan el que s’adquireix o el que es transmet és un

vehicle elèctric.

Bé, són mesures, jo crec que en la mesura en què vostè

també, no ho sé, li deman, en la mesura que vostè també vulgui

incentivar fiscalment les energies renovables, jo crec que ja té

encetat un camí pel qual pot continuar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passam idò la paraula al Grup

Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí, moltes gràcies, per les seves explicacions. Nosaltres

consideram que si volem un canvi de model hem de ser

intelAligents i audaços i per això creiem que és molt convenient

proposar mesures com la que deia el conseller d’aprofitar les

instalAlacions que ja hi ha, com poden ser les grans naus

industrials per fer-les servir per a l’energia solar.

I creiem també que, com deia el conseller, hem de donar

facilitats i promoure l’autoconsum, però també les cooperatives

d’energies renovables. I per això, i perquè el pla tengui sentit

hem de crear algunes dificultats, és a dir, gravar les energies

que no siguin d’origen renovable; creiem que si només es

potencien les facilitats per a les energies renovables no
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aconseguirem fer un canvi de model i, com deia, ser

suficientment valents perquè aquest canvi de model sigui

efectiu.

Creiem que és anar en la bona direcció el fet de reduir

tràmits, perquè ara mateix la gent que vol consumir energia

renovable es troba perseguida pel que hauria de ser fer el

correcte, que és no contaminar i no contribuir que el canvi

climàtic es desenvolupi.

I per altra banda, consideram que el fet de crear una mesa

de debat en el tema de pobresa energètica és necessari, però

també que necessitam ja mesures urgents perquè l’hivern és

aquí mateix i hi ha gent que l’any passat i els darrers anys ho ha

passat molt malament. Per això voldria que ens contestés si es

treballa en un pla i si té algunes dades que ens pugui donar

respecte d’això.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam la paraula al Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Breument, Sr. Conseller. En realitat encoratjar-lo i animar-

lo, jo crec que té dins les seves competències, tres eines

fonamentals, que són el transport públic, territori i energia els

quals van combinats, que crec que es retroalimenten entre ells

i que per tant és importantíssima aquesta coordinació i, per tant,

l’animam a fer feina en aquest sentit.

I també celebrar que també ha parlat de la seguretat jurídica

de les inversions, que, malauradament en aquests anys passats,

l’Estat espanyol ha penalitzat precisament totes les inversions,

tant siguin a nivell domèstic, a nivell particular, com sigui a

nivell empresarial de la gent que ha apostat per aquestes

energies renovables. Això lamentablement és així i per tant

celebrar que intentem, almanco en el nostre petit territori, en el

nostre petit país, reformularà aquesta situació i engegar, a veure

si això també s’estén a altres comunitats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup

Parlamentari El Pi no hi és, per tant passaríem al Grup

Parlamentari MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, renuncio al torn.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò el Grup Parlamentari MÉS pasa palabra. I el

Grup Parlamentari Mixt tampoc no es troba present. Per tant,

per acabar, seria el Grup Parlamentari Socialista qui tendria la

paraula.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bé, se n’ha anat la portaveu. Són dues... insistir a veure si

poguéssiu fer feina perquè els ajuntaments que no es troben

adherits al conveni de la FELIB, prémer-los una mica perquè

s’hi adhereixen.

I després, en el tema d’agendes locals, que aquests quatre

anys de Govern del PP s’han eliminat les subvencions, els

diners, ni els ajuntaments ni els consells no han rebut res, s’ha

deixat de fer una feina molt important per dur endavant

projectes.

Insistir només en aquests dos punts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò ha estat una ronda d’aquestes ràpides. Per tant,

si el conseller és igual de ràpid això ja serà la pera.

Paraula per al conseller.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies. Com que veig que el president ja estreny, doncs

intentarem també ser igual de ràpid, deu tenir gana igual que

tots, supòs, a aquestes hores ja.

(Rialles del Sr. Boned i Roig)

Bé, no, simplement mirar de respondre quatre coses més

que s’han aportat, agrair les aportacions que s’han fet entre tots.

I sobre el tema de les cooperatives li he de dir que des de la

conselleria no ens tancam a estudiar qualsevol alternativa que

serveixi per a realment aconseguir que aquest equilibri entre

beneficis i serveis sigui un equilibri, no resulti que qui ens ha

d’aportar l’energia  cerqui i persegueixi un benefici constant i

permanent, a costa de qualsevol i no es vegi obligat a implicar-

se, si es dóna el cas, en la resolució d’aquelles situacions

conflictives i que suposen un cert perill per a moltes famílies.

La darrera intervenció que ha tengut el portaveu del Partit

Popular, el Sr. Marí, dir-li, a veure, pacte de governabilitat, em

diu, els primer cent dies, que clarifiquem què volem fer. Jo crec

que qualsevol que agafi aquest pacte de governabilitat té molt

clar què fa o què pretén aquest govern a través de les propostes

dels dos partits que formen part del Govern i del tercer que li

dóna suport des de fora. Primera necessitat més urgent i per

davant de totes: les persones, i les persones amb més

necessitats. Aparcarem qualsevol proposta que no sigui que la

primera sigui la immediata atenció als necessitats en matèria de

pobresa energètica. I aquesta és la prioritat i aquest és el

compromís dins els cent dies, aquestes són les iniciatives que

hem presentat i que ja hem proposat i aquesta és la planificació

de feina que tenim més clara a la qual hem de fer front

d’entrada, sense més, aquesta atenció a les persones que tenen

necessitats.

Sobre el tema de Madrid, que em diu tots hem patit; jo sé

que vostè també ha patit la pressió que resulta de vegades per
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la inexistent atenció de Madrid cap a les Illes, però no és tant

una excusa com una realitat, Sr. Diputat: li he parlat dels

problemes que tenim i que, si depenen de Madrid, amb la

central de Formentera, no és imaginació, si no ho podem

preguntar als vesins de Ca Marí i tots ens diran quina és

l’opinió. Però tenim pendent més coses amb Madrid i no són

ficció, són realitat, retribucions en renovables; conveni dels 2

milions aquests de l’IDAE; els punts de recàrrega, 2.000, però

és que els punts de recàrrega, a més, tenen dependència d’altres

coses, que no es pot res en marxa fins que no es reformi un

reial decret que defineixi les responsabilitats dels gestors de

càrrega, i això es troba pendent també. Hem de seure i hem de

negociar.

I el tema de l’autoconsum que li he dit jo, fa tres anys que

estam pendents del que estam pendents i esperant.

I em comentaven sobre el tema de renovables i que depèn

de Madrid i el règim d’energies renovables. A veure, no només

és això, tenim pendent amb Madrid planificació específica en

matèria de línies d’alta tensió, i tot això també té dependència

de Madrid. Per tant, no és una excusa fer el plantejament de

Madrid, és una necessitat de seure’s amb Madrid a negociar.

Què tenim esperances? Jo li seré sincer, no moltes,

coneixent els antecedents del responsable del ministeri, el Sr.

Soria, no ha destacat en aquests quatre anys per fer qualsevol

cosa per ajudar les nostres illes, crec que fins i tot ha intentat en

la mesura del possible enfonsar-les i posar en perill la nostra

principal indústria, negant-se a ni tan sols parlar del tema de les

prospeccions petrolíferes a la mar mediterrània. Per tant,

veurem què podem fer, intentarem negociar, tendrem una foto

clara de quina és la declaració d’intencions del ministeri quant

a les reclamacions que de les illes li fem i llavors, en sortir

d’aquesta reunió, també podrem dir si som més optimistes del

que som ara o si encara som més pessimistes de com hi vàrem

entrar. Però crec que dependrà també molt de quina sigui la

reacció i segurament també, el nostre optimisme pot dependre

molt del resultat de les eleccions de final d’any, ja veurem

també com funcionen.

Crec que més o menys he contestat totes i cadascuna de les

preguntes, repetesc que si alguna m’ha quedat en el sac només

m’ho han de fer saber i tendran la resposta oportuna.

Esper tenir la capacitat i la possibilitat durant aquests quatre

anys que la feina que facem sigui real, sigui efectiva, que

puguem fer realitat la necessitat d’atenció, com he dit abans,

d’aquestes persones que són les més necessitades i puguem

demostrar que es poden fer passes endavant perquè aquest

trànsit entre l’actual sistema de producció i cercar la fórmula a

partir de renovables és possible, és una realitat, no són anuncis

i cercarem fórmules perquè això sigui realment efectiu.

Estaria bé si ho poguéssim fer amb el màxim de

colAlaboració possible, sempre és més fàcil quan tots tiram del

mateix carro, però que si hem de tirar amb menys cavalls dels

que ens agradaria, també ho farem, no hi som més que per a

això, per fer feina i intentar que aquests quatre anys siguin

profitosos per a l’interès general, que és el que ens interessa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, acabat el debat, volem agrair la presència del

Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

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

Bon dia a tots.
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