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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.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president, Damià Borràs substitueix Elena Baquero.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, Antoni Camps substitueix Santi Tadeo.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Montse Seijas sustituye al Sr. Pericay.

Compareixença RGE núm. 12247/18, del conseller de
Territori, Energia i Mobilitat, sol·licitada pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, per explicar la situació del subministrament
energètic a l’illa de Menorca. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, la compareixença
del conseller d’Energia, Territori i Mobilitat, Sr. Marc Pons
i Pons, per tal d’explicar la situació de subministrament
energètic a l’illa de Menorca, sol·licitada pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
mitjançant l’escrit RGE núm. 12247/18.

Assisteix el conseller d’Energia, Territori i Mobilitat, Sr.
Marc Pons i Pons, acompanyat de la Sra. Carolina Marqués,
cap de Gabinet; de la Sra. Montse Berini, amb funcions
delegades de secretària general; del Sr. Eduard Robsy,
assessor tècnic, i del Sr. Llorenç Allès, assessor tècnic.

Té la paraula el Sr. Conseller d’Energia, Territori i
Mobilitat per tal de fer l’exposició oral, sense límit de temps.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia, senyores i
senyors diputades. Comparesc davant tots vostès per retre
comptes dels desgraciats fets succeïts el passat dia 28
d’octubre, quan un cap de fibló d’una virulència extraordinària
travessava l’illa de Menorca, de Migjorn a Tramuntana,
arrasant tot el que trobava al seu pas. 

Comparesc a petició seva com a conseller de Territori,
Energia i Mobilitat i en nom de tot el Govern per tal d’explicar
quines van ser les conseqüències provocades pel cap de fibló,
com va actuar el Govern en el mateix moment que va tenir
coneixement davant la situació d’emergència i també, i ateses
les afirmacions d’alguns grups, per valorar la situació real del
sistema elèctric a l’illa de Menorca, prèvia a dia 28 d’octubre. 

Per a retre comptes de cada una d’aquestes qüestions es fa
imprescindible explicar breument la realitat del sistema
elèctric balear, el qual amb un únic enllaç amb la península i
xapat el sistema elèctric per la meitat amb el sots-sistema
Mallorca-Menorca i per altra banda Eivissa-Formentera,
aquest, el balear, esdevé un sistema regulat, molt més costós
i més vulnerable que el sistema elèctric peninsular. Açò
comporta sobrecosts altíssims que són costejats per tots els
ciutadans espanyols mitjançant la factura de la llum. 

Fixin-s’hi bé, idò, debilitat del sistema, elevats costs
addicionals, situació de precarietat que des de l’inici de la
legislatura hem exigit siguin resolts a partir d’un concepte
clar, el sistema elèctric balear ha de formar part del sistema
elèctric peninsular, s’ha d’acabar convertint en un sol sistema
elèctric. Per açò, necessitam les inversions necessàries que
garanteixin l’execució de les infraestructures elèctriques
següents: el segon enllaç entre Mallorca i la península; la
reposició de l’enllaç entre Mallorca-Menorca; el segon enllaç
entre Mallorca-Menorca; l’entrada en funcionament de
l’enllaç entre Mallorca i Eivissa; el segon enllaç entre
Mallorca i Eivissa; i l’execució d’un nou enllaç entre Eivissa
i Formentera.

Sense l’execució de tots i cada un d’aquests enllaços no
assolirem la unificació dels sistemes i, per tant, no resoldrem
ni la precarietat ni els elevats costs  que provoca l’actual
situació. Per a açò mateix, hem treballat molt durant tota la
legislatura per fer entendre al Govern d’Espanya l’obligació
que té per assegurar el subministrament amb totes les
garanties de qualitat i seguretat, ho hem fet sempre amb
propostes molt treballades, argumentades, denunciant
situacions i precarietat, exigint actuacions i evitant
deixadeses.

Vam començar aquesta legislatura avisant, la connexió
elèctrica entre Mallorca i Menorca es trobava en un estat
precari, l’enllaç havia complert els quaranta anys de vida útil
per als quals havia estat dissenyat i mostrava símptomes de
fatiga evident. 

Conscients d’aquesta situació vam tenir diferents reunions
amb el Govern central, que és el competent en la matèria, i ho
vull deixar clar d’entrada, l’administració  competent en
matèria de transport d’energia en alta tensió és el Govern
central i Red Eléctrica Española, empresa en règim de
monopoli, l’encarregada d’executar aquesta competència. 

Així, idò, és el Govern central que ha d’autoritzar les
instal·lacions de transport d’energia en aquesta modalitat, que
ha de donar el vistiplau als canvis, a les substitucions, i, per
açò, vam anar a tocar insistentment a la seva porta; quan vam
veure que no obteníem resposta, que no aconseguíem cap
compromís, vàrem decidir emprar la via de les cartes, la dels
documents oficials. El novembre de 2016 es firmava una carta
dirigida al secretari d’Estat d’Energia, el Sr. Daniel Navia
Simón; per escrit li mostraven la nostra preocupació per les
diferents avaries que havia patit el cable entre Menorca i
Mallorca, quatre avaries aquell mateix any, i li recordàvem que
la vida útil d’aquella instal·lació s’havia exhaurit, l’enllaç
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s’havia instal·lat l’any 1975 i estàvem al 2016, per tant, tenia
ja 41 anys. La nostra petició era clara, substitució de l’actual
enllaç, construcció d’un segon enllaç.

I no hi estàvem tot sols en aquest avís; els vuit alcaldes de
Menorca, a través de la Junta de Batles, i la presidenta del
Consell també demanaven que s’avancés la instal·lació
d’aquest enllaç. La Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat del Govern i la d’Educació Ambiental i Qualitat
Ambiental demanaven la substitució de l’enllaç per un altre
més segur. Ja avisàvem llavors que la repetició de nous
incidents o avaries a l’enllaç actual suposaria una repercussió
de dimensions incalculables sobre l’economia i la imatge de
les Illes, textualment.

I ha passat, i ho havíem avisat i havíem fet molta feina
perquè açò no passàs, molta.

Els arguments del ministeri per a la seva negativa eren la
malentesa austeritat i l’observació que el cost d’aquella
infraestructura hauria de repercutir en el cost del sistema
energètic  espanyol, o sigui, que ho hauríem de pagar entre
tots. També ens argumentaven que no era previsible que un
enllaç es rompés, que açò dels quaranta anys de vida útil era un
concepte regulador, però que no tenia perquè implicar la
ruptura passat aquest temps. Per tant, el Govern d’Espanya va
decidir no fer res, l’enllaç actual no se substituïa i, en tot cas,
s’iniciaria la tramitació per construir un segon enllaç.

Açò era el novembre de 2016 i d’aquí arribàvem al
novembre de 2017, quan ens assabentàvem per part de Red
Eléctrica Española que han iniciat les obres per treure
definitivament aquest cable, ens expliquen que és per
qüestions ambientals, que l’enllaç conté uns materials
refrigerants que són perillosos si hi ha algun tipus de
vessament i que s’han detectat fugues i, per tant, no hi ha volta
enrere. Exigírem els motius de la irreversibilitat, demanàrem
alternatives, però des de Red Eléctrica varen ser clars, i
llegesc textualment: “No siendo ésta una decisión fácil para
Red Eléctrica, esta actuación es coherente y responsable
con el objetivo de protección del medio ambiente”. Una cosa
encara més important, la carta de Red Eléctrica també ens deia
que la decisió havia estat presa en coordinació amb el Govern
central; recordin, una decisió que deixa Menorca aïllada
energèticament, sense una connexió que duia 42 anys en
funcionament, i a nosaltres ningú del Govern central no ens va
avisar. 

Quan vam conèixer la notícia exigírem una reunió urgent
amb el ministre i ho fèiem amb propostes concretes sobre la
taula: un pla de contingència suficient, l’inici immediat de la
reposició de l’enllaç retirat, l’inici de la construcció d’un
segon enllaç, inversions necessàries a la central elèctrica del
Port de Maó per garantir el subministrament a partir de l’any
2020, una vegada entrin en vigor els nous criteris de la
Directiva d’Emissions Industrials, i l’autorització de la
connexió del parc de Son Salomó al sistema energètic.

Tot i la gravetat de la situació, el Govern d’Espanya no ens
rebrà fins al mes de gener de 2018, és cert que havíem parlat

amb ells telefònicament, però no serà fins el gener de 2018,
dos mesos després; en aquesta reunió el ministeri accepta la
necessitat d’un pla de contingència i accepta que s’inclogui
que hi hagi a Menorca disponibilitat de torres d’emergència,
que s’emmagatzemin també cable conductor i materials
auxiliars, que es reforci el manteniment de les instal·lacions
i les infraestructures, però, com he dit, el Govern central
accepta que s’ha de disposar d’un pla de contingència, però la
concreció del pla no és el que demanava el Govern de les Illes
Balears.

Madrid rebutja algunes mesures com, per exemple,
disposar de generadors permanents a les sots-estacions
transformadores; l’argument, de nou, és el mateix que havíem
escoltat altres vegades, el cost econòmic i l’austeritat, la
instal·lació d’aquests generadors tendrà un cost estimat del
voltant d’uns 10 milions d’euros anuals. Més enllà d’aquest pla
de contingència, que recordem que no és el que havia proposat
aquest govern, des de Madrid tampoc no es va fer res per
tramitar les peticions fetes des de les Illes Balears.

Des del Govern central, llavors, no es va fer cap acord de
Consell de Ministres per a la substitució de l’enllaç avariat ni
tampoc per a la instal·lació d’un nou enllaç. No es va
modificar la planificació energètica estatal i no es va emetre
cap ordre ministerial per tal de garantir  les inversions a la
central del port de Maó que permetin garantir el seu
funcionament a partir de dia 1 de gener del 2020. Únicament
des de Madrid es va fer un encàrrec verbal a Red Eléctrica
Española perquè iniciés la substitució de l’enllaç romput, però
ni un sol tràmit administratiu.

Tot el que fins ara els he explicat, totes aquestes reunions,
les moltes hores de feina que s’han fet es poden contrastar als
mitjans de comunicació, n’hi ha prou a repassar l’hemeroteca
per comprovar la feina feta. Per tant, aquesta és l’herència de
l’anterior govern central, una austeritat mal entesa i també una
certa paràlisi els darrers anys de govern bloquejaven una
solució al problema.

El mes de juny del 2018 es produeix un canvi de govern
inesperat a Espanya. Es canvia en aquell moment l’austeritat i
la manca de decisions a l’executiu per un nou govern que, tot
i estar en molta minoria parlamentària, comença a prendre
decisions, i el canvi es nota.

El juliol d’aquest 2018 es modifica la planificació
energètica estatal, allò que durant tres anys l’anterior govern
havia negat de sobte aquesta modificació es planteja i es
planteja en el següent sentit: es permet una connexió entre
Mallorca i Menorca aprofitant les actuals infraestructures
terrestres de l’enllaç que va quedar inoperatiu, i  convertí per
tant el segon enllaç en el primer... que és on s’han iniciat ara
les obres.

En aquella mateixa planificació s’incorpora per als anys
2020-2025 un nou enllaç, un tercer enllaç, que passarà a ser
el segon per tal de garantir que Menorca tengui aquest doble
enllaç amb l’exterior.
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A la vegada, s’encarrega formalment a Red Eléctrica que
redacti el projecte executiu amb els canvis necessaris i que
adapti aquest segon enllaç perquè pugui ser el primer, i
s’inicien els tràmits de l’ordre ministerial que permetrà una
inversió necessària a la central del port de Maó per
possibilitar el seu funcionament amb les noves exigències de
la directiva europea d’emissions a partir del 2020.

Quan ja s’han fet aquestes passes, quan s’ha posat fil a
l’agulla per acabar amb l’aïllament energètic de Menorca, per
garantir el subministrament a partir de 2020 i incorporar més
energia renovable a la xarxa general, arriba dia 28 d’octubre.
Dia 28 d’octubre entre les nou i mitja i les deu del matí una
tempesta va creuar de sud a nord, passant pel municipi d’Alaior
i el nord del municipi de Maó.

L’Agència Estatal de Meteorologia després d’analitzar el
fenomen estima que associat a la tempesta es varen produir
cops de vent de fins a 140 km/h i que a més associats a la
tempesta es va produir un o més d’un cap de fibló de l’escala
EF1 dins l’escala Fujita.

L’AEMET diu literalment que els efectes destructius dels
cops de vent han estat majors probablement a causa de les
pluges registrades els dies anteriors, dia 27, per exemple,
varen caure 83 l/m2 a Fornells, 63 a La Mola o 31 a Es
Mercadal.

Es calcula que el cap de fibló va recórrer 15 km quan en
tot cas tenen un recorregut quan toquen terra i arriben de la
mar d’entre 2,5 km i 5 km; un cap de fibló, amb el fort que és,
quan sol ser habitual amb un recorregut que toca terra que no
passa dels 5 km, aquest en feia més de 15 i travessava tota
l’illa. Tenim, per tant, i d’entrada, un fenomen meteorològic
impossible de predir amb exactitud i d’una gran virulència i un
recorregut molt més llarg dels habituals.

La conseqüència de tot això és el que vostès ja coneixen:
queden afectades les dues línies elèctriques que transporten
l’energia a ponent de l’illa de Menorca, la línia Dragonera-Es
Mercadal i la línia Dragonera-Ciutadella. 

A la línia Dragonera-Es Mercadal que té 15,5 km de
recorregut i 45 torres en queden greument afectades dues i
dues més presenten petits danys.

A la línia Dragonera-Ciutadella de 35,600 km d’extensió
dues torres queden amb tota l’estructura danyada i una altra
també queda perjudicada, però de manera menys greu.

La conseqüència final d’aquests danys és que la xarxa de
transport d’energia en alta tensió des de la central del port de
Maó cap al ponent de Menorca queda fora de servei tot i ser
un circuit doble. Les dues línies queden afectades, un fet
totalment inusual.

Aquest fet es veu agreujat per la indisponibilitat de la
interconnexió elèctrica entre Menorca i Mallorca, el famós
enllaç submarí.

Aquelles foren hores i dies intensos, de molta feina i
coordinació entre les diferents administracions i entre tots els
agents que van intervenir. A les 10h i 5 minuts de dia 28
d’octubre l’112 rep la cridada que informa que un cap de fibló
ha passat per casa seva i després es produeixen més
telefonades. 4 minuts després Red Eléctrica avisa l’112 que ha
caigut tot el subministrament a Menorca a excepció de la zona
del llevant de l’illa. 

Des d’aquell mateix moment ens posam en marxi i ens
mobilitzam mitjançant diferents administracions.

A les 14,39 hores Red Eléctrica ens informa que el
restabliment del subministrament tardarà, en aquell moment,
com a mínim 24 hores. Ja hi ha en aquell moment convocada
per a les quatre del capvespre una primera reunió de
coordinació al Consell de Menorca per establir necessitats,
prioritats i línies d’actuació.

En aquesta reunió hi assisteixen el Consell de Menorca,
Red Eléctrica Española, Endesa, tots els batlles dels municipis
de l’illa, ib-salut, Delegació del Govern, el delegat d’Educació
del Govern, Policia Nacional, Guàrdia Civil, la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques, la consellera en
aquest cas a través de videoconferència, i la nostra pròpia
conselleria. En aquella primera reunió cada batlle exposa la
necessitat del seu municipi i s’informa també que la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil s’han reforçat amb efectius de fora
de l’illa i s’han coordinat amb els diferents cossos de Policia
Local.

La previsió de Red Eléctrica és, ja en aquell moment, d’un
mínim de quatre dies, cent hores com a mínim per recuperar
el subministrament, abans de dijous, dia 1 de novembre,
difícilment serà possible. I durant tota la reunió, a la vegada
que es fa aquesta reunió, es manté contacte telefònic amb el
secretari d’estat d’Energia, amb la direcció de Red Eléctrica
i amb la direcció d’Endesa que havien constituït comitès de
crisi a les seus centrals de Madrid, alhora que entre ells també
es coordinaven per reduir el temps de resposta.

En aquesta primera reunió s’acorda, idò, treballar en dos
fronts: el primer, per fer possible la recuperació de la xarxa
d’alta tensió el més ràpid possible. Aquesta és una tasca
exclusiva de Red Eléctrica, on ens esforçam per donar-los
ajuda en tot el que necessiten i, en paral·lel, com a pla B que
també activam immediatament, la instal·lació de generadors
a cada sots-estació per tal de donar subministrament de
manera temporal. El gruix de la feina, d’aquesta feina dels
generadors és responsabilitat d’Endesa.

També és en aquesta reunió on es mouen tots els fils per
aconseguir que a la matinada arribi el vaixell a Menorca amb
maquinària i equips per solucionar avaries. Recordem, la
reunió era a les quatre del capvespre, l’estat de la mar era molt
dolent, ports estaven tancats i així i tot vam aconseguir que el
vaixell arribàs; a l’hora que també es posa en marxa el
protocol per activar la Unitat Militar d’Emergències i s’acorda
realitzar dues reunions diàries, de matí i de capvespre, per fer
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el seguiment, totes elles acompanyades sempre de
comunicació pública als mitjans.

L’endemà ja, e l dilluns 29 al matí seguim aplicant els
criteris acordats de necessitat i  de retorn de serveis
essencials, es van anar col·locant els grups electrògens. A les
sis del capvespre ja n’hi havia 32 d’instal·lats, però no eren
prou. Per això dimarts 30 al matí arribaven a l’illa 68
generadors més. Tot i les inclemències i les ajudes als
reforços, les feines del muntatge de les torres anaven avançant
a bon ritme.

Dia 29, el dilluns matí i capvespre, Red Eléctrica ens
comunica la possibilitat de reduir terminis i que es torbaria, en
aquell moment parlaven de 48 hores per restablir els serveis
a una de les dues línies afectades, 48 hores, dos dies més; ja
no és dijous, ja és dimecres 31 d’octubre, però fins dimecres
no serà possible.

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil informen que han
doblat els seus efectius a Menorca, i la UME surt de
Barcelona amb cinc grups generadors grans més. L’IBANAT
també té to ts els seus efectius activitats. Després de molta
feina i escurçant els terminis inicialment prevists, a les 17,44
hores del dimarts dia 30 es restableix la xarxa de transport i el
subministrament elèctric acaba arribant als clients afectats. És
important destacar-ho; vam escurçar els terminis previstos
inicialment. El subministrament no havia de tornar als
habitatges afectats abans de dijous dia 1 de novembre, però
gràcies a la coordinació en els esforços absolutament de tots
i de totes les persones a les quals hem d’agrair el seu
compromís, que van treballar de manera molt intensa, tot i una
meteorologia molt adversa, finalment el subministrament es
restablia dimarts 30 al capvespre.

El Pla de contingència va ajudar perquè la solució a
l’apagada arribés més ràpid. Red Eléctrica va estimar que
sense el pla la demora hauria estat com a mínim de 48 hores
més. Segurament, i és evident, no va ser suficient; mai no és
suficient. Recordem, nosaltres havíem demanat un pla de
contingència més ambiciós, amb més generadors a les sots-
estacions, i el Govern en aquell moment va creure que no era
oportú; així i to t, però, disposàvem a l’illa de les torres de
reparació i del material auxiliar que va permetre que l’avaria
duràs manco d’allò que en principi estava previst, i crec que
també açò ho hem de reconèixer. Va ser gràcies al Govern
d’Espanya que hi hagués un pla de contingència; no com
l’hauríem volgut, però sense aquest pla de contingència encara
l’aturada hauria estat major.

Cal recordar-ho, idò. Les primeres estimacions eren que
Menorca com a mínim tardaria quatre dies sense llum, 100
hores. Al final, gràcies al Pla de contingència i la feina de
molta gent i la coordinació de tots, també entre institucions i
empreses, el temps sense llum s’escurçà a les 56 hores. I sí,
molt de temps, i des d’aquí una vegada més lamentam els
danys provocats i la situació viscuda per milers de ciutadans
i ciutadanes, i agraïm una vegada més la feina i la
predisposició de tantes i tantes persones que van treballar per
solucionar el problema. 

Una vegada recuperat el subministrament i solucionada
l’emergència, que evidentment era l’objectiu prioritari, ens
posam a fer feina en diverses vies. Hem de trobar i habilitar
ajudes per als afectats, hem de reforçar el sistema elèctric, i
també hem d’obrir expedients a Red Eléctrica i a Endesa amb
l’objectiu principal de saber què podem aprendre d’aquest
episodi i què podem millorar de cara al futur més immediat,
però també per garantir el correcte compliment de tota la
normativa vigent. I a la vegada també demanàvem novament el
reforçament del Pla de contingència, i hem fet en pocs dies,
s’han fet en pocs dies passes decidides per al reforçament del
sistema. Fa uns dies la ministra de Transició Ecològica, la Sra.
Teresa Rivera, anunciava a Menorca el seu compromís de
reforçar aquest pla de contingència; igualment totes les
exigències que inclou el pla actual es compleixen, perquè s’ha
tornat a dur tot el material que es va emprar per solucionar
l’avaria, però tenim a més a més el reforç, que seguirem
atentament perquè sigui realitat com abans millor. 

Per reforçar en paral·lel el sistema elèctric de Menorca,
la solució definitiva, val la pena recordar que s’ha declarat la
utilitat pública del projecte de l’enllaç entre Menorca i
Mallorca; açò succeïa dues setmanes després de la pana
produïda, i de fet ja s’han iniciat les obres d’instal·lació d’una
inversió de 84 milions d’euros, 84 milions d’euros. Tenim
garantides a la vegada les inversions perquè la central del port
de Maó pugui seguir funcionament a partir de l’any 2020 amb
18,5 milions d’euros. 

I pel que als ajuts, hem treballat intensament per ajudar en
la mesura del possible totes aquelles persones i empreses que
es van veure afectades pel cap de fibló de Menorca, en
coordinació amb les altres administracions, donant suport en
aquest cas al Consell de Menorca, que és el que lidera
precisament aquesta feina. Així a hora d’ara tenim quatre línies
d’actuació: ajuts de caràcter social per a famílies amb pocs
ingressos, aquest ajut l’articula directament el Consell de
Menorca; ajuts per a empreses i comerços, una línia articulada
pel Consell de Menorca i que el Govern de les Illes Balears
s’ha compromès a complementar amb recursos propis; ajuts
agrícoles -la tercera- en què també col·laborarem des del
Consell de Menorca; i finalment ajuts per als habitatges
afectats, on aplicarem els mateixos criteris de valoració i
d’ajuts que a la torrentada del Llevant de Mallorca. El Govern
de les Illes, idò, habilitarà un conveni i transferirà els fons
perquè sigui el Consell de Menorca que gestioni també
aquesta ajuda. Intentam facilitar les coses als afectats i les
afectades per tal que puguin vehicular totes les seves peticions
al Consell de Menorca. Des del Govern de les Illes, a més,
hem demanat al Govern central la declaració de zona greument
afectada als municipis de Ciutadella, Es Migjorn, Ferreries, Es
Mercadal i Alaior, fet que facilitaria i agilitaria la petició dels
ajuts d’àmbit estatal.

I vaig acabant. Entenem que la situació que es va produir a
Menorca els dies 28, 29 i 30 d’octubre va provocar moltes
molèsties i va afectar molts de ciutadans i ciutadanes.
Entenem el malestar que es va crear, i en aquest sentit agraïm
el comportament general de la població, que va demostrar
comprensió, paciència, dignitat i jo crec que un exemple de
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civisme. Però també creim que quan acabi aquest mandat
haurem treballat i haurem fet possible avançar en l’objectiu de
millorar el subministrament energètic  a les nostres illes.
Recordem: vam començar amb un enllaç a punt d’acabar la
seva vida útil, i ens trobam ara amb unes obres per posar
aquest enllaç, que serà molt més modern, molt més potent,
molt més segur i molt més respectuós amb el medi ambient.
Vam començar sense tenir garantia d’un segon enllaç entre
Mallorca i Menorca, i ara ja el tenim planificat. Vam
començar amb una central a Maó que no sabíem si podria
seguir funcionant a partir de 2020, i ara tenim ja 18,5 milions
d’euros garantits per fer-ho possible i per millorar el
comportament ambiental d’aquesta infraestructura. 

Vam començar amb una planta fotovoltaica a Son Salomó
i de la resta de projectes fotovoltaics a Mallorca sense
connectar a la xarxa general, i ara ja tenim l’autorització per
fer-ho possible per acord de Consell de Ministres. Vam
començar amb un sistema elèctric xapat per la meitat a l’àmbit
de les Illes Balears, i amb dos sots-sistemes independents,
sense cap connexió entre el Mallorca-Menorca i l’Eivissa-
Formentera, i ara, la propera setmana, Balears, a partir de la
propera setmana, ja serà un sistema elèctric únic. Vam
començar amb fortes tensions socials a causa de projectes en
tramitació, com ara Es Fornàs a Eivissa o l’estesa de mitja
tensió a Alcúdia, i vam aconseguir des de l’acord alternatives
per garantir la millora del subministrament, pactades amb els
ciutadans. Vam començar amb un panorama incert i poc
incentivador per a la generació d’energies renovables, i ara ens
trobam sense l’impost al sol i amb ajudes públiques per a la
instal·lació dels sistemes de generació més nets. Vam
començar sense cap compromís en la lluita contra el canvi
climàtic i ara tenim una llei de canvi climàtic i de transició
energètica que s’està debatent en aquest parlament, i que fixa
les fites i els objectius que ens portaran a una
descarbonització de la nostra economia, que farà possible la
transició energètica de totes les nostres illes.

I creim honestament que encaram, per tant, el futur amb
més garanties que abans de fer possible el dret a un
subministrament energètic digne i de qualitat a totes les illes
de la nostra comunitat. I és cert que queda molt per fer, però
també ho és que en aquests tres anys, a pesar de totes les
dificultats, malgrat la falta de suport i de compromís en
moments determinats per part del Govern estatal durant massa
temps, i tot i els fenòmens meteorològics adversos, hem
avançat i hem fet camí, i en aquesta mateixa línia, per tant idò,
continuarem treballant.

A partir d’aquí qued a disposició de les senyores i  e ls
senyors diputats per respondre totes aquelles qüestions que
vulguin plantejar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o

observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
la suspensió o si podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris, el Sr.
Conseller pot contestar globalment totes les preguntes, o bé
contestar individualment després de la intervenció de cada
portaveu.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Si no tenen inconvenient, ho faré de manera conjunta.

EL SR. PRESIDENT:

Ara pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Melià, per
un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Saludam la presència del
conseller i del seu equip, com no pot ser d’una altra manera,
tot i que el primer que li he de dir és que si aquesta situació va
ser tan greu i va generar tantes molèsties, resulta sorprenent
que el conseller d’Energia no fes, de motu propi, una petició
de compareixença per donar les explicacions que corresponen
en aquest Parlament. Això és el primer, el primer que vostè
hauria d’haver fet és sol·licitar una compareixença en aquest
Parlament i no haver de venir a comparèixer perquè el Grup
Parlamentari d’El Pi li ho demana.

I el que no farem des del nostre grup parlamentari és
donar-li l’enhorabona perquè enlloc de 100 hores varen ser
56, perquè a un moment determinat de la seva explicació,
pareixia que nosaltres el que havíem de fer era aplaudir la seva
gran actuació perquè han aconseguit que Menorca només
estigués 56 hores sense corrent elèctrica enlloc de 100 hores.
La qual cosa sincerament em sembla que no és el camí
correcte per afrontar una situació tercermundista i tan greu
com s’ha viscut a Menorca a finals del mes d’octubre.

I per què s’ha viscut aquesta situació? Vostè ha dit algunes
coses del per què, però sobretot no s’ha produït pel cap de
fibló , s’ha produït per dues raons bàsiques: una, perquè el
cable no estava reparat i en funcionament, l’enllaç entre
Mallorca i Menorca no funcionava. I dues, perquè no hi havia
un pla de contingència en condicions que respongués en cas
d’avaria. Aquestes són les dues raons bàsiques i en aquestes
dues raons bàsiques vostè fa un exercici fa setmanes de rentar-
se’n les mans i dir que no té res a veure amb cap d’aquestes
dues situacions. Però vostè hi té a veure i molt. 

La no-reparació del cable. Fa dos anys que no hi ha l’enllaç
i vostè ens explica que tot era culpa de Rajoy, perquè, en
definitiva, ens diu això: el Govern central era molt, molt, molt
dolent i no va voler reparar el cable i no va fer cas a les
nostres reiterades peticions. Vostè sap que des de l’any 2008
està previst fer un nou cable entre Mallorca i Menorca? Vostè
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sap qui governava a l’any 2008, a l’any 2009?, perquè, és clar,
vostès són molt bons per tirar pilotes fora, però haurien de
començar a assumir la seva responsabilitat.

La previsió d’aquest cable nou que es farà, no fa dues
setmanes, ni fa un mes, aquesta planificació existeix des de fa
molts d’anys, amb governs socialistes a Madrid, amb ministres
d’Energia a Madrid, i convé que això ho tenguem clar, perquè,
si no, no entendrem res.

Quaranta anys de vida útil, el cable tenia quaranta anys de
vida útil i és cert que era una previsió més d’amortització
d’una inversió, que de no poder continuar fent el seu servei,
perquè aquest cable podia continuar fent el seu servei si es
reparava; és evident que el cable s’espenyava, però no
s’espenyava als quaranta anys, es va espenyar abans dels
quaranta anys i li feren les reparacions que va correspondre. I
ben mantingut, amb un manteniment així com toca, aquest
cable hauria pogut continuar funcionant més temps. 

El que és inacceptable és que aquest cable es tancàs,
perquè, com diu un amic meu, si tu et vols comprar un nou
cotxe, un nou cable, està molt bé que vulguis tenir un nou
cotxe, però mentre no t’entreguen el nou cotxe tu no
entregues el teu cotxe vell, i vostès han permès, per activa o
per passiva, quedar-se sense el cotxe vell i no tenir el cotxe
nou, i aquesta és la realitat de la situació. Aquest cable es
podia reparar, s’hauria d’haver reparat, s’haurien d’haver fet
totes les accions perquè el cable es reparàs i continuàs en
funcionament fins que hi hagués el nou enllaç.

Això és allò que hauria d’haver fet el Govern de les Illes
Balears, perquè aquest cable hauria pogut funcionar més,
perquè de fet les raons ambientals són un poc per riure, vostè
ha dit que són les raons que ha expressat Red Eléctrica, m’ha
quedat clar que és Red Eléctrica que utilitza aquesta excusa,
però vostè sap que la refrigeració dels cables bàsicament és
d’oli, no és un producte de gran contaminació el problema del
cable, i hi ha hagut fugues, perquè durant quaranta anys hi ha
hagut fugues, hi ha hagut reparacions i no ha estat el gran
drama ambiental de les Illes Balears aquest problema
d’aquestes fugues que hi hagi pogut haver en el cable.

Per tant, vostè ens diu: vàrem demanar de seguida una
reunió urgent amb el ministre quan vàrem saber que no
repararien el cable. Ens pot dir, ens pot mostrar el document
d’aquesta petició de la reunió amb el ministre tan urgent que
vostès varen fer? Nosaltres li hem demanat per escrit, però
com que no ens han contestat la documentació que li hem
demanat, que estan en termini per contestar-nos, certament,
però ens agradaria veure aquests documents, perquè nosaltres
tenim la sensació que vostès, davant la no-reparació del cable
no han actuat com tocava. Perquè la no-reparació del cable no
és una decisió que pugui prendre Red Eléctrica així a la
lleugera, està regulat, perquè aquí hi ha tota una regulació
normativa i jurídica molt rigorosa. 

I en el Reial Decret 1955/2000, Red Eléctrica necessita
autorització per tancar el cable, necessita autorització de les
administracions, i en el procediment d’administració necessita

informes de la Conselleria de Medi Ambient de la comunitat
afectada, i el Govern central ha de fer una resolució, una
resolució que vostès tenen la capacitat legal d’impugnar si
estan totalment amb desacord amb aquesta. A mi m’agradaria
saber quins informes han emès vostès davant la no-reparació
del cable, quines impugnacions judicials han fet vostès davant
la no-reparació del cable. Aquestes són qüestions
fonamentals.

Pla de contingència, el segon gran drama d’aquesta
situació. Vostè ens ha explicat que vostès varen demanar un
pla de contingència molt més ambiciós, on és? Ens pot
mostrar el document d’aquestes peticions del pla de
contingència on vostès assenyalaven que s’havien d’instal·lar
generadors a les sots-estacions, ens pot mostrar aquests
documents? Ens agradaria veure’ls, perquè resulta sarcàstic
que en el cas de Formentera s’instal·lin generadors a la sots-
estació i a Menorca no s’instal·lin, és molt mal d’entendre per
a un ciutadà comú i normal.

I més mal d’entendre, perquè s’ha de dir, que això ben
gestionat i pactat amb l’Estat, e l cost econòmic de la
instal·lació d’aquests generadors a les sots-estacions va a la
tarifa elèctrica, que paguen tots els espanyols, com vostè ha
explicat. Per tant, en definitiva, al cost general de tota la tarifa
elèctrica de tota Espanya, evidentment aquest cost queda
absolutament repartit. Per tant, aquí el cost econòmic no havia
de ser el gran entrebanc perquè es garantís el subministrament.

Però si el pla de contingència estava mal fet i no era tot
l’ambiciós que vostès deien, no sé per què, com li vaig dir fa
dos dies, la presidenta del Consell Insular de Menorca trobava
que s’havia fet tota la feina que corresponia i estava
absolutament satisfeta d’aquest pla de contingència. Alguna
cosa no quadra i el pla de contingència ha estat un fracàs,
perquè ha deixat Menorca 56 hores. I si vostè troba que
nosaltres ens hem d’alegrar que en lloc de 100 hores fossin
56, em sap greu, però nosaltres no ens podem alegrar
d’aquesta situació.

I vostès tenen potestats legals molt importants, i jo crec
que hem d’incidir en això i li ho vaig dir el primer dia que li
vaig fer una pregunta sobre aquesta qüestió, vostès saben
perfectament que hi ha una Llei, la 24/2013, la qual, a l’article
7.5, permet a la comunitat autònoma, no al Govern central, a
la comunitat autònoma, és a dir, a vostè, li permet adoptar
mesures i resolucions per obligar a fer les instal·lacions, les
mesures urgents per garantir el subministrament, i vostès no
ho han fet. No han utilitzat la seva potestat legal, s’han estimat
més deixar que Menorca estigués aïllada i que es pogués
produir el fet que malauradament es va produir.

I el Reial Decret que li he dit, el 1956/2000, està ple de la
necessitat d’informes, perquè vostès cada any han d’aprovar
una programació d’instal·lacions de xarxa de transports. Li
donen el vist i plau a aquesta instal·lació anual que li presenta
Red Eléctrica? O vostès sempre li han posat emperons perquè
posin els generadors, o  perquè reparin el cable? Li hem
demanat per escrit aquesta documentació, però m’agradaria
saber quina actuació han tengut vostès aquests anys que no hi
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havia enllaç en relació amb donar ordres o amb informar
negativament aquesta programació anual de xarxa de transports
per Red Eléctrica.

Hi ha moltes preguntes a fer i vostès no poden aquí dir que
la conselleria no té cap competència, perquè vostè ha vengut
a dir que tot és competència del Govern central, i no tot és
competència del Govern central. I el Govern central ha de
demanar informes i ha d’obtenir vist-i-plaus de la Conselleria
d’Energia de la comunitat autònoma, vostès aquí no són uns
convidats de pedra que no poden fer res, que és el que vostè
ens ve a dir; vostè ens ve a dir que el Govern central ho ha fet
molt malament i que a vostès ni els han informat ni en saben
res.

No, vostès han d’actuar, tenen marc jurídic per actuar,
tenen marc jurídic per emetre informes desfavorables i tenen
marc jurídic per adoptar resolucions perquè s’instal·lassin els
grups a les sots-estacions i tenen marc jurídic per impugnar
totes les decisions que trobin contràries als interessos de les
Illes Balears. I vostès no han fet res de tot això i ens agradaria
que ens aclarís per què no han fet i no han actuat.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Camps, per un temps
de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputades. Benvingut, Sr. Pons, a aquesta compareixença,
també benvingut el seu equip. 

I jo li he de dir, aquesta compareixença en certa manera és
una anomalia democràtica, en condicions normals i a països
més avançats vostè avui aquí no compareixeria, perquè ja no
seria conseller. És que vostè o bé hagués dimitit, per sentit
comú i per responsabilitat, o bé l’haguessin cessat; aquí hi ha
dues responsabilitats: la seva personal, que no ha volgut
dimitir, i  la de la presidenta del Govern, que, per tant, és
corresponsable també de la situació que hem viscut, que a
vostè no l’ha cessat. Per tant, partim amb aquesta
compareixença d’aquesta anomalia democràtica i, en tot cas,
seguirem amb la compareixença tal com l’havíem plantejada,
però evidentment ens hagués agradat més que hi hagués hagut
el seu substitut al capdavant de la seva conselleria. 

En qualsevol cas, hi ha algunes qüestions que vostè no ha
dit, ha oblidat, i algunes afirmacions que directament són
falses, i jo li faré algunes..., li apuntaré algunes qüestions
perquè segurament o no les hi han apuntat o vostè senzillament
ha deixat de dir-les. 

La qüestió del segon cable, el segon cable, com deia molt
bé el Sr. Melià, ja es va presentar amb la planificació
energètica 2008-2016, açò ho va presentar el Govern del Sr.

Rodríguez Zapatero, en aquesta planificació ja apareixia el
segon cable. Sap qui governava en el 2008 aquí a Balears?
Governava el Sr. Antich, va governar del 2008 o 2007 fins al
2011, per tant, alguna responsabilitat també va tenir el Sr.
Antich i el Sr. Zapatero perquè el segon cable no estigués fet.
Perquè vostè sembla que només és el PP el culpable de tot, ja
ho sabem, per a vostès el PP és el dimoni, no, no, aquí també
hi hauria responsabilitat del Sr. Zapatero i del Sr. Antich.

Amb el Govern del Partit Popular es va obtenir a l’any
2013, l’octubre del 2013, la declaració d’impacte ambiental
favorable. Vostè ha dit que no s’havia fet ni un sol tràmit
administratiu en la qüestió del segon cable, doncs, és fals.
Miri, miri, declaració d’impacte ambiental, octubre 2013,
Partit Popular. 

Després, és clar, per motius d’una transposició d’una
directiva europea Espanya es va veure obligada a modificar la
planificació energètica per aprovar-ne una de nova, 2015-
2020, que va tornar a incloure també el segon cable. 

En el 2017, Partit Popular, va sortir a exposició pública la
declaració d’utilitat pública del segon cable, el Partit Popular,
i vostè ha dit..., és que, és que a vostè ningú..., la seva
credibilitat pràcticament és zero, vostè diu coses que són
falses, deia: ni un sol tràmit administratiu. Ja n’hi duc dos, la
declaració d’utilitat pública del segon cable a l’any 2017,
Partit Popular.

Què passa després? Hi ha l’avaria del cable principal, la
decisió de Red Eléctrica de no reparar-lo i això trastoca,
evidentment, els plans i que va obligar lògicament a modificar
la tramitació del segon cable perquè es convertís en el primer
cable. 

El Govern del Partit Popular va iniciar tots aquests tràmits
que van permetre al Govern del PSOE, i vostè ho ha dit, que
just acabava d’arribar, que aprovés la modificació de la
planificació energètica el juliol de 2018. Perquè vostè no em
dirà que la Sra. Teresa Ribera arribi i sigui tan bona que només
en un mes ja faci un canvi de planificació energètica, la
ministra superdotada, tenim una ministra superdotada. No, no,
Sr. Pons, la tramitació ja estava feta, arriba ella i simplement
va haver de posar la firma; aquesta és la qüestió, la tramitació
ja estava feta per poder fer aquesta modificació de la
planificació energètica. I vostès l’han firmada, efectivament,
el juliol de 2018.

Per tant, no digui que el Partit Popular no va fer res,
perquè és completament fals. 

A més a més, l’entrada en funcionament del cable es manté
per a l’any 2020, exactament el mateix termini que hi havia
quan governava el Partit Popular. Què han avançat vostès?
Tendrem el cable abans? No. Per tant, vostès no han fet res
que no sigui seguir amb la tramitació i amb tots els terminis
que hi havia prevists amb el govern anterior. Per tant, aquesta
qüestió crec que ha de quedar clara quant al segon cable.
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Quant al Pla de contingència sí que aquí vostè, Sr. Pons, té
molta responsabilitat, vostè i la presidenta del Consell Insular
de Menorca, vostès tenen la màxima responsabilitat que aquest
pla de contingència fos efectiu i fos suficient, i, a las pruebas
nos remitimos, no ha estat suficient ni ha estat efectiu. Per
tant, aquí vostè ha fallat i, per què ha fallat? Primer, perquè es
desperten tard, la primera notícia que tenim que hi haurà un pla
de contingència efectivament, i vostè ho ha dit, era el mes de
gener de l’any 2018, primera notícia, hi haurà un pla de
contingència.

Segona notícia, anuncien que hi haurà un comitè de
coordinació o un comitè..., sí, un comitè de coordinació que
intentarà dur el control d’aquest pla de contingència i intentarà
que la tramitació del segon cable sigui el més ràpida possible,
açò surt a la pàgina web del Govern de la seva conselleria.
Vostè no ha dit res d’aquest comitè de coordinació; aquest
comitè de coordinació havia d’estar format per membres del
ministeri, membres del Govern i membres del Consell Insular.
Nosaltres hem demanat les actes de les reunions d’aquest
comitè de coordinació, evidentment encara no hem rebut res;
hem demanat també una còpia del pla de contingència, tampoc
no hem rebut res.

I com el Sr. Melià també deia, nosaltres volem veure les
cartes on vostè demanava més recursos per al pla de
contingència, ho volem veure per escrit perquè de vostè no
ens en fiam, les seves paraules per a nosaltres normalment són
mentides, amb la qual cosa el que vostè avui ens diu ens ho
creiem sempre i quan vengui suportat amb documents, i volem
veure els documents que diuen que vostès van exigir al Govern
de Madrid més recursos per al pla de contingència. Mentre no
veiem aquests documents, de la seva paraula no ens en fiam en
absolut perquè hem tengut ja altres experiències de les seves
falsedats i de les seves faltes a la veritat.

Per tant, aquesta qüestió, jo crec, ha de quedar claríssima,
el pla de contingència era responsabilitat seva, hi havia un
comitè de coordinació que en teoria havia de vetllar perquè
aquest pla de contingència fos efectiu, i d’açò no en sabem res
en absolut, de fet vostè ni ho ha anomenat. Per tant, alguna
responsabilitat en aquesta qüestió hauria de tenir.

I efectivament, jo li llegiré l’article 7.5 de la Llei 24/2013,
del sector elèctric, li llegiré el que diu, diu: “En el caso de
que en territorios no peninsulares -Menorca, Balears, eh!,
territorio no peninsular- en el caso de que se produjeran
situaciones de riesgo cierto para la prestación del
suministro de energía eléctrica -el cas de Menorca és un cas
claríssim que hi havia una situació de riesgo cierto para la
prestación del suministro de energía eléctrica- o
situaciones en las que se pueda derivar amenaza para la
integridad física o la seguridad de las personas y aparatos
e instalaciones o para la integridad de la red del
transporte o distribución de energía eléctrica, las medidas
allí previstas podrán ser también adoptadas por las
comunidades o ciudades autónomas afectadas, siempre que
se restrinjan a su respectivo ámbito territorial”.

Vostè aquí, i segons aquest article, tenia una
responsabilitat sobre aquesta qüestió, vostè podia actuar sobre
aquesta qüestió i no va actuar.

En canvi a Formentera sí, a Formentera, aplicant aquest
article, es va publicar l’ordre ministerial ETU/451/2018, de
17 d’abril, on es preveia instal·lar 12 megavats de potència
addicional a l’illa de Formentera, a l’illa de Formentera que
tenen enllaç submarí i tenen turbina de gas, es a dir, ja tenen
dos mitjans per proveir-se d’electricitat i , a més a més, hi
afegeixen aquests 12 megavats. Per què a Formentera sí que
es pot fer i a Menorca no es pot fer? Què és que els
menorquins som de segona? Ja li ho vaig dir. És que som
menys que Formentera? Quan vostè ho podia fer i tenia la
potestat per fer-ho i la llei l’emparava per fer-ho.

Per tant, voler eludir la responsabilitat en el cas concret
que hem tingut d’apagada energètica de 56 hores, voler eludir
la seva responsabilitat davant aquests fets em sembla que no és
de rebut. I sobretot..., escoltí, és que vostè és el conseller
d’Energia, vostè és el màxim responsable de l’energia en
aquesta comunitat autònoma i vostè  té responsabilitats
concretes i té potestats concretes i  la llei li permet fer
determinades coses en concret, coses que vostè evidentment,
veig que no ha fet.

Per tant, nosaltres, des del Partit Popular -i veig que el
president que ja em fa senyals- nosaltres reiteram la nostra
petició de dimissió de vostè com a conseller. Consideram que
no ha estat a l’alçada de les circumstàncies, ha tingut 30.000
famílies 56 hores sense llum i sense aigua i, per tant, entenem
que vostè no hauria de seguir com a conseller de la seva
conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Ara pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Saura, per un
temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller i a tot
el seu equip per venir a aquesta comissió per comparèixer, per
donar explicacions sobre el que ha ocorregut a Menorca
aquell desgraciat dia 28 d’octubre. 

És clar, deia el portaveu del Partit Popular que en països
més avançats vostè hauria de dimitir, supòs que es referia a
països del nord on si es demostrés o si hi hagués proves que
hi havia una caixa B del Partit Popular a totes les comunitats
autònomes idò haurien de dimitir els governs en bloc. 

Bé, nosaltres pensam que això ha estat una situació
desgraciada, però que sí que hi ha algunes responsabilitat.
Evidentment el fet que es passessin més de 50 hores sense
electricitat, alguns ciutadans, ens fa pensar que som els grans
oblidats i no només com a illes sinó com a ciutadans i
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ciutadanes, és a dir, som... no som ultraperifèrics en allò
geogràfic, però sí hem estat ultraperifèrics a nivell polític
perquè s’han fet moltes preguntes en aquest parlament sobre
l’enllaç que havia de connectar Mallorca i Menorca. Nosaltres
el 12 de març de 2018 vàrem fer una pregunta al ple sobre la
desconnexió que hi havia entre Mallorca i Menorca i com això
suposava que la central de Maó hagués pujat la seva
productivitat un 15%, i com això suposava haver tornat
quaranta any enrere, a una situació que no s’havia d’haver
produït.

Entenem que el sistema elèctric balear i el sistema
peninsular, és veritat que hi ha d’haver una unificació, però
també entenem que hi ha d’haver una sobirania energètica i que
s’ha d’aprofitar precisament -i vostè  ha parlat d’això, Sr.
Conseller-, s’ha d’aprofitar la llei de transició energètica, la
llei de canvi climàtic per obtenir aquesta sobirania. Però no
només s’ha de partir que aquí hi hagi parcs fotovoltaics o hi
hagi instal·lacions d’energies renovables, sinó que ha de partir
també d’un objectiu fonamental per a nosaltres i és la
recuperació de l’energia per la gestió pública, perquè al final
tot això que s’ha produït també és fruit d’una situació anòmala,
d’una situació que mai no s’havia d’haver produït i és que el
sector estratègic de l’energia està massa concentrat en poques
mans privades.

Per això nosaltres fem una aposta claríssima perquè la
nova Agència Balear de l’Energia ha de tenir una iniciativa
pública forta, potent, amb una inversió anual important per tal
d’intentar recuperar aquesta sobirania energètica i
democratitzar aquest sector, perquè al final els abusos dels
preus, els sous milionaris d’algunes d’aquestes persones que
tenen molt de poder a les companyies elèctriques també tenen
a veure indirectament amb el que va passar aquest dia 28
d’octubre. És a dir, per què no es varen produir les pressions
necessàries des de les comercialitzadores a Red Eléctrica, no
només per part del Govern, sinó també de les
comercialitzadores per tal que es reparés aquest cable o que
es posàs aquest cable nou com tant s’ha demanat, no només
des del Govern, sinó també des del nostre grup parlamentari.

Sap vostè que em insistit molt des de Menorca, que hem
alertat que es podia produir aquesta situació i en aquest sentit
pensam que es podria haver informat..., es podria haver
informat la gent per fer la gent conscient d’aquesta realitat que
estàvem patint. També com a una eina de pressió a Red
Eléctrica de la qual nosaltres no tenim un bon concepte, per la
seva estructura accionarial i per les decisions que s’han pres
en el sistema elèctric espanyol, tan ple d’abusos i tan... bé, i
tan deficitari en la persecució de l’interès general, que és pel
que ha d’estar Red Eléctrica. I bé, idò té a veure amb el que
deia abans que els sectors estratègics estiguin en mans
privades.

Vostè ha parlat que s’han d’obrir expedients a Red
Eléctrica i nosaltres demanam que vostè sigui dur amb aquesta
situació intolerable que s’ha produït.

No m’ha quedat clar si els generadors han quedat a
Menorca o si s’han anat. Vostè ha dit que això era

responsabilitat d’Endesa. M’agradaria saber quines gestions
s’han fet en aquest sentit per al present i per al futur, per si
tornàs a produir-se aquesta situació.

Li volia demanar també pels ajuts, quina previsió temporal
hi ha per donar aquests ajuts.

I sobre el pla de contingència li volia demanar una pregunta
molt senzilla i és si vostè creu que ha funcionat i que estava
ben plantejat aquest pla des del principi.

Per acabar, Sr. Conseller, nosaltres pensam que això no és
només un acte aïllat, valgui la metàfora, perquè Menorca va
estar aïllada elèctricament durant massa hores; pensam que no
és una qüestió aïllada, sinó que obeeix a una situació d’un
sistema elèctric que no està suficientment regulat, que
s’hauria de recuperar per a la gent, que s’hauria d’aprofitar
aquesta oportunitat històrica que tenim amb la llei de canvi
climàtic per augmentar la iniciativa pública, per retornar el
control democràtic sobre l’energia a la gent, i pensam que si
aquestes situacions es queden en simples denúncies, en
expedients això no passarà i es podran tornar produir
situacions semblants al que ha succeït.

Per tant, Sr. Conseller, l’anim que agafi el guant i esper
que aquesta situació no es torni produir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un
temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. En primer lloc vull donar les gràcies al
Sr. Conseller Marc Pons i al seu equip per ser aquí, per les
explicacions que ens han donat.

Certament és una sorpresa sentir dir al diputat del Grup
Popular dir que no som un país avançat, no és que no ho pensi
de vegades, però sentir-ho dir a un diputat del Partit Popular,
que no som un país avançat, sorprèn. Ara que -fora broma-
evidentment el que va passar també fa dubtar que siguem un
país avançat, perquè que a un lloc com Menorca que pugui
passar això i es passin tantes hores fora subministrament
elèctric, evidentment és un fet que ens fa dubtar que siguem un
país avançat i que són coses que no s’haurien de repetir.

El que tampoc supòs que no passaria a un país avançat, amb
diputats seriosos, seria que quan un fa referència a un paràgraf
d’una llei, ho llegeixi tot menys la darrera frase, supòs que
això a un país avançat, amb diputats seriosos, això tampoc no
passaria. Ho dic perquè nosaltres de la Llei del sector elèctric
ens queda clar que el responsable d’això, si n’hi ha un, és
l’Estat; evidentment que les comunitats autònomes tenen
competència per prendre mesures, mesures que no suposin un
cost econòmic, perquè vostè s’ha deixat la darrera frase: “En
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dicho supuesto, -i ara l’acabaré jo, ja que vostè no l’ha dita,
quan parla de les mesures que poden adoptar les comunitats
autònomes, “En dicho supuesto, tales medidas no tendrán
repercusiones económicas en el sistema eléctrico, salvo que
exista acuerdo previo del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo que así le autorice”.

Per tant, el que s’hauria de demanar és per què no hi va
haver aquest acord previ del Ministeri d’Indústria autoritzant
aquests 10 milions d’euros, als quals ha fet referència el Sr.
Conseller, que costaria posar aquests generadors. Això és el
que ens hauríem de demanar. Les competències evidentment
totes les que ens toquen, però la llei estableix unes
competències i estableix uns límits a aquestes competències
i en aquest cas ens queda clar que el Govern pot arribar fins on
pot arribar, però, en tot cas, fins a imposar aquestes mesures
que tenguessin un cost, això corresponia a l’Estat i, per tant,
és l’Estat el que ha fallat i el que hauria d’explicar per què no
ha autoritzat aquestes mesures.

Res més per part meva.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. I moltes gràcies, Sr.
Conseller per les seves explicacions. Jo voldria centrar la
meva intervenció en dos temes: un són les responsabilitats
polítiques i l’altra les responsabilitats econòmiques, perquè
crec que s’hi ha passat molt de puntetes, tant en la seva
intervenció, com en la intervenció dels portaveus que m’han
precedit.

Però començaré per les responsabilitats polítiques i li seré
molt clar i molt sincer Sr. Conseller sobre quina és la postura
del meu grup, o quina és l’opinió del meu grup. Nosaltres
consideram que en el desastre de l’apagada a Menorca hi ha un
responsable directe que és Red Eléctrica Española i hi ha uns
responsables subsidiaris, que són el Partit Popular i el PSOE,
el Partit Popular i el PSOE. Perquè aquest problema, si
s’hagués aprovat l’esmena que es va presentar en els
pressuposts generals de l’Estat per al 2018, presentada pel
senador Bernat Picornell d’Esquerra Republicana, a petició
nostra, a petició de MÉS per Menorca, una esmena de 200
milions d’euros per resoldre aquest problema i per reposar el
cable, el problema hauria estat molt menor, l’afectació hauria
estat molt menor, a Ciutadella no hi hauria hagut apagada.

I els parlamentaris som a les cambres legislatives per
prendre aquests tipus de decisions. I jo em pregunto, com és
que la senadora del Partit Popular, la Sra. Pons Vila, la
senadora per Menorca, va votar en contra d’aquesta esmena, i
els senadors representats en aquest Parlament, el Sr. Francesc
Antich i el Sr. José Ramón Bauzá, també van votar en contra
d’aquesta esmena.

Vostè ens parla de cartes, de reunions, això, Sr. Conseller,
és com voler curar una infecció amb massatges. Les cambres
legislatives serveixen per aprovar normes i els governs
serveixen per aprovar normes i les normes són d’obligat
compliment, les cartes i les reunions no són d’obligat
compliment. I vam tenir l’ocasió el maig de 2018 d’aprovar
una norma d’obligat compliment, que són els pressuposts
generals de l’Estat, per fer una inversió de 200 milions
d’euros per reposar aquest cable. I aquesta esmena es va votar
i va ser rebutjada, va ser rebutjada amb els vots en contra del
Partit Popular i del Partit Socialista. I em sembla que vostès
en aquest sentit haurien d’explicar a la ciutadania de Balears
per què els seus representants, tant del Partit Popular com del
Partit Socialista, al Senat voten en contra dels interessos de
Menorca.

I em centro com veu en el tema del cable, perquè crec que
respecte del pla de contingència, que jo també crec que era
molt deficient, crec que els portaveus que m’han precedit ja
han demanat prou explicacions i, per tant, seria repetitiu; però
només diré que el pla de contingència, no crec que ens
puguem congratular de dir que va servir per restar només 56
hores sense llum. Sr. Conseller, per favor! El pla de
contingència és insuficient, perquè és intolerable que en ple
segle XXI un país desenvolupat, com teòricament és el nostre,
hi hagi ciutadans abonat que estiguin 56 hores sense llum. El
pla de contingència no va funcionar, és insuficient. Per tant,
s’ha de revisar. I en això, en aquest sentit em sumo als
comentaris que han fet els portaveus que m’han precedit.

M’agradaria saber quina és la seva opinió i quina explicació
política dóna perquè el partit del qual vostè forma part votés
en contra d’aquesta esmena, perquè, vista la rapidesa en què
després s’ha pogut solucionar el tema, si el mes de maig
s’haguessin aprovat els pressuposts de l’Estat amb aquesta
esmena, quan va produir-se el cap de fibló aquest cable ja
hauria estat en funcionament.

Després també en el capítol de responsabilitats polítiques,
jo li faig una pregunta molt concreta, i és que vostè em diu que
s’ha demanat a l’Estat, al Govern de l’Estat, la declaració de
zona greument afectada, vostè ha dit que s’ha demanat al
Govern de l’Estat la declaració de zona greument afectada. Jo
li demanaria que ens digués com està aquesta petició . S’ha
demanat, quan es preveu que es rebi aquesta declaració de zona
greument afectada i quins efectes tindrà, perquè demanar està
molt bé, però aconseguir està millor.

I amb això tanc el capítol de responsabilitats polítiques, i
pas a les responsabilitats econòmiques. Vostè ens ha dit que
hi ha 4 línies d’ajuts coordinades pel Consell Insular de
Menorca, molt bé, tot el meu suport, ara, la meva pregunta és:
qui finança aquestes línies d’ajuts? Qui ho pagarà això? Ho
pagarà la comunitat autònoma? Quina responsabilitat té Red
Eléctrica Española i Endesa en aquestes responsabilitats?

Perquè, és clar, les inversions i en aquest sentit vostè hi ha
fet molt èmfasi i jo estic d’acord amb vostè, les inversions en
el sistema elèctrica les paguen tots els abonats espanyols a
través de la tarifa elèctrica. Ara, quan aquestes inversions es
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demostren que són insuficients, que fallen i que no serveixen
per proveir d’energia elèctrica als abonats, aleshores qui ha de
pagar els plats romputs? La comunitat autònoma? Quina
responsabilitat té Red Eléctrica Española i, per tant,
subsidiàriament l’Estat? A mi m’agradaria saber l’import total
que s’ha estimat d’aquestes compensacions, que a mi em
sembla molt bé que les avanci, que les coordini el Consell
Insular de Menorca, que les avanci la comunitat autònoma,
però hem de fer que pagui els plats romputs el responsable
d’això, que, com he dit, e l responsable directe és Red
Eléctrica Española. I aquesta és la segona pregunta que li faig.

Per tant, li demano la valoració política i aquestes
qüestions sobre la declaració de zona greument afectada i
sobre les responsabilitats econòmiques dels danys produïts
que han estat molt grans.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Seijas, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno gracias al Sr. Conseller y
a todo el equipo que le acompaña hoy aquí por estar presente
en esta comisión dando explicaciones por lo sucedido en
Menorca.

Sr. Conseller, yo en una intervención en junio ya le
comenté y, bueno, ya nos conocemos de todo este tiempo y
cuando le  digo algo lo decía porque lo sentía así, que yo si
estuviera en su sitio, con la situación que tenía Menorca de
precariedad, yo no dormiría, no sería capaz de dormir con la
situación que teníamos. Desgraciadamente no me alegro de
que haya pasado esto  para que se pusiera de manifiesto la
precariedad de la situación energética de Menorca y como
estamos abandonados de la mano de todo, y especialmente del
Partido Popular y del Partido Socialista, porque son los que
han estado gobernando y no han hecho nada para cambiar esto.
Y cuando toca en el “turnismo” que pasa algo de este tema,
que le pasen la pelota al otro lado es muy fácil. 

Pero lo que toca aquí ahora mismo es asumir
responsabilidades, y si realmente hay algo de verdad en lo que
usted ha dicho en toda su exposición, esto no tiene que pasar
por presupuestos, esto no tiene que pasar..., no es dinero que
se aumente deuda ni nada. Pongan con carácter urgente el
segundo cable para Menorca, que eso está en su mano hacerlo
con sus compañeros del Partido Socialista que están ahora en
el Gobierno central. Eso sí que es fácil de hacer si se quiere
hacer, y nos dejamos de discursos y de echarle la culpa al
Partido Popular y a todo lo que ha pasado. Si ustedes
realmente quieren solucionar el problema de Menorca lo
tienen en la mano, no tienen que aprobar los presupuestos, es
una decisión que pueden tomar com han tomado que sea esto
de carácter urgente y que sea de carácter de urgencia el

segundo cable, y eso entonces sí me lo creería, lo demás es
más de lo mismo.

Me gustaría..., bueno, ya han hecho todas las preguntas que
cabría hacer los anteriores portavoces que me han precedido,
pero simplemente quiero añadir una pincelada más. Cuando en
2016 se produce la (...) externa del cable y el fabricante dice
que no se puede reparar por el tema del aceite, ¿cómo el Sr.
Conseller no cambia la planificación eléctrica o no intenta que
se cambie la planificación eléctrica, no hace ningún
movimiento en ese sentido? Porque ya era usted conseller.

Nada más, simplemente quiero que usted me conteste a lo
anterior y, bueno, en la réplica le comentaré mi conclusión.

Nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Ara pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Borràs, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Bon dia, Sr. Conseller, benvingut, i
també tot el seu equip.

El Sr. Melià va demanar aquesta petició de compareixença
dia 30 d’octubre, a les 12.10 del migdia va registrar aquesta
petició. Estem... primera oportunitat de constitució fins i tot
fora hores, en una hora extraordinària es reuneix la Comissió
d’Economia perquè vostè pugui comparèixer en el temps més
breu possible del que marquen els ritmes parlamentaris. Per
tant crec que la seva voluntat d’explicació davant la petició del
Sr. Melià, per cert, una petició que és per explicar la situació
del subministrament energètic de l’illa de Menorca, crec que
després la intervenció del Sr. Melià ha anat per un altre camí,
però, en tot cas, bé està que vostè expliqui allò que ha passat.

I per començar diré que, agraint la seva compareixença,
possiblement si vostè hagués comparegut aquí a petició pròpia
en tost de la petició del Sr. Melià i del Sr. Font i de la Sra.
Sureda, el primer argument del Sr. Melià hauria estat aquell
d’excusatio non petita, accusatio manifesta, és a dir, que si
vostè  ve aquí a explicar-se és perquè se sent responsable o
culpable polític d’aquests fets.

Sí, Sr. Melià, perquè evidentment del to de la seva
intervenció es dedueix que vostè considera que hi ha aquí una
responsabilitat manifesta, i m’ha recordat aquella expressió
tan típica d’Itàlia de piove, porco governo!, és a dir, perquè
vostè és la causa primera, no és la responsabilitat política
d’aquest conseller ni d’aquest govern, sinó evidentment hi ha
unes responsabilitats de planificació i de gestió de la xarxa
elèctrica, és cert, i de subministrament elèctric, però també hi
ha una causa natural absolutament especial, molt poc
previsible, com és el cap de fibló que, com han explicat els
meteoròlegs -vostè ha fet algunes explicacions tècniques i jo
em remetré als meteoròlegs, no som tècnic, ni en electricitat
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ni en meteorologia-, són els que causen la caiguda de les
torres, que consegüentment deixen sense llum una bona part
de l’illa de Menorca durant una mica més de dos dies.

Evidentment si a l’amic del Sr. Melià se li..., vol comprar
un cotxe, mentrestant no tan sols fa el manteniment del
vehicle que té i que vol substituir, sinó que li demanaria al Sr.
Melià que li pagués el cotxe nou i li pagués la reparació del
vehicle, el manteniment del vehicle que en aquest moment
està usant el seu amic, que és una mica l’argument, o que
l’ajudés a pagar com a mínim, que és una mica l’argument que
hem pogut sentir aquí.

Més greu és sentir un argument que el fet que vostè encara
sigui conseller sigui una anomalia democràtica. No m’imagín
què haguera passat si vostè en una situació així hagués vingut
a dir aquí que el que havia passat a Menorca eren unos hilillos
de plastilina com a tota explicació, no ho sé, tal vegada el Sr.
Camps hauria aplaudit, llavors, el Sr. Camps, no? Però, bé, que
el Sr. Camps consideri que vostè és una anomalia democràtica
potser és una bona notícia, és una bona notícia perquè justifica
d’alguna manera la mentalitat tan radicalment democràtica que
té el Sr. Camps. Sempre és un radical, fins i tot amb la defensa
de la democràcia, com defensa sempre. Si no fos un tema tan
delicat li diria que... evidentment que no se’n pot fer broma, li
diria que possiblement el Sr. Camps continua a les fosques,
perquè encara no s’ha temut realment del que va passar, i és
que converteix en certeses les seves conviccions i a partir
d’aquí la seva radicalitat democràtica queda absolutament
desmentida.

Evidentment és cert que hi ha responsabilitats polítiques,
responsabilitats polítiques en el problema de l’apagada de llum
que va patir..., de l’avaria que va..., o de la falta de capacitat de
resposta immediata per poder retornar la llum a Menorca. El
Sr. Camps s’ha remuntat, en la recerca d’aquestes
responsabilitats, al Sr. Zapatero, ell que diu que no hem de
mirar enrere s’ha remuntat al Sr. Zapatero, i ens ha fet una
lectura tergiversada de les competències que té el Govern de
les Illes Balears sobre la matèria.

En tot cas la narració dels fets i de les gestions d’aquest
govern que vostè ha explicat avalen el que vostè ha fet. Hi
podríem afegir algunes actuacions del Ministeri d’Energia
dels darrers anys que han acabat de complicar la situació a
Menorca. Ja no parlaré de l’impost al sol, d’un partit que
promet abaixar imposts i posa un impost fins i tot al sol, però
sí que evidentment la guerra, e l gran conflicte obert pel
ministre Nadal amb les elèctriques en aquest país, que ha
incidit d’una manera greu en la planificació de les elèctriques,
i la decisió, diguéssim, (...) de Red Eléctrica, que és una
companyia que vostè ha vingut a dir que basa els seus criteris
de gestió , fins i tot en situacions en què hauria de prestar
especial atenció com els cables insulars i en situacions
d’aïllament elèctric, es basa en criteris purament
economicistes, en criteris de gestió econòmica, sense
prioritzar les necessitats de subministrament de les
necessitats bàsiques dels ciutadans d’aquests llocs.

Els criteris aquests de Red Eléctrica de manteniment i de
control de la xarxa, de manteniment del cable, s’ha reiterat des
de Menorca i ho ha fet vostè com a conseller, s’ha fet des de
diferents ajuntaments, ho han fet els ajuntaments i ho ha fet el
Consell Insular de Menorca, el risc arran, diguéssim, de la
falta de manteniment del primer cable i de la postergació de
la planificació del segon cable, del risc que açò significava,
que s’advertia reiteradament, han estat desoïts per raons
purament econòmiques per part de Red Eléctrica i del
Ministeri d’Economia, i per més que el Sr. Camps vulgui dir
que vostè haguera pogut resoldre aquests problemes
evidentment la responsabilitat -a part que és fals que vostè
hagués pogut- la responsabilitat és de Red Eléctrica i del
ministeri. I a partir d’aquesta responsabilitat és quan hem de
determinar les culpabilitats i no imputar-les a vostè amb
peticions de dimissió que no tenen cap tipus de justificació.

Sí que vull posar èmfasi aquí en la capacitat de resposta
política davant les circumstàncies de l’apagada de llum.
Evidentment 52 hores es poden considerar moltes hores per
estar sense llum, evidentment és un drama per a totes les
persones que ho han patit, és un drama també per a l’economia
de les famílies i de moltes empreses, però evidentment si la
gestió posterior no hagués estat àgil, eficient i coordinada
aquest drama hagués estat encara molt més greu, i aquí sí que
s’ha de valorar i posar èmfasi en la capacitat que van tenir
totes les administracions per poder resoldre un problema, ja
dic, que tot i tenir agreujant per algunes deixadeses per part de
gestió del Ministeri d’Energia i de Red Eléctrica durant molt
de temps, té unes causes naturals, unes causes naturals clares
en el cap de fibló, evidentment que era imprevisible que
hagués tingut la magnitud que va tenir; és extraordinari i molt
poques vegades ha succeït.

Vostè el 6 de febrer de 2017 reclamava, insistia en la
necessitat de renovar el cable, d’accelerar el cable; han estat
desoïdes totes les seves peticions. Hi ha hagut fins i tot
iniciatives, ja que s’ha acusat alguns senadors socialistes de no
votar una determinada esmena, les esmenes a vegades no són
tan importants a l’hora de ser votades per allò que demanen,
sinó per allò que volen detreure per poder aprovar una cosa, és
a dir, que hi ha una alta i una baixa dels pressupostos, i s’han de
considerar els dos factors a l’hora de votar una esmena, no
només l’alta pressupostària, també la baixa. En canvi hi va
haver una iniciativa del Sr. Antich per demanar tot allò que
aquí s’ha exposat, que són dèficits que ha tingut el sistema
elèctric menorquí i que han ajudat que l’apagada elèctrica fos
tan llarga, i són peticions de febrer de 2018 que evidentment
en aquests moments sortosament es comencen a atendre d’una
vegada per totes, però que evidentment, per més superdotada
que sigui la ministra d’Energia, de Transició Energètica, que
ho és, Sr. Camps, ho és, és una persona especialment
capacitada per al seu càrrec i no només pensa en resoldre els
problemes immediats, que són molt greus i s’han de resoldre,
sinó que pensa en una planificació d’un nou model energètic
de futur, un model energètic que el Partit Popular entenc que
s’hi ha oposat fins ara i que esper que deixi d’oposar-s’hi. 

Ho sabrem durant els debats i votacions de la llei de canvi
climàtic en aquest mateix Parlament, de veure quina és la
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posició davant la transició energètica necessària, perquè no
oblidem que si l’impost del sol no hagués existit,
possiblement la situació de les energies renovables a Menorca
seria tota una altra en aquests moments, i l’autoconsum
energètic a Menorca seria molt diferent, de moltes famílies
que haurien practicat l’autoconsum, “depredadors” els deia el
ministre Nadal a les persones que volien fer autoconsum
energètic, “depredadors” és la paraula emprada per tot un
ministre d’Energia; si tot açò no hagués succeït, entenc que la
situació hauria estat molt diferent. Evidentment s’hauria
produït l’apagada exactament igual, perquè van ser unes torres
que van caure a causa d’un cap de fibló, però les
conseqüències no haurien estat tan dramàtiques per a les
persones que ho van patir.

Per tant Sr. Conseller, continuï treballant per aconseguir
que el Ministeri de Transició Energètic actuï i continuï actuant
ràpidament i amb eficiència. I moltes gràcies pel seu esforç
per resoldre aquest problema.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara contesta el Sr. Conseller
d’Energia, Territori i Mobilitat.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies a tots per les seves intervencions, hi ha
algunes reflexions que evidentment no compartesc i em
sorprèn en certa manera la lleugeresa d’algunes afirmacions
que hem sentit aquí. Dir que el cap de fibló no ha estat el
causant de la pana elèctrica, si no hi hagués hagut cap de fibló
no seríem ara aquí asseguts, per tant, em sorprèn sentir una
afirmació com aquesta; com em sorprèn sentir l’afirmació que
els olis del cable no contaminen i cada vegada que hi ha hagut
una mínima fissura d’aquest mateix cable, a Cala En Bosch es
tancava la platja sencera a banyistes, precisament pels riscos
que suposava. 

I em sorprèn el nivell de coneixement tècnic d’aquests
olis, com perquè el Sr. Melià pugui arribar a fer una afirmació
d’aquest tipus, “açò no contamina i, per tant, ha de seguir
funcionant”. Estam davant de criteris tècnics Sr. Melià,
criteris tècnics que jo tampoc no m’atreviria a qüestionar, ni
a fer afirmacions tan lleugeres com la seva, lligades a la idea
que és igual si hi ha olis, és igual si aquests, no, és igual no,
“com que no contaminen” hi pot seguir havent vessaments.
Davant d’açò crec que val la pena ser almanco una mica
honests amb els plantejaments que es fan i també rigorosos i
aprofundim un poc en tot el que hem sentit.

I hem sentit allò de què el Govern de les Illes Balears té la
capacitat de poder decidir quines actuacions s’han de fer dins
l’illa de Menorca en matèria d’alta tensió. 

A Formentera s’ha fet i per tant, a Menorca per què no es
fa açò? Hem sentit dir aquí.

I hem dit la Llei 24/2013 del sector elèctric, l’article 7.5,
el Sr. Camps, el Sr. Melià ho explicaven perfectament, què
diu? No ho repetiré, però almanco la frase crec que val la
pena, allò de què els extrapeninsulars i per tant a Balears, “en
el caso que en los territorios (...) se produjeran situaciones
de riesgo cierto”, de “riesgo cierto” i el  “riesgo cierto” qui
el determina? Sr. Camps, Sr. Melià qui determina el  “riesgo
cierto”?

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

Perdó? D’acord, idò en açò estam d’acord que el “riesgo
cierto” hem de saber qui el determina, perfecte.

Passam al Reial Decret 738/2015, que regula la producció
d’energia elèctrica als sistemes elèctrics no peninsulars, per
tant, els nostres. L’operador del sistema ens diu en aquesta
mateixa..., “quan l’operador del sistema posi de manifest
riscos de cobertura de la demanda a curt termini, la comunitat
afectada haurà de demanar al ministeri el reconeixement.” Bé,
ja sabem qui determina aquesta idea de què hi pugui haver aquí
riscos de cobertura, aquest risc cert ja sabem qui és que el
determina, ja ho sabem, que és Red Eléctrica.

Què fa Red Eléctrica? I facem la comparativa en el cas de
Formentera, perquè tot açò està regulat, tot açò és enginyeria,
Sr. Melià, vostè té coneixement com a misser, però s’ha de
ser rigorós a l’hora de fer determinades afirmacions, i més a
més quan els plantejaments es fan a plets, com vostè proposa
aquí, per tant facem les passes com pertoca. Què passa? Com
es calcula aquesta idea de risc cert? Com es determina si hi ha
d’haver generadors o no hi ha d’haver generadors? N’hi ha si
hi ha un risc cert, hi estam d’acord. Qui determina aquest risc
cert? Red Eléctrica Española, l’operador del sistema. I en què
es fonamenta per determinar si hi ha risc cert o no? En criteris
estrictament tècnics, els càlculs es fan aplicant el criteri, el
factor de seguretat N-1.

I què és el factor de seguretat N-1? Perquè ho puguem
entendre, un sistema elèctric ha de poder funcionar encara que
una de les peces del sistema tu la llevis, açò és el criteri N-1.
Doncs el criteri N-2 seria: han de llevar dues peces, d’acord
o no? Si en lleves una, una peça, i el sistema segueix
funcionant, s’acompleix el criteri N-1, no hi ha risc cert,
d’acord?

Si lleves una peça i el sistema deixa de funcionar, llavors
hi ha risc cert i, per tant, s’ha d’actuar. Fins aquí hi estam tots
d’acord, perfecte.

Com funciona Formentera? Formentera funciona amb una
central amb una sola turbina, amb una sola turbina i amb
enllaços entre Eivissa i Formentera que no disposen de
capacitat suficient en temporada alta, en temporada alta hi ha
d’haver els dos enllaços i la turbina funcionant, l’enllaç i la
turbina funcionant, una sola turbina a Formentera. Què passaria
a Formentera si llevam la turbina? Que en temporada alta no
s’acompleix el criteri N-1. Què diu Red Eléctrica? Hi ha un
risc cert a Formentera i, per tant, s’ha d’actuar, però no diu que
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hi ha un risc cert durant tot l’any, hi ha un risc cert en
temporada alta, que és quan hi ha més demanda i hi ha, per tant,
la possibilitat que no s’acompleixi l’N-1. I davant açò s’ha
d’actuar.

I des del 2005 s’actua, només en temporada alta, quan es
produeix el un risc cert, només en aquest moment és quan es
produeix, és quan s’instal·len aquests generadors. Cada any,
cada any, operador del sistema fa un informe de la cobertura
anual, determina on hi ha riscs certs o no. I si hi ha risc cert,
després es pot actuar, i en el cas de Formentera s’actua. Però
si no hi ha risc cert, no.

Què passa en el cas de Menorca, i facem també, per tant,
aquesta comparativa, en el cas de Menorca tenim, en aquest
cas, una central no amb un generador, no amb una turbina, amb
11. La potència instal·lada és de 245 megavats, el consum
punta són 128 megavats, i en tenim 245 d’instal·lats. Però no
només açò, no tenim un sol cable que vagi de Maó a
Ciutadella, en tenim dos, tenim un doble enllaç. I la pregunta
que es fa Red Eléctrica és: què passa si falla un d’aquests
generadors, una d’aquestes turbines? N’hi queden 10 més, la
potència que tindrem instal·lada serà una potència no de 245,
sí de 218, i 218 està per damunt, molt per damunt dels 128
megavats.

I hi ha dos enllaços que van de Maó a Ciutadella, dues
línies. I què passa si falla una de les dues línies? Que l’altra
pot donar subministrament.

El càlcul de l’N-1 en el cas de Menorca s’acompleix. Red
Eléctrica certifica que no hi ha risc cert i que, per tant, no està
justificada l’actuació. I mentrestant, ara aquí sentim amb tota
la lleugeresa del món crits de dimissions, com a desesperats,
sense ni tan sols haver estudiat la normativa.

Sr. Camps, i aquesta normativa la podríem qüestionar i tal
vegada hi podríem estar d’acord, açò és normativa estatal,
aquest criteri s’aplica igual per a tota Espanya, i segurament si
en vers del criteri de l’N-1 hagués de ser el criteri de l’N-2,
que s’apliqui per a tothom.

Ara, quan ens diuen: heu d’anar a tribunals a lluitar perquè
açò és una vergonya, jo els dic: a tribunals s’hi va per guanyar,
no per fer política. Si és cert que no s’acompleix la normativa,
per suposat, però si jo no tenc aquests avals llavors ho hem de
valorar açò, perquè també, per aquesta regla de tres, s’hauria
d’anar a tribunals amb el Govern d’Espanya per a mil coses, no
només per a açò. I som avui aquí per la pana elèctrica d’un cap
de fibló que el que fa és rebentar l’N-2, perquè romp els dos
enllaços alhora.

I fenòmens naturals en succeeixen a moltes bandes. A
Canàries, l’exemple que parlam tantes vegades, que està enfora
de la península, allà s’han hagut de cercar la vida com poden,
la idea dels enllaços, i per açò El Hierro ha fet tot el que ha fet
i..., per tant, (...) tercermundistes, d’acord?, quan fem
plantejaments.

Hem de millorar moltíssim, jo no vull justificar aquesta
normativa, el que dic és quina és i quines són les regles del joc
amb les quals jugam, i em sembla un poc irresponsable venir
aquí i sentir el que també hem de sentir  perquè no està
fonamentat per a res, amb cap argument rigorós. I com que ara
tendran la paraula rebatin-m’ho, per tant, parlem-ne.

Ara, els criteris tècnics de com funciona i de com es
procedeix crec que m’he explicat, però seguim si volen perquè
la Llei del sector energètic què diu, a l’article 36.1: “El
transportista será responsable del desarrollo y ampliación
de la  red de transporte definida en este artículo, de tal
manera que garantice el mantenimiento y mejora de una
red configurada bajo criterios homogéneos y coherentes”.
Qui és el responsable del desarrollo? El transportista, Red
Eléctrica, en règim de monopoli. En volen una altra? Article
34.2, de la mateixa llei del sector energètic: “Red Eléctrica de
España -aquí ja ni parla del transportista, li diu el nom
directe- Red Eléctrica de España SA actuará como
transportista único desarrollando la actividad en régimen
de exclusividad en los términos establecidos en la presente
ley”, i la llei estableix com s’ha de fer i com s’han de
determinar els càlculs. 

Per tant, hi ha realitats que són diferents, ens agradin o no,
i hi ha normatives que s’acompleixen i si no s’acompleixen
hem d’exigir que s’acompleixin. I jo dic, perquè no hem acabat
encara, no hem acabat encara, sí, no hem acabat..., vull dir,
tenim un any i mig d’obres, d’acord?, seguim estant així.
Escoltin, si creuen que ara han de fer alguna cosa seriosa
davant del Govern d’Espanya jo estic obert a escoltar-les
totes, totes; açò sí, les hem de fer bé, eh!, les hem de fer de
manera rigorosa i han d’estar argumentades i hem de saber de
què..., però no hi ha cap intenció aquí de defensar ningú, tot el
contrari. I ara també farem el repàs un poc d’aquestes coses,
però estic obert a asseure’m amb vostès, no en aquesta
comissió perquè..., però fer una reunió específica perquè si
creuen que hi ha coses que hem de plantejar com a Govern de
les Illes Balears, jo venc aquí com a conseller d’Energia,
davant del Govern d’Espanya quant a necessitats, aquest
conseller és clar que està obert.

Totes les reunions de coordinació es van fer amb tots els
batles, amb informació permanent amb la Sra. Sugrañes que
era allà asseguda, la presa de decisions va ser col·legiada, ho
vam fer tot amb total transparència, amb total transparència;
cada vegada que fèiem una reunió hi havia una roda de premsa
per explicar-ho, ho explicava bàsicament la presidenta del
Consell, que entenc també que és a qui pertoca, però hi va
haver en tot moment aquesta voluntat.

A partir d’aquí hi ha evidentment també qüestions, no?, el
pla de contingència, el pla de contingència la petició és un
acord de Consell de Govern, el Consell de Govern ha
sol·licitat al Govern d’Espanya la declaració de zona greument
afectada. Hem fet les passes que pertocaven, després puc fer
cinc titulars de diari, per entendre’ns, la part, l’exercici està
fet, l’exigència què és?, el plantejament formal del que suposa
aquesta “daçona”.
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Les ajudes, les ajudes en aquests moments les donarà,
aniran a càrrec del Govern de les Illes Balears i del Consell de
Menorca, amb recursos propis del Consell i del Govern. Fins
quin dia hi ha de termini per a presentació de danys? Fins dia
2 de desembre, el Consell va creure que s’havia de donar
temps suficient perquè la gent pogués presentar aquests danys,
s’ha donat fins dia 2 de desembre, per tant, ara hem d’esperar
a dia 2 de desembre.

I nosaltres garantim que cobrarem? Jo aquí devora m’he de
remetre una altra vegada també a la part de com funciona
l’administració, que vostès ho coneixen; hem obert expedients
a Red Eléctrica i a Endesa i són actes reglats que instrueixen
funcionaris, i que jo tampoc no puc dir a aquell d’allà: vull que
li facis... No ho he fet..., vaja!, ni se m’ocorreria, d’acord?,
estam d’acord, no? Però aquí devora hi haurà un procediment
que s’analitzarà, que ho faran funcionaris que tendran la seva
responsabilitat. Digués tu si aquí hi ha hagut o no hi ha hagut
algun tipus..., i si hi ha hagut negligències, que no som jo qui
tenc la capacitat de poder-ho valorar perquè ho hauran de fer
els funcionaris, si hi ha negligències en tota aquesta actuació
evidentment també es dirimiran les responsabilitats, faltaria
més, faltaria més. Els expedients s’han obert a quin hem
cregut..., a qui els funcionaris  han cregut que eren els qui
tenien aquesta responsabilitat, la comercialitzadora és qui
dóna subministrament en baixa tensió , Endesa, i, per altra
banda, els qui distribueixen en alta tensió, Red Eléctrica en
règim de monopoli. 

S’ha complit en tot moment tota la normativa? S’ha fet tot
el que s’havia de fer? Escolta, si hi ha hagut errades i hi ha
hagudes coses que no han estat correctes aquest expedient
sabem com acabarà, i ha d’acabar amb sancions per equiparar
o..., no. Som un país on les institucions són serioses, açò sí
que ho defens, són serioses i, per tant, hi ha unes regles de joc
que s’han de complir i són les que queden en certa manera
marcades.

I dóna també per a moltes reflexions. Jo també..., ara estam
en aquest escenari, d’acord?, i jo durant aquests tres anys que
he estat a la conselleria amb tots vostès, o amb tots els seus
partits, a qualque moment sempre ha vengut algú dient, hem
d’aconseguir que les esteses elèctriques siguin més petites,
hem de fer que tenguin el menor impacte possible, hem de
cercar la manera que..., i hem fet feina massa vegades amb açò,
i després, quan passa un cap de fibló i tomba les esteses
elèctriques, que són súper impactants, ens posam..., posam el
crit al cel i ens hem de passar la mà pel pit tots del que açò
representa a cada moment i el paper que jugam, perquè som
capaços de demanar una cosa i la contrària en un moment
determinat, i no ho dic per a ningú en concret, no, eh!, ho dic...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ho dic  en general, perquè tots hem viscuts situacions a
qualsevol banda en relació amb el que suposa, home!, torres
que sí tenen i que després passen fenòmens extraordinaris,
extraordinaris, com és precisament aquest. 

Crec que he contestat també al plantejament que feia
referència abans que la competència, crec que ha quedat molt
clar, la pròpia llei del sector energètic ho diu respecte de Red
Eléctrica, diu quan es pot fer o no i de quina manera, i la
planificació estatal és el Govern d’Espanya, qui pot planificar
l’únic que té aquesta competència en planificació es el Govern
d’Espanya; nosaltres, en tot cas, podríem actuar si hi hagués
un riesgo cierto que queda perfectament estipulat.

Al Govern d’Espanya li podem demanar, se li ha demanat
i se li tornarà a demanar i se li seguirà insistint, faltaria més,
i se li seguirà insistint. 

Entre el 2008 i el 2016, en el 2008 s’aprova aquesta
planificació, sí, i hi ha entre el 2008 i el 2016 per executar,
queda aprovada en el 2018 i en els pròxims anys s’ha
d’executar, no s’executa. I a partir de 2011 hi ha un canvi de
govern, no s’executa. El plantejament hi queda transcrit i per
tant el Govern d’Espanya va decidir no fer res, l’enllaç actual
no se substituiria i iniciaríem la tramitació per construir el
segon enllaç. On no es fa res de res és quan s’ha romput
l’enllaç hem de trobar una solució, que és utilitzar el segon
enllaç perquè sigui el primer, s’han de fer els canvis i no es fa
res, aquí no es fa res, Sr. Camps, cap tramitació, cap decisió.
Una sola i l’he explicada més d’una vegada, telefonar, ordre
verbal, ordre verbal a Red Eléctrica que comenci, ordre verbal
que comenci; ara, durant aprovacions de consells de ministres,
ordres ministe..., i ara en parlarem de l’ordre..., ara veurem
després també quan vostè diu açò hi faré una referència perquè
crec que val la pena.

El comitè de coordinació. El comitè de coordinació és un
comitè on hi ha les tres parts assegudes, presideix el secretari
d’Estat, perquè és qui té la responsabilitat, perquè és ell qui té
la responsabilitat, no ens va convocar cap vegada
expressament, anàvem fent reunions, i n’he fetes moltes amb
el secretari d’Estat, i en aquelles ells ens anava, sense que fos
formalment, explicant com estava. Aquest és el plantejament
que hi va haver, aquest és el plantejament que hi va haver; per
què el secretari d’Estat no va voler convocar una cosa
expressament a posta no ho sé, i li ho haurien de demanar a ell.

Ara, el que ja em sembla molt fort és invertir la prova de
càrrega, el que em sembla molt fort és invertir la prova de
càrrega i és que a qui té les responsabilitats li perdonem la
vida i qui no les té estiguem discutint si va demanar prou o no
va demanar prou. I per açò, i crec que queda constància que es
va demanar, quan després ha succeït una cosa d’aquestes..., no,
no, els que tenien responsabilitat (...), no, a aquest no li hem
de dir res, a aquest li podem de perdonar la vida. Ara, vostè va
demanar prou? Aquest és el debat que fem en aquests
moments. D’acord, idò si és aquest la responsabilitat l’ha
d’assumir qui la té. No, no, Sr. Camps, Red Eléctrica i  e l
Govern d’Espanya, m’està vostè donant la raó, Red Eléctrica
i el Govern d’Espanya.

Acab ja, però em semblava que valia la pena, però acab ja.
Li llegiré, perquè crec que val la pena, un recull, no són molts,
però alguns titulars de mitjans de comunicació que s’han anat
produint al llarg d’aquesta legislatura, a moments diferents, 8
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de febrer del 2017: “El cable eléctrico submarino acumula
tres vertidos en dos años y urge renovarlo”; 21 de desembre
del 2017: “Marc Pons expresa su máxima preocupación por
no reparar el cable submarino”; 29 de desembre del 2017:
“El Govern exige a Madrid que sustituya el cable roto de
interconexión eléctrica”; 6 de setembre del 2017: “El
Govern pide al Ministerio de Energía cambios en la central
de Mahón”; 7 de gener del 2018: “El Govern exige especial
vigilancia a Endesa mientras no haya cable con Mallorca”;
1 de febrer del 2018: “La central no cubrirá la demanda
insular en 2020 si Madrid no autoriza mejoras ya. Endesa
advierte que si no cumple con la normativa de emisiones en
dos años perderá más del 80% de su potencia”, 1 de febrer
del 2018; 18 de març... 18 de maig del 2018: “Madrid,
Madrid descarta invertir en la central de Maó y apuesta
por las renovables”. Açò que ens diu vostè que estava tot
tramitat i només faltava firmar, “l’ordre ministerial només
l’havien de firmar”, ens ha dit vostè; “Madrid descarta
invertir en la central de Maó y apuesta por las renovables.
Es la respuesta que fuentes del Ministerio de Energía han
hecho llegar a la senadora de Menorca Juana Francis Pons
Vila -del PP- a raíz de su interés por esta cuestión”. 22 de
febrer del 2018: “Son Salomó acumula más de tres años a la
espera de un permiso del Gobierno”; 20 de març del 18:
“Balears se queda sin ayuda para energías renovables que
Madrid envía a Canarias”; 21 de gener del 2017: “El
Govern pide al ministerio que deje sin efecto los cambios en
el impuesto al sol que perjudican a Baleares”; açò supòs que
també devia estar a punt de firma per part del ministre Nadal
i no va poder llevar l’impost al sol, però segur que ja havia fet
tota la tramitació. “El Govern se muestra contrario a la
subida del Gobierno del impuesto al sol en Baleares”, 4 de
gener del 2017.

Açò, que són quatre exemples, al llarg d’aquests anys entre
la ruptura del cable, o el punt de la ruptura del cable i en el
moment en què succeeix, són valoracions fruit d’aquestes
reunions que vam anar fent, i jo els he de demanar: tot açò que
era públic, i mai no vam comptar amb l’ajuda del PP. Ningú,
durant tot aquest temps, de vostès no es va interessar. I era
públic, el debat, nosaltres fèiem públiques aquestes reunions;
ningú de vostès no es va interessar, ningú.

És com l’exemple que posava l’altre dia d’Eivissa: no es
crea cap comissió ni ningú no demana com és que encara a dia
d’avui Red Eléctrica no pot despatxar energia a Eivissa; açò sí,
amb un problema de qualsevol cosa immediatament hi hauria
tot un drama, i quan hi ha hagut un cap de fibló , un cap de
fibló!, sí que hi ha hagut tot açò muntat. Però no vaig sentir...,
no ho he trobat en cap moment; l’única persona, i he de ser
honest, que es va interessar va ser la Sra. Pons Vila,
efectivament, la senadora, i ja veu vostè, en tot cas, quina
resposta, quina resposta va obtenir. I davant de tot açò, i davant
de tot açò, quan ha succeït, caça major. És igual si e ls
arguments són vàlids o no, és ben igual, i si fa falta invertirem
la prova de càrrega. La responsabilitat ja no és del Govern
d’Espanya, la responsabilitat ja no és de..., la responsabilitat ha
de ser de qui en tot cas pugui interessar a qualcú que pugui ser,
i repetir el mateix vint vegades. És igual si la Llei del sector
energètic diu que la responsabilitat exclusiva és de Red

Eléctrica i que és l’operadora del sistema. És igual si diu que
només es poden fer aquest tipus de coses si hi ha riesgo
cierto, ens ho botarem per sobre, farem afirmacions com
toqui, i repetirem i demanarem mil vegades el mateix.

Durant tot aquest temps, durant aquests dos anys, he
intentat tenir una actitud responsable amb el Govern de..., no
he anat evidentment per la via dels contenciosos ni he anat a la
confrontació total amb el Govern d’Espanya i amb el
ministeri, vaig cercar en el mesura del possible acords que ens
permetessin que pogués arribar alguna cosa a Balears;
d’aquesta manera he fet feina, i no trobaran diaris capolant
allà, dient i obrint una estratègia per veure com ho feim per
anar contra Madrid, que hauria estat bo de fer, no m’ho
negaran. No va ser aquest el plantejament, va ser un altre, va
ser el de cercar..., i de la reunió sempre intentàvem treure una
part que fos positiva, per poca que fos, i seguir fent passes,
intentar convèncer. I és cert que no hi va haver resultats, i
també ho hem de dir, no n’hi va haver, no els vam veure. 

I davant d’açò jo sí que crec que el pla de..., i acab ja, amb
el pla de contingència, va ser un pla de contingència que no
tenia tot el que havia de tenir, que tenia coses, que aquestes
coses hi són gràcies al fet que el secretari d’Estat Navia va dir
que sí, que es fes un pla de contingència, perquè hagués pogut
dir que no l’havia de fer perquè no es complia..., perquè es
complia l’N-1, i com que es complia el criteri d’N-1 no era
necessari, i en canvi, vista la situació, jo crec que també, eh?,
perquè nosaltres ja havíem avisat, a pesar que el Sr. Melià diu
que com que té 40 anys allò pot seguir funcionant el temps
que vulguem, que no és cap problema, jo crec que açò
nosaltres ho vam fer bé. Si vostè hagués estat en aquest lloc ni
tan sols no hauria demanat la substitució de l’enllaç, ja que
nosaltres açò ho vam fer bé. La majoria de vegades va ser amb
reunions, perquè són les reunions i on es fan, són les reunions
i on es fan, i sí, també vam anar deixant en la mesura del
possible en alguns moments traça escrita. Ara, tot açò són
telefonades, tot açò són reunions, tot açò és parlar, que el
director general parli amb el director general, que el conseller
parli amb el ministre i si amb el ministre no hi pot parlar vagi
a veure el secretari d’Estat... 

Açò és la feina que hem fet. Una part d’ella és
contrastable; d’altra queda enlaire, sí; sempre es podran agafar
a una coseta, sempre. Ara, els dossiers de premsa hi són, i
existeixen. Després qualcú acusarà aquí que deim mentides,
però la realitat hi era i vostès ho sabien, i ningú, fins ara, ningú
de vostès no es va preocupar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara pel torn de rèplica té la paraula
el Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES per
un temps de cinc minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Ens reclama rigor, i jo li
diré que rigor hauria estat, primer, que vostè hagués demanat
la compareixença immediatament, això seria el rigor d’un
governant tan responsable. Però després li dic... l’oposició hi
és per controlar el Govern, el que passa és que vostès tenen
vocació d’oposició i es dediquen a controlar el que fa
l’oposició, que és una gran part del seu argument, si l’oposició
ha fet o no ha fet, si ha reclamat... Escoltin, vostè és conseller
i governa, ara, si té tantes ganes de vigilar el que fa l’oposició,
per ventura aquest serà el seu destí, eh?

56 hores d’apagada i el conseller d’Energia ho ha fet tot
perfecte. Aquesta és la conclusió, no?, una conclusió que no
deixa de ser cridanera. Tenim Menorca 56 hores, però el
conseller, tot perfecte, una gran feina. Sincerament, una mica
d’autocrítica no vendria malament, quan hi ha 56 hores
d’apagada el conseller d’Energia en alguna cosa ha fallat, això
ho entén tothom. 

Jo no he dit..., jo crec que era bon d’entendre el meu
missatge, però l’hi aclariré: 56 hores d’apagada no és culpa del
cap de fibló, perquè si hi hagués hagut la connexió i hi hagués
hagut un bon pla de contingència l’apagada hagués durat una
hora, mitja hora. És bo d’entendre, això; vostè no ho vol
entendre, és bo d’entendre, no és cap frivolitat, és una
afirmació molt simple, si e l sistema hagués funcionat com
pertocava amb la doble connexió aquest cap de fibló hagués
tingut unes conseqüències... petites, mitja hora de reposició
del sistema, una hora, això és el que hagués succeït i vostè ho
sap perfectament, i es dedica a fer demagògia que si ho he dit
que el cap de... Escolti’m, per favor!, això sí que no és seriós.

Tots sabem la previsió, el sistema elèctric es preveu per
les inclemències meteorològiques, només faltaria!, hi ha
d’haver resposta davant situacions adverses i per això fem tota
la planificació de què vostè braveja, la fa per a això. 

Per tant, quan es produeix un fet natural com el cap de
fibló és evident que pot haver-hi una apagada, però el sistema
ha de ser capaç de respondre amb rapidesa i s’ha de reposar el
subministrament en un termini raonable i 56 hores no són
raonables! Crec que és bo d’entendre, si vostè troba que això
és poc seriós, ja..., és que no ens podem posar d’acord en res.

Per tant, la culpa de l’apagada 56 hores, no la caiguda del
sistema durant un temps molt limitat, la culpa de les 56 hores
és de planificació i no és del cap de fibló.

Segon tema, la contaminació. Vostès són especialistes a
tancar platges, s’han passat tota la legislatura tancant platges
per culpa del deficient funcionament de les seves depuradores,
ara li sabrà molt de greu... No, jo no dic que..., jo no he volgut
dir en cap moment que no passi res si es contamina, que no
tengui cap repercussió, no, jo el que dic és que el cable si té
fugues s’han de reparar, i es poden reparar.

Però vostè sap què ha fet? El subconscient el traeix, sap
què ha fet? Defensar Red Eléctrica. I sap què ha fet? Defensar

que el cable no es reparàs. Això és el que vostè ha fet, criteris
tècnics, el que diuen els enginyers... Efectivament,
conformisme davant la no-reparació del cable. I nosaltres no
ens conformam i a nosaltres no ens va bé que no s’hagi reparat
el cable. Aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres. 

No és una qüestió  de contaminació, evidentment que la
contaminació s’ha d’evitar i evidentment que s’han de reparar,
igual que vostès han de reparar les depuradores i els emissaris,
ben igual, però el que no fan és deixar de funcionar la
depuradora i l’emissari, això és el que no fan vostès, però en
el cable sí que és el que han fet, deixar de funcionar l’enllaç.
Jo crec que és bo d’entendre, i no és cap demagògia ni cap
irresponsabilitat. El cable es  podia reparar, s’havia de reparar,
aquest era un objectiu estratègic, i ja veig que és un objectiu
que vostè no comparteix i em sap greu que vostè no
comparteixi que el cable s’havia de reparar.

Tribunals. Vostè anirà als tribunals per guanyar, vostè..., jo
d’això sí que en sé un poc, d’enginyeria no en sé tant, però...
als tribunals no sempre es va a guanyar, als tribunals, molt
sovint s’hi va a defensar els teus drets, s’hi va a defensar els
interessos de les Illes Balears, i guanyaràs o no guanyaràs.
Evidentment, intentes tenir els arguments més sòlids
possibles, però la no-reparació del cable és una decisió
administrativa discutible i com a decisió administrativa
discutible vostès l’haurien pogut recórrer, haguessin guanyat
o haguessin perdut, però ho haguessin pogut fer.

I el pla de contingència és una decisió administrativa
discutible i vostès mateixos la discuteixen, vostè mateix em
diu que no hi està d’acord. Per què..., i s’ha demostrat que no
era sòlida aquesta decisió i per ventura davant els tribunals
haguessin pogut defensar que aquest pla de contingència no
era prou sòlid per respondre a les necessitats  de
subministrament de Menorca. No, no... -vostè se’n riu, això és
el que hi ha, no, nosaltres no ens riem, en absolut.

Documents, li hem demanat els documents. On és la seva
petició , on és la seva petició d’un pla de contingència més
ambiciós al ministeri? On són els seus informes en contra...,
informes, se suposa que tècnics, d’enginyers, en contra d’un
pla de contingència que consideraven -diu ara- insuficient?

Jo crec que aquests documents són fonamentals, perquè
són el que realment poden validar les seves paraules o al final
les poden enfonsar a la irresponsabilitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon al Grup Popular, Sr.
Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Pons, vostè ens parla
del criteri de risc cert que utilitza Red Eléctrica per justificar
que vostès no facin res i aquest criteri és el factor de seguretat
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N-1, i aquest factor de seguretat N-1 tendria sentit  quan a
Menorca hi havia el cable operatiu i quan hi havia la central
elèctrica de Maó operativa. Evidentment, si en falta un hi ha
l’altre, si falta l’altre n’hi ha un, N-1 és compleix, es compleix
el..., és a dir, no hi ha risc cert perquè hi ha les dues coses.
Però quan no hi ha el cable operatiu només en tenim un, que
és la central elèctrica i N-1, de uno, uno menos uno es cero.

Imaginem que hi ha un cap de fibló que afecta directament
la central elèctrica de Maó i la destrossa, quedam sense llum
dos mesos. Quedam sense llum dos mesos!...

(Se sent de fons el Sr. Conseller de Territori, Energia i
Mobilitat de manera inintel·ligible)

No, no...

(Se sent de fons el Sr. Conseller de Territori, Energia i
Mobilitat de manera inintel·ligible)

... segurament també...

(Se sent de fons el Sr. Conseller de Territori, Energia i
Mobilitat de manera inintel·ligible)

... a Menorca hi ha central i cable. En el moment en què hi ha
no operatiu el cable...

(Se sent de fons el Sr. Conseller de Territori, Energia i
Mobilitat de manera inintel·ligible)

... -Sr. Pons, estic en l’ús de la paraula, ja sé que vostè es posa
nerviós amb aquestes qüestions.

Jo vull dir... no, jo vull dir açò perquè és perfectament
interpretable el criteri de seguretat N-1, és interpretable. I
vostès, a no ser que vostè em digui el contrari, no han plantejat
alternatives a aquest criteri, a vostè ja li ha anat bé que Red
Eléctrica digui que no hi ha risc cert per a vostè eludir la seva
responsabilitat. I nosaltres creiem que hi havia risc cert i que
aplicant el criteri de factor de seguretat N-1 hi havia també
risc cert i, per tant, vostè podia actuar conforme amb la llei
del sector elèctric. Aquesta és la qüestió que li vull dir,
nosaltres consideram que el factor de seguretat N-1 era
d’aplicació a Menorca, però, en qualsevol cas, a vostè ja li
anava bé que digués que no perquè així eludia la seva
responsabilitat.

Vostè ens ha dit, ens ha confessat que no hi ha hagut
comitè de coordinació, no hi ha hagut cap reunió del comitè
de coordinació. La culpa sempre és del PP, el president del
comitè de coordinació era el secretari d’Estat, no la va
convocar mai, i ja està. Vostè va demanar mai una reunió del
comitè de coordinació? Davant la no convocatòria per part del
president vostè li va dir res: escolti, és que jo vull reunir-me
perquè el pla de contingència és insuficient, perquè volem
solucionar aquesta qüestió, perquè allò del cable no ens arriba,
el que sigui, vostè va demanar la convocatòria d’aquest comitè
de coordinació?

Perquè aquesta és la seva responsabilitat, perquè vostè és
el màxim responsable en temes d’energia a Balears. Vostè no
és conscient d’açò, però vostè és la màxima autoritat, és la
persona que tenim més a prop aquí a Balears sobre aquesta
qüestió, és en qui hem posat tota la nostra esperança, en vostè,
en temes energètics, i ens ha defraudat! I ens ha defraudat, és
que és així. És que és així.

Certament, per tant, ja dic..., ens sembla poc seriós que
vostè vengui aquí, no faci cap tipus d’autocrítica i que doni
tota la culpa al PP i a Madrid.

En qualsevol cas, i contestant a alguns portaveus que m’han
precedit anteriorment, que deien que els responsables érem el
PP i el PSOE, escoltin, idò MÉS per Mallorca ha governat
aquesta comunitat molts d’anys, MÉS per Menorca ha
governat també en aquesta comunitat i també ha governat al
Consell Insular de Menorca molts d’anys, Podemos està
donant suport al seu govern, és a dir, posats a demanar
responsabilitats tal vegada ens hauríem de passar la mà al pit
tots perquè tots en certa manera som corresponsables de la
situació, perquè tots els que som aquí presents o hem governat
o hem donat suport al Govern. Per tant, aquesta qüestió crec
que també ha de quedar clara.

Al Sr. Castells, m’ha agradat molt -m’ha agradat molt- que
digui que no van votar una esmena de 200 milions, m’ha
agradat molt perquè..., és a dir, no van votar a favor dels
interessos de Menorca. Jo esper que les esmenes que el Partit
Popular farà als pressuposts d’aquesta comunitat autònoma
que afecten i que són bones per als interessos de Menorca,
ens les voti a favor to tes. Supòs que serà així perquè, pel
mateix criteri, vostè ens ha de votar to tes les esmenes que
presentarem a favor dels interessos de Menorca en temes
d’escoles, en tema de transport públic, en depuradores... supòs
que les votarà a favor seguint el seu criteri de per què no han
votat una esmena de 200 milions als pressuposts generals de
l’Estat.

I per últim vull dir que, efectivament, Espanya és un país
avançat i, per tant, deia que era una anomalia que el Sr. Pons no
hagués dimitit, precisament perquè consider que Espanya és
un país avançat no és lògic, no té sentit que el Sr. Pons
continuï essent conseller, i per açò finalitzaré com he
finalitzat la meva anterior intervenció, demanant la dimissió
del Sr. Pons.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Espanya és un país un poquet
més avançat ara, un país avançat en el qual el president hauria
també d’haver dimitit en sortir als papers de Bárcenas, perquè
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qui no sàpiga qui és M. Rajoy encara serà que no viu a un país
avançat.

Bé, nosaltres, Sr. Conseller, entenem que hi ha hagut una
negligència per part de Red Eléctrica, que ja va ser una
irresponsabilitat no fer aquest nou cable augmentant la
producció d’energia a la centra de Maó un 15%, amb el que
això implica per a la salut, i que ara, doncs, ha provocat també
l’aïllament energètic de Menorca i la pèrdua d’electricitat de
molta gent durant massa hores. Entenem que aquest N-1,
doncs no sé si seria suficient mantenir això, en tot cas,
pensam que no hi hagut interès des del Govern del Partit
Popular durant els  anys que ha estat a La Moncloa de fer
qualque cosa per solucionar aquest tema, del qual tant hem
parlat en aquest Parlament.

I ho deia abans, des del nostre grup parlamentari es varen
fer preguntes, des del Consell de Menorca el Sr. Ares va
insistir en aquesta qüestió i entenem que es va optar per la
discreció. Vostè mateix ha dit que no... que a les negociacions
que hi ha hagut amb Madrid s’ha optat per aquesta via, doncs,
sembla que no va ser suficient, no dic que la responsabilitat
sigui seva, però sembla que no se’ns va escoltar. Si les
companyies elèctriques i les comercialitzadores no
pressionaven a Red Eléctrica, per una banda, i el Govern no ho
feia suficient fort per l’altra, doncs, al final ens hem trobat en
aquesta situació. 

Insistesc, crec que els expedients han de ser durs,
creiem..., bé, i vostè ho ha dit, que el Pla de contingència no
era suficient davant d’aquests fets, i crec, Sr. Conseller, que
hem de fer una aposta d’un canvi de paradigma energètic i que
hem d’aprofitar aquesta situació en què ens trobam i voldria
saber si vostè opina el mateix, necessitam una iniciativa
pública potent en matèria energètica per reprendre aquest
control sobre un sector essencial per a la nostra economia,
essencial per a la vida de la ciutadania aquí. 

Nosaltres ja vàrem arribar a un acord per tal que l’Agència
Balear de l’Energia pogués comercialitzar també energia,
pensam que necessitam autonomia, que necessitam sobirania
energètica i sobretot també democràcia, perquè ho dic una
altra vegada, les persones que no han pres les decisions que
s’havien de prendre guanyen molts de doblers, són allà des de
fa molt de temps i no han mirat pels interessos de la
ciutadania. L’energia és un sector massa important com per
mirar pels beneficis privats, s’ha de mirar per l’interès
general.

Així que, Sr. Conseller, entenem la dificultat d’aquesta
situació, s’hauran de replantejar algunes coses i esper que així
sigui.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Castells, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

El Sr. Castells no, el Sr. Reus, no?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

No intervindré. Gràcies.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Idò, ara sí té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Em sap greu, Sr. President, haver menystingut les seves
capacitats visionàries. Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. 

Sr. Conseller, gràcies per les seves respostes, tot i que la
pregunta principal que li he fet no me l’ha contestada que era
la valoració política, no?

Vostè, bé, al final de la seva intervenció, la seva segona
intervenció, ha tret molts titulars de diari, jo també en tenc un
de titular de diari del 23 d’abril del Diari Menorca: “MÉS per
Menorca pide 200 millones para restablecer el cable
eléctrico con Mallorca”, eh!, és la notícia que explica que a
través del Grup d’Esquerra Republicana al Senat vam presentar
aquesta esmena. Hi havia l’oportunitat que avui no fóssim aquí
si s’hagués aprovat aquesta esmena.

Jo ja sé  que vostès, com a partit estatal, tenen moltes
dificultats per fer arribar les necessitats de les Illes Balears a
Madrid, la qual cosa no és irrellevant posar-la en va, perquè, és
clar, sembla que, com que tenen representants a Madrid i
representants a Europa, tenen molt de poder, però després
resulta que a l’hora de la veritat tot aquest poder no serveix per
atendre les necessitats de les nostres illes. 

Aleshores, votar un pressupost evidentment és un exercici
d’elecció i de priorització i nosaltres vam considerar de cara
al pressupost del 2018 que aquest tema era de la màxima
prioritat, i malauradament van haver altres partits que no ho
van considerar. El Sr. Borràs ho ha dit: “no, és que és clar, les
baixes no se sap les baixes d’on són”, bé, cap problema, jo ho
respecto, vostès van considerar que això no era de màxima
prioritat, que hi havia altres prioritats. I el Partit Popular
també, i el Sr. Camps em diu que espera que jo li voti..., miri,
escolti, tot allò que nosaltres no li votam vostè ens demana
responsabilitats, però jo ara li deman responsabilitats pel que
vostè no va votar, eh!, per tant, si es produeix algun desastre en
alguna cosa que nosaltres no l’haguem votat, vostè ens demana
responsabilitats. De moment, ara, com que parlam del
desastres que ja ha succeït i per un tema que nosaltres vam
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sotmetre a la seva votació i vostès van votar en contra, vostè
no tiri pilotes fora i doni resposta de per què vostès no són
capaços, sent com són un partit estatal, d’aconseguir que els
seus representants a Madrid atenguin les necessitats
d’aquestes illes.

Per tant, aquí malauradament vostè  no m’ha contestat
aquest tema, sembla que m’ha mig contestat el Sr. Borràs, jo
li demanava una valoració política sobre això, sobre les
enormes mancances que tenim per fer arribar les nostres
necessitats a Madrid. I no li parlaré del REIB, no li parlaré del
REIB perquè avui hem vingut a parlar d’aquest altre tema, però
la valoració que en faig políticament i que fa políticament el
nostre grup és la mateixa i, per tant, ja ens trobarem en la
discussió de tots aquests temes.

A banda d’aquesta valoració política, que puc entendre que
no hi hagi volgut entrar i no me l’hagi volgut respondre, tot i
que crec que ho hauria d’haver fet, jo li he demanat un tema
molt més concret sobre la declaració de zona greument
afectada; vostè diu que ja s’ha fet, fantàstic!, el felicito, s’ha
demanat al Govern de l’Estat la declaració de zona greument
afectada, però el que jo  li he demanat és molt concret, és:
quines expectatives té vostè sobre que es produeixi aquesta
declaració de zona greument afectada i quins efectes tendrà?
Perquè, és clar, si vostè ve aquí i com a part de la seva gestió
ens diu que ha demanat al Govern de l’Estat la declaració de
zona greument afectada, jo el que li deman és quins efectes
tendrà aquesta declaració i quan creu vostè que desplegarà els
seus efectes aquesta declaració; perquè si no, a veure, d’alguna
manera és com a un brindis al sol, igual que ens hagués dit que
ha demanat a l’Estat que declari la zona greument afectada ens
hagués dit qualsevol altra cosa. Jo vull saber, quins efectes
tendrà i a partir de quan es notaran aquests efectes.

Per tant, disculpi que li repeteixi la pregunta, però la
resposta no m’ha semblat satisfactòria, li demanaria
aclariment sobre aquest tema.

I respecte de l’altre tema, de les responsabilitats
econòmiques, a mi em sembla molt bé, i a més a més el suport
plenament i li reconec la rapidesa en què la comunitat
autònoma i el Consell Insular de Menorca assumeixin amb
fons propis en primer terme aquestes indemnitzacions, però
el que deman és que, per favor, es repercuteixi sobre els qui
són responsables directes d’això, que és Red Eléctrica
Española i Endesa també, perquè Endesa és el responsable de
subministrar l’energia, i Endesa ja li repercutirà a qui sigui, si
és que no és el responsable d’això, però aquí s’ha d’aconseguir
que aquestes indemnitzacions que s’han de pagar, i que si les
hem de pagar els ciutadans de les Balears, doncs, jo ja firm
que les paguem els ciutadans de les Balears, però hauríem
d’intentar de totes totes que ens les rescabalin els qui han de
pagar les inversions elèctriques, que són tots els abonats al
sistema elèctric espanyol.

Per tant, aquí hi ha hagut unes pèrdues molt importants
perquè no s’han fet les inversions que tocava en el sistema
elèctric i, per tant, hem d’aconseguir que assumeixin aquestes
despeses els que s’han estalviat aquestes inversions en el tema

elèctric. Simplement el que deman és una actitud ferma del
Govern en la recuperació d’aquests doblers. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara té la paraula pel Grup
Parlamentari Mixt la Sra. Seijas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Pons, a mí tampoco me ha
contestado porque yo le he planteado que realmente el que
tengamos el cable, el segundo cable en el 2019, 2020 eso ya
estaba previsto, no es ninguna novedad.

He revisado también todos los trámites que son necesarios
para hacer el cable, no hay que pasar por presupuestos del
Estado, no tienen que aprobarse los presupuestos del Estado,
eso es una potestad que tiene el Govern, no se aumenta
endeudamiento porque eso lo hace Red Eléctrica y se va
pagando en 40 años la factura de todos... con el consumo.

Yo pregunto, ya que es el gobierno socialista el que está y
es usted un conseller socialista, y toda la culpa la tiene el PP,
¿por qué ustedes ahora no hacen el segundo cable que es
necesario, que es imprescindible?, sobre todo porque la
situación de la central del Mahón todos sabemos la que es y
todos sabemos el perjuicio a la salud que está provocando el
que siga funcionando esta estación, además con... en la
situación que está porque está generando toda la energía que
se está necesitando en la isla.

Entonces, el segundo cable está clarísimo que se necesita
independientemente de la Ley de transición energética,
independientemente de que hay que apostar por las renovables,
pero sabemos que esto no es de un día para otro.

¿Y por qué no hacen una declaración también de
emergencia y también aceleran lo del segundo cable? ¿Por qué
no lo hacen, porque eso lo pueden hacer? Entonces, quiero
que me conteste a esto.

De todas formas, agradezco que esté en esta comisión
tanto usted como su equipo para dar las explicaciones
pertinentes.

Nada más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra.  Seijas. Ara pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Borràs per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Breument, primer voldria agrair-li,
Sr. Melià, que hagi demanat aquesta compareixença perquè...
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(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

... perquè ens ha donat l’oportunitat de descobrir un avanç
científic, un avanç matemàtic el qual podem dir el teorema de
Camps, eh?, el teorema de Camps, que és uno menos uno es
igual a cero. Es veu que el Sr. Camps només sap restar en
castellà, en tot cas sempre acostuma a restar i resta molt, i en
castellà. Al final és l’únic rellevant i cert que ha dit en totes
les seves... dues intervencions.

El cable es va trencar dia... donen la notícia els mitjans de
Menorca dia 27 d’octubre de l’any 2017, i tan preocupat com
estava el Partit Popular per aquesta ruptura entrava aquí una
proposició no de llei pocs dies després, dia 14..., perdó, dia 16
de novembre discutíem una proposició no de llei aquí del
Partit Popular, després de la discussió, després del trencament
del cable, firmada per la Sra. Prohens i per la Sra. Margaret
Mercadal on afrontaven d’una manera important el problema
energètic de les Illes. Ens avisava la Sra. Mercadal que és la
que va intervenir dels greus problemes de salut que causava la
central elèctrica de Maó, del port de Maó, els greus
problemes de salut als ciutadans de Maó i al seu entorn, i
valorava els problemes de contaminació d’aquesta central
entre 91 i 257 milions, segons estudis que no sabem molt bé
d’on treia.

Per resoldre aquest problema presentava una iniciativa amb
dos punts: primer punt, traslladar la central elèctrica de lloc,
és a dir, que anéssim a contaminar a un altre lloc, a un altre
municipi de l’illa. I segon punt, crear una comissió de treball
per decidir a quins menorquins havíem de passar a contaminar
en comptes dels maonesos, si als de Ferreries, als  de
Ciutadella, als d’Alaior, als d’Es Mercadal, als de Migjorn, als
de Fornells.

Açò és la gran preocupació i la gran iniciativa del Partit
Popular en tots els tres anys i mig de legislatura pels
problemes energètics de Menorca.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara en torn de contrarèplica, el Sr.
Conseller d’Energia, Territori i Mobilitat.

EL SR. CONSELLER D’ENERGIA, TERRITORI I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Disculpi'm vostès perquè
m’he deixat algunes de les respostes que la Sra. Seijas i el Sr.
Castells havien plantejat i, per tant, començaré per la seva part.

Sr. Castells , jo no vaig seguir el debat de l’esmena,
d’acord?, i no sé exactament ara en base a quins arguments
devia votar en contra o a favor cadascú. D’entrada, sí que li he
de dir, i això ho voldria confirmar, evidentment, però bé,
aquests tipus d’inversions no van a costa dels pressuposts
generals de l’Estat, sinó que van a costa de la factura de la llum
del sistema elèctric, i en aquest sentit, si és aquest el

plantejament no hauria de ser una inversió que pagassin els
pressuposts generals per fer aquesta i que totes les altres vagin
a... Puc entendre aquí que alguna reflexió de fons hi pugui
haver en relació amb açò.

Desconec el debat, desconec els motius, venc aquí com a
conseller del Govern de les Illes Balears, no com a membre
de cap..., i, per tant, m’agradaria veure aquest debat com va
anar, però m’entra aquesta lògica dins el cap, que és la de dir:
no és a través de pressuposts generals de l’Estat des d’on es
reserven recursos per fer les inversions en matèria energètica,
sinó que aquests surten directament de la mateixa factura i per
tant, aquí devora hi ha el mateix sistema elèctric que ell
mateix s’encarrega de... Ho comprovaré, ja li ho dic, vull ser
prudent en açò perquè és la reflexió que se'm passa.

Quant a les expectatives del que rebrem o no rebrem
respecte del Govern d’Espanya, permeti’m que evidentment
sigui prudent perquè no només aquest conseller, to ts els
consellers, no només d’aquesta legislatura, de totes les
legislatures, fem plantejaments a l’administració de l’Estat on
de vegades rebem resposta positiva i d’altres no. Ara hem mig
arribat a l’extrem que si fem una petició i la resposta és
negativa la culpa és nostra, per no haver-los convençut, que
açò és al final com s’ha plantejat aquest debat d’aquí. Em
sembla molt injust, però açò ja és una altra cosa, no?

Crec que pel pas del cap de fibló, açò és molt personal
aquesta, crec que pel pas del cap de fibló, que és un fenomen...
hi ha d’haver aquí devora la declaració de zona greument
afectada, per on va passar. Que després la gent que es va
quedar sense llum, pensant en termes municipals, pugui tenir
tot allò, tota aquesta zona, zona declarada, nosaltres ho hem
demanat i ho defensam.

Tal vegada..., perquè hem de diferenciar aquests dos
plànols, el propi pas del cap de fibló d’efectes col·laterals que
després provoca i aquí devora açò és un plantejament que hem
de tenir i que jo, em permetrà que sigui prudent perquè... ara
ho hem demanat, ho hem defensat amb acords formals que és
el que hem fet i que, per tant, esperam.

Quines conseqüències té? Tindrà que hi podrà haver ajudes
directes de l’Estat i després que hi entra directament el
Consorci d’Assegurances, el que simplifica molt tota la part
de la tramitació. Per açò mateix hem fet aquesta petició i
forçarem perquè pugui ser que sí.

Respecte de la Sra. Seijas, aquí també es genera, crec, de
vegades una certa confusió . El segon cable que hem vist
sempre en planificació realment a dia d’avui és el primer
cable...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -perfecte, d’acord?-, i el tercer cable ara que passa a ser el
segon. Per primera vegada ara, i mai no havíem tingut dos
cables nous a la planificació, açò ho volia comprovar perquè...
d’acord?, hi havia hagut només la reposició d’un, l’altre no hi
havia estat mai, se n’hi fa ja un de nou, la reposició no hi havia
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estat mai a la planificació, malgrat que hem sentit coses que
anaven en aquest sentit, no hi havien estat.

Per primera vegada ara, el que ha fet ara el Govern
d’Espanya ha estat fixar el tercer cable. És a dir, en tindrem
dos de ben nous, cosa que no havia estat mai a la planificació,
per primera vegada.

Què diu la planificació? Que en el període 2020, per tant
a partir de 2020 fins a 2025 s’haurà de construir, és a dir,
hauríem d’anar més de veres.

Aquí se m’acusa, i acabes sentint tantes coses, jo el que sí
li puc dir és que jo m’he vist amb la ministre Ribera a
Menorca, el dissabte..., fa dos dissabtes, i  tot açò li ho he
plantejat, no ho he fet per escrit, no ho he fet amb carta
oficial, no ho puc demostrar. Per tant, a partir d’aquí, ja sabem
directament que et poden demanar qualsevol tipus de..., no ho
puc demostrar, però sí que ho he fet. Li he demanat a la
ministra la màxima celeritat. 

La seva resposta seva ha estat: com que arribarem a 2020
ara hem de fer aquest, quan aquest estigui acabat després
podrem..., ja serem dins la planificació de 2020 i ja podrem
iniciar l’altre. Aquest ha estat el plantejament. 

Açò és suficient? Idò no, si jo ja ho sé, no. Ho hem fet? Sí.
Hem de fer una proposició no de llei? Estaria bé, estaria bé
que el Parlament en lloc de cridar responsabilitats també
assumís peticions i l’anim, i no ho dic per vostè, ho dic...

(Se sent de fons la Sra. Seijas i Patiño de manera
inintel·ligible)

... no, però..., ho dic perquè, escolti, també té força...

(Se sent de fons la Sra. Seijas i Patiño de manera
inintel·ligible)

..., escolti, d’aquí a ningú no se li va ocórrer mai demanar res
a ningú. Vostè n’ha fet algunes? No, ningú. Idò hem de dir: i tu
què fas aquí idò, si mai no vares demanar res? És clar, hem de
ser un poc responsables, crec que hem de ser un poc
responsables tots.

I del debat tècnic (...) com els enginyers, jo crec que també
hem de ser tots un poc... vostè discuteix el criteri dels
enginyers, el discuteixi, a nosaltres els enginyers del Govern
comparteixen el mateix sistema de càlcul que els del Govern
d’Espanya, per tant, jo, a partir d’aquí devora ja no..., ara si
vostè em passa un informe d’un enginyer que certifiqui que
açò està malament, jo l’estudiaré amb tot grau de detall, Sr.
Camps, de ver, me’l faci, me l’aporti, com a Grup Popular
segur que pot tenir la capacitat de poder-lo fer, i nosaltres
l’estudiarem o analitzarem i demanaré que els enginyers meus
informes sobre la seva proposta tècnica. Quan jo ho he
demanat la resposta que he tingut ha estat, com li deia abans,
aquesta.

Igual que de la part de... quant al rigor, em referia al rigor
jurídic dels arguments per lluitar contra el Govern d’Espanya
davant plantejaments. I aquest rigor els funcionaris de la casa
em diuen que aquests no tenim el plantejament, i si el criteri,
que açò és un criteri polític que no hem emprat aquest Govern,
és que cada vegada que ens diuen que no a una cosa, tot i que
s’acompleix la llei, hem d’anar a tribunals en contra d’aquesta,
llavors és un plantejament que com a Govern segur que podem
fer, però que nosaltres no hem seguit, i açò és cert, i açò és
cert. I vostè ho sap, en podríem posar mil d’exemples de
peticions i de plantejaments i d’estratègies fetes davant del
Govern d’Espanya, alerta!, i aquest Parlament peticions al
Govern d’Espanya que no ha acceptat mai i a ningú no he sentit
mai demanar que aquest Parlament s’ha de querellar contra el
Govern de les Illes... s’ha d’anar a tribunals contra el Govern
de l’Estat amb plantejaments.

És clar, ho dic perquè... jo, ja un hi és i sé que cadascú
intenta explicar com ho hem fet i de la manera que hem actuat,
i  56 hores és clar que són moltes i ho hem dit des del
començament i hem demanat disculpes per tot açò, i ens sap
molt de greu, i a la meva intervenció ho he dit, ens sap molt de
greu tot el que ha succeït, i forma part del debat i tampoc no
li vull dir.

Jo dues coses, perquè almanco sí que sàpiga: escrit de Red
Eléctrica de dia 28 de novembre, ens diu, i, per tant, perquè en
quedi constància: “Ante este escenario -es fa referència a la
retirada de l’enllaç-, Ante este escenario y teniendo en
cuenta los antecedentes mencionados el fin de la vida
técnica del cable, como ha sido acreditado por el fabricante
del cable en incidentes anteriores, y la evidente y creciente
inestabilidad irreversible de los parámetros del sistema de
control de fluido aislante del cable, la única alternativa
responsable que permite evitar nuevos incidentes y
garantizar el cumplimiento de la  legislación
medioambiental vigente, es la retirada urgente de servicio
y la extracción del aceite refrigerante contenido en el cable
afectado.”

Ara jo  açò, que deman als enginyers del Govern, que
tampoc no són experts en cables d’aquest tipus, perquè també
hem de saber amb què comptam, però quan deman l’opinió i
em diuen que aquest tipus de coses, que de fabricants n’hi ha
dos o tres en el món, no ens pensem que açò es fabrica demà
al cap de cantó, n’hi ha 200 en el món, quan els mateixos
fabricants fan plantejaments d’aquest tipus els podem
qüestionar, d’acord? Ara, fer una guerra per dir que aquest ha
de funcionar sí o sí, passi el que passi, ara podríem ser aquí
donant explicacions del per què enmig del Canal de Menorca
tot l’oli ha vessat sense saber on es produïa. La sort que hi
havia hagut fins ara és que quan es rompia el cable, per una
àncora, per... era bé devora la platja i es tractava tot d’una, si
açò es romp enmig del canal, fins que trobes la fuga pot passar
moltíssim de temps, es pot haver buidat tot l’oli. I aquests olis
sí que són molt contaminants.

I aquest és el plantejament. Açò ho discutim? Llavors fem
tot el debat polític i jo tampoc no puc dir més, Sr. Melià, i li
dic amb tota la sinceritat, crec que hem... sí que en podríem
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fer més, és clar, sempre en pots fer més, i és clar i hauríem
d’haver deixat encara més traça escrita, el sorprenent és que
tenguem papers de peticions escrites, perquè tot han estat
reunions.

Miri, açò és l’informe de Red Eléctrica d’Espanya de la
contingència famós, és justet, eh, és justet, el Govern
d’Espanya no me l’ha tramès mai, mai, jo el tenc per un
correu... no me l’ha tramès mai no, perdó, me’l va trametre
l’altre dia, fa quatre dies, arran de l’expedient que hem obert,
perquè justifiqui com estava tot. Açò nosaltres ho tenim, i els
ho adjuntarem, ho tenc per un correu electrònic de Red
Eléctrica al director general. Escolta, açò és el pla de
contingència, aquest, aquest, així ho hem rebut.

Però és que també, com que nosaltres no tenim cap
capacitat per informar res, perquè aquí no hi ha res reglat de
dir: escolta, has de demanar al Govern de les Illes Balears
informes preceptius, vinculants, tot açò sabem l’administració
com funciona, doncs en aquest cas d’aquí devora, escolti, i no
he tingut cap advertiment de ningú, de cap tècnic, dient que tot
açò no és correcte, perquè si hagués tingut advertiments, no en
tengui cap dubte.

I a les reunions que hem fet amb ells sí que hem demanat
si açò estava fet o no i sí que ens hem assegurat que estava fet,
i hem parlat amb Red Eléctrica per assegurar-nos que era així,
i s’ha fet en reunions posteriors. D’aquestes reunions d’aquí
jo tenc carta escrita demanant açò? No, hi ha coses que no, i
si d’açò em volen acusar que som... doncs, miri, jo és que crec
que aquest expedient així com és, tot aquest procés com ha
anat hem fet i hem anat fent cadascuna d’aquestes coses. I ara
ho podem exagerar i ho podem plantejar i podem fer la... però
crec que hi vam ser.

I no em queda res més a dir quant a aquest debat, jo qued a
la seva disposició, em sembla que ja he respost com a cinc o
sis preguntes de plenari sobre aquest tema, hem fet
compareixences als mitjans de comunicació, hem fet
exigències públiques sobre el que demanàvem de cara al
pròxim pla de contingència; no és a les nostres mans i açò ho
vull tornar repetir, no és a les nostres mans.

Jo ara, i acab ja, dia 4 de novembre, una setmana després
que hagués succeït, ho dic  per allò no?: “El Consell y el
Govern piden que haya generadores fijos en las
subestaciones”, titular del diari, d’acord? Açò, una setmana
després la ministra ve aquí, la ministra ve aquí, una setmana
després, també del Diari Menorca: “Menorca dispondrá de
más generadores para prevenir otro apagón”, diu, un
moment, diu la ministra, d’acord o no? D’això deixaré traça
escrita, no, queda aquí, he fet una reunió amb ella, li he
demanat. Ho he de fer? És clar, m’hauré de curar en salut,
bàsicament perquè qualcú no em pugui criticar, però la
responsabilitat era del ministre Nadal o ho és ara de la
ministra Ribera, i açò crec que ho hem de tenir... perquè si no
perdem la lògica institucional de tot, perdem la lògica
institucional de tot.

Avui hem vist primeres accions que s’han produït, ja arriba
la grua, a Red Eléctrica ja se li han encarregat certes coses,
anam veient com es fan passes, per tant, anirem fent. La
resposta és millor, la resposta és millor, jo no he anomenat
pràcticament al PP com a tal, he dit, he fet referència al
Govern d’abans, no he fet... ara les respostes les tenim aquí
devora. Açò és suficient? No. Trobau que hem de fer alguna
cosa? Jo estic obert, ara no ens alçam d’aquí dient que açò ja
queda així per a després posar el crit en el cel, jo estic obert
i hi he estat sempre. I amb la Sra. Pons Vila, qualque vegada
s’ha interessat per açò i he tingut l’oportunitat de poder parlar
amb ella: “tu en Nadal com el veus, què es capaç de veure si no
sé quants?, perquè jo tenc i he fet açò”, amb la senadora del
PP i no he tengut cap problema, cap ni un, i ho seguiré fent,
faltaria més!

Ara, que davant d’açò el que haguem de veure i el que
haguem de sentir és que per què no hem deixat traça escrita
absolutament de tot o per què d’allò que no en tenim
responsabilitats haguem d’assumir tots nosaltres, quan qui ho
decidia sí que era el Partit Popular, sí que era el Govern
d’Espanya, açò també és un poc injust, Sr. Camps, i crec que
hauria de passar..., crec que aquesta manera de fer política, en
fi, ja el coneixem tots, però evidentment no és la que
necessita aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, volem agrair la presència
del Sr. Conseller d’Energia, Territori i Mobilitat i dels seus
acompanyants.

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