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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sra. Presidenta, Damià Borràs substitueix Jordi Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia de la sessió d’avui és el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 15316/20 i 15536/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 15316/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
en suport i per a l’impuls del Corredor Mediterrani.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
15316/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, en suport i per a l’impuls del corredor
mediterrani.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià,
per un  temps de cinc minuts. Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El 19 d’octubre del 2013,
el Parlament Europeu va incloure el Corredor Mediterrani entre
els projectes prioritaris de la xarxa bàsica transeuropea de
transport, aquesta inclusió suposa que la Unió Europea pot
arribar a finançar fins a un 40% del cost de les infraestructures
de xarxa viària, ferroviària, ports i aeroports, tant per a viatgers
com per a mercaderies. Per tant, aquesta consideració del
Corredor Mediterrani com a projecte prioritari pot provocar
directament ajudes a les Illes Balears per als seus ports i
aeroports i d’una manera indirecta pot fer més competitives les
Illes Balears, ja que el seu entorn també pot comptar amb una
xarxa de comunicacions molt potent, molt ràpida, molt
competitiva.

Hem de tenir en compte que al voltant del 80% de les
mercaderies que arriben a Balears o se’n van de Balears són
provinents dels ports de Barcelona i de València, per tant, la
bona connexió i la competitivitat d’aquests ports són vitals per
a sectors en teoria que volem potenciar tots, quan parlam de
diversificació econòmica de les Illes Balears, com és el cas de
la indústria, com és el cas del sector primari, d’una manera
molt clara. En aquests moments de la pandèmia i de COVID-19
encara té molt més sentit la inversió i la posada en
funcionament i que el Corredor Mediterrani esdevingui una
realitat, ja que necessitam inversions i necessitam millorar
aquesta competitivitat de les Illes Balears i de tot l’arc
mediterrani.

Per tant, tenint en compte que la població de la zona
mediterrània a l’Estat espanyol suposa al voltant del 40%
d’aquesta població i al voltant del 50% de les exportacions que
fa Espanya, entenem que la reducció de temps i de cost del

transport comporta un augment de l’activitat logística i pot
atreure noves inversions d’alt valor afegit a tota aquesta zona,
també lògicament a les Illes Balears. Per tant, l’aposta pel
Corredor Mediterrani entenem que interessa d’una manera molt
clara i contundent a les Illes Balears, ja dic, tant directament
com indirectament, i que pot ser un element que col·labori
d’una manera clara a la diversificació econòmica del nostre
model productiu. 

Per tant, presentam aquesta proposició no de llei que té dos
punts molts simples, el primer és instar el Govern de les Illes
Balears a donar un nou impuls a aquest corredor mediterrani i
fer les accions, sobretot exteriors, perquè això sigui una
realitat; i un segon punt, que és instar el Govern de l’Estat a
incloure el Corredor Mediterrani entre els projectes estratègics
i prioritaris susceptibles de rebre els recursos del fons de
reconstrucció que la Unió Europea impulsa com a
conseqüència de la COVID-19. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de fixació de posicions i per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sebastià
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, com molt bé ha explicat el Sr.
Melià, i nosaltres ens afegim als seus arguments, el projecte de
Corredor Mediterrani pot suposar la possibilitat de què Europa
financiï el 40% dels costs en infraestructures. És especialment
important per a les Illes Balears aquest finançament del cost
d’infraestructures, sobretot quant als ports i als aeroports, pel
fet nostre de ser unes illes, i aquesta millora d’infraestructures
és bona per si mateixa i és bona per la comoditat dels ciutadans
de les Illes Balears, per estar connectats entre nosaltres i per
estar connectats també amb l’exterior.

Però és bo també per ser més competitius, som repetitius
quant als arguments d’El Pi, quan precisament tots sabem que
la realitat insular, o fins i tot la doble o la triple insularitat ens
resta competitivitat perquè augmenta els costs i també el temps
en el transport tant de mercaderies com de persones. Si el
Corredor Mediterrani era un projecte interessant abans, ara amb
la COVID encara ho serà més, creació de llocs de feina directes
quan millorem les infraestructures i creació de llocs de feina
amb les sinèrgies que durà el corredor.

Per tant, votarem a favor d’aquesta proposta, és ben
necessari que el Govern de Balears s’arremangui davant la
Unió Europa i també davant del Govern d’Espanya, perquè
Balears seria possiblement una de les comunitats, o una de les
regions més beneficiades per l’impuls del Corredor
Mediterrani.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Per part del Grup Parlamentari
d’Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López.
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EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. En nuestro caso, como siempre hemos
comentado, cualquier medida que sí que venga a conseguir
paliar lo que supone ser islas, quiere decir a mejorar o
competitivitat de empresas, o conectividad, o cualquier cosa
que pueda ayudar, y que así se cumpla lo que mismo dice la
Constitución, que se tienen que reflejar, lo vemos bien. En este
caso en particular además, estamos hablando de algo que
podría hacernos realmente más competitivos, sobre todo como
ha apuntado el portavoz que ha registrado la PNL, en temas de
industria e incluso de comercio en si. Con lo cual, el primer
punto lo votaremos a favor, sin ningún problema, el segundo
punto también. No tengo claro si es en esos fondos donde tiene
que ser o no, pero que se lo encuentre el Estado, o sea, me
refiero a un..., creo que la intención queda clara y votaremos
que sí a los dos puntos.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias Sra. Presidenta, buenos días. Creemos que hoy
enfrentaremos, gracias a la tarea del Grupo Parlamentario El Pi,
dos proposiciones de ley cargadas de sentido común y que
además en realidad vienen a aportar una corrección de criterios
oportuna y necesaria sobre la forma de afrontar problemas
concretos de nuestra administración. Creo que lo hace
excepcionalmente bien porque, por la práctica del silencio, casi
más por lo que calla que por lo que afirma, son como verdades
evidentes por si mismas, pero se hace una especie de omisión
o de dejación de plantear unos problemas, de los que yo, si me
permite, en ambos casos haré unas pequeñas observaciones al
final.

Debo a la amabilidad de uno de los diputados presentes en
esta comisión el hecho del documental de que una proposición
no de ley muy parecida, precisamente de impulso del Corredor
del Mediterráneo, fue presentada el 9 de marzo del 17, por el
entonces nuestro portavoz don Xavier Pericay i Hosta, en que
básicamente se pedía como un inicio, o sea está muy bien
recordar y creo que engancha muy bien la una con la otra, y
esta además era del 17, en que bueno, se recordaba, se
planteaba la tremenda necesidad y como el Corredor
Mediterráneo que, básicamente, es una de las grandes, como
nos planteaba el Sr. Melià, una de als grandes apuestas del Plan
Transnacional de Transportes Europeo y va de Hungría a
Algeciras, como dinamiza y pone en contacto y mejora
tremendamente todo, tanto vertebra dentro de Europa toda una
forma de comunicación, una forma de comunicación que, a fin
de cuentas, su final está en el puerto de Algeciras; el puerto de
Algeciras ha pasado a ser el primer puerto de contenedores de
Europa, ha superado incluso a Rotterdam, lo que es
completamente lógico, porque es la grandísima vía que te abre
el camino o hacía el norte de Europa o hacía América o hacía
Sudamérica y hacía África, o sea, estás en la punta de Europa
de donde sales digamos en todas las direcciones, es decir, nos

contacta con Mercosur, el mercado común sudamericano, nos
contacta con la EFTA, con el Pacífico, con los acuerdos
económicos del Pacífico y del Atlántico. O sea, en eso... y,
bueno, en nuestra época se pedía que más que se empezaran
más las acciones como el poner en común los gálibo, los
anchos de vía, ciertas cosas, los ciertos requerimientos ya
necesarios para ir empezando con esto. Con lo que estamos
completamente de acuerdo.

Ahora, la pequeña omisión que se hace aquí o el pequeño
planteamiento político -que me encanta que se omita- es que,
stricto sensu, nosotros no somos parte del Corredor
Mediterráneo, es decir, se puede poner en duda si el Corredor
Mediterráneo llega a Gibraltar o a Algeciras, casi parece que
uno sea atlántico y el otro mediterráneo, llega a aquella punta.
Pero, sin embargo, es evidente para cualquiera que mire un
mapa que somos parte de esa formulación y de ese contacto
mediterráneo y que, por tanto, nuestras infraestructuras,
nuestros puertos y aeropuertos y tal, deben estar completamente
metidos en ello, incluidos en ello, y más en este momento en
que ese va a ser uno de los grandes ejes vertebradores también
del movimiento de la financiación europea de la construcción
de nuestra propia geografía.

Ahora bien, esto pone en pequeña discusión..., leí con cierta
tristeza unas declaraciones sobre otra cosa, que también se
plantea en el Mediterráneo, que es llamada con un nombre un
poco sorprendente: la Commomwealth Mediterránea, en que
nuestra presidenta y el Sr. Ximo Puig y tal están teniendo unos
encuentros sobre la Commomwealth Mediterránea, que parece
incluir unos conceptos ideológicos, históricos o lingüísticos,
porque lo que me apenó especialmente de esas declaraciones es
que se solicitaba al final que Murcia y Andalucía, pues que
también, que se podían añadir, si participan en el Corredor
Mediterráneo de forma evidente, de forma incluso más evidente
que la nuestra, es decir: Cádiz, Málaga, Almería, Murcia, son
parte de eso. 

En nuestra intención y esto es un poco lo que decía que
usted había omitido, elegantemente, pero que debamos
entender, consideremos, seamos abiertos de miras, no metamos
prejuicios políticos o ideológicos, entendámonos con todos
aquellos que tenemos una costa común en el Mediterráneo y,
por tanto, unos problemas comunes y compartimos una misma
situación y una misma idiosincrasia, tratemos de entendernos
al máximo posible. 

Nosotros, entonces, seremos profundamente favorables a
esta proposición no de ley, que votaremos a favor, Sr. Melià. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Méndez. Ara, per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Per no repetir arguments, votarem a
favor de la proposta, l’entenem encertada, necessària.
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Només dues puntualitzacions: una, confiem que el Corredor
Mediterrani sigui realment mediterrani i no “messetari”, perquè
l’altre dia el ministre Àbalos va presentar part d’aquest
Corredor Mediterrani amb una desviació cap a Madrid, per
tant, entenem que la cosa ha d’anar pel Mediterrani i no cap a
la meseta i poca cosa més.

Votarem a favor i..., bé, sí, amb referència al que deia el Sr.
Méndez, no és una qüestió ni política -tant de bo, pogués ser
una qüestió política-, l’entesa entre les comunitats que parlam
una mateixa llengua i tenim una mateixa història en comú, però
no ho pot ser, la Constitució ens ho impedeix. Però, al marge
d’això, tenim una història i una llengua en comú, per tant, és
normal que vulguem entendre’ns entre aquestes comunitats. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Estamos a favor de esta iniciativa y
votaré a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Sílvia Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per part nostra, evidentment,
també li donam suport.

Pensam que està molt bé que El Pi hagi portat a debat
aquesta qüestió que evidentment és estratègica i, tot i que,
aparentment, no ens hauria d’influir massa pel fet de no trobar-
nos físicament a la península, jo discrep aquí un poc amb el
punt de vista de Ciutadans, jo crec que sí que pot tenir una
enorme repercussió perquè evidentment el preu de transport de
les mercaderies ha de ser molt més competitiu, cosa que
evidentment també hauria de tenir una repercussió final sobre
el preu que suporten les empreses de Balears per importar
productes de l’exterior.

I se’n pot parlar molt del Corredor Mediterrani, però sobre
la qüestió puntual a la qual fa referència El Pi, hi estam
absolutament d’acord i li donam suport.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Tur. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Damià Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

Sí, gràcies, presidenta. Si fos addicte a les pràctiques de
silenci, que deia el Sr. Méndez, diria simplement que votarem
a favor d’aquesta iniciativa i, per no repetir arguments, que és
el que va dir -i no li faig retret- el Sr. Melià, quan vam discutir
la proposició no de llei del Grup Ciutadans, dia 30 de març de
2017, en aquesta mateixa comissió. Però, evidentment, jo com
que no practic el silenci pràcticament mai, no me’n podré estar
de dir algunes coses, a part, que estam totalment d’acord amb
el Corredor Mediterrani i formam part d’aquest corredor
perquè evidentment el corredor és un instrument per generar
sinergies econòmiques i per generar beneficis econòmics i, per
tant, els nostres ports -sobretot els nostres ports, però també els
nostres aeroports- formen part d’aquesta filosofia de la
concepció del Corredor Mediterrani.

I tal volta l’error és haver-li dit “corredor mediterrani”,
perquè el Sr. Mas ironitzava sobre les paraules del Sr. Àbalos,
i no em puc resistir de llegir el Diari de Sessions de dia 30 de
març de 2017, en què deia, jo mateix, que entonava un mea
culpa, en nom del Partit Socialista de les Illes Balears, perquè
“el Partit Socialista també ha caigut en aquest error de tenir una
concepció radial de les infraestructures a Espanya, és a dir, per
entendre’ns, que per anar de Múrcia a Girona haguem de passar
per Madrid”. Açò és una concepció que ha tingut l’Estat
espanyol des de Carles V, diguéssim, d’una concepció radial de
les comunicacions que fa que en sortim notablement
perjudicats.

Però, com també deia el mes de març del 2017, si llevam el
nom de “corredor mediterrani” i molt abans de Carles V,
teníem prou exemples de la vitalitat i de la necessitat d’aquests
instruments perquè abans del Corredor Mediterrani va existir
la Via Augusta, que anava del que ara és Andalusia fins als
Pirineus i traspassava els Pirineus; però abans de la Via
Augusta, hi havia hagut la Via Heràclia, que exactament feia el
mateix. I abans de la Via Heràclia hi havia hagut el que es
coneixia com a Camí d’Anníbal, que anava del sud d’Hispània
fins a Roma a través dels Alps. Per tant, abans d’aquesta
concepció radial hi havia altres lògiques de transport i de
connexió cultural i econòmica en el Mediterrani, molt abans. 

I li vam fer un munt d’esmenes, al Sr. Pericay, que les va
acceptar totes, es va aprovar tot per unanimitat aquell dia -com
esper que passi avui-, que anaven en sentit simplement que no
només havia d’invertir, l’Estat, en sensu stricto -podríem dir-
ne- el corredor ferroviari, sinó també les connexions de les illes
en aquest corredor ferroviari, és a dir, que també necessitàvem
inversions a les Illes Balears per connectar amb aquest
corredor.

I, en aquest sentit, és necessari -com deia el Sr. Sagreras-
que el Govern de les Illes s’arremangui, s’arremangui, ara
davant el Govern d’Espanya perquè, excepte que el Sr.
Sagreras tengui tanta fe en les capacitats legals del Govern
d’Espanya, que vulgui que també s’arremangui per a la Unió
Europea, davant la qual, lamentablement, lamentablement, el
Govern de les Illes Balears no té capacitat de representació i,
per tant, d’arremangar-se. I li agraesc que hagi dit arremangar-
se, perquè evidentment és molt important en el Corredor
Mediterrani posar alguns ous dins aquest paner, no hem de
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posar sempre tots els ous dins el mateix paner, i quan parl
d’ous, parl d’ous, evidentment, d’aviram, que és l’únic tipus
d’ous tolerables en un parlament. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Borràs. Ara, per contradiccions, té la paraula el
grup proposant, El Pi Proposta per les Illes Balears, per tant,
Sr. Melià, té la paraula. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Vull agrair a tots els grups parlamentaris el suport que han
expressat a la nostra iniciativa i, molt breument, evidentment,
el Corredor Mediterrani té un punt de política diferent de la
visió -com bé deia el Sr. Borràs- tradicional que hi ha hagut a
l’Estat espanyol de les grans infraestructures, que era una visió
radial, centralista, i aquest corredor mediterrani ve a trencar
aquesta concepció i, en aquest sentit, evidentment les Illes
Balears, com a territori mediterrani i allunyat del centre, de la
Meseta i de la península es pot veure beneficiat per aquest
canvi conceptual de les grans infraestructures i, per això, pens,
pensam des del Grup Parlamentari El Pi, que és especialment
interessant la potenciació d’aquest corredor mediterrani. 

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Melià. Per tant, donades les intervencions que
han fet els diferents portaveus entenc que s’aprova per
unanimitat, la proposta d’El Pi.

Per tant, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 15316/20, en suport i per a l’impuls del
Corredor Mediterrani. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 15536/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a canvi de criteris en l’incentiu de la mobilitat
sostenible Programa MOVES.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 15536/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi de criteris en
l’incentiu de la mobilitat sostenible, Programa MOVES.

Per a la seva defensa i per part del Grup Parlamentari Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com tots som perfectament
conscients, vivim un temps que la lluita contra el canvi climàtic
és una prioritat de qualsevol política pública del món i de
qualsevol país, administració, poder públic i, en aquest sentit,
les institucions europees i el Govern de l’Estat impulsen
algunes mesures per intentar lluitar contra aquest canvi climàtic
a través de l’incentiu dels vehicles elèctrics, vehicles elèctrics

que lògicament han d’anar acompanyats d’una infraestructura
de recàrrega per al seu funcionament.

El darrer exemple d’aquesta potenciació d’aquesta política
del vehicle elèctric la tenim amb el Reial Decret 569/2020, pel
qual es regula un programa d’incentius a la mobilitat eficient i
sostenible que s’anomena Programa MOVES II. Bé, i d’acord
amb aquest programa s’assignen al voltant d’uns 100 milions
d’euros a les diferents comunitats autònomes perquè facin
polítiques d’impuls d’aquest vehicle elèctric. En el cas de les
Illes Balears, aproximadament ens corresponen 2,4 milions
d’euros per fer-ho.

La Conselleria de Transició Energètica, tot i fer-ho tard,
tard, fora del termini establert per la normativa estatal,
finalment vàrem aconseguir que dia 25 de setembre del 2020
tragués una línia, una convocatòria pública, una línia d’ajudes,
subvencions per a actuacions en matèria de promoció del
vehicle elèctric. 

Aquesta convocatòria del Govern de les Illes Balears va ser
decebedora per a molts de sectors afectats ja que establia un
requisit, que no va establir cap altra comunitat autònoma de
l’Estat espanyol, cap altra, que era la necessitat de fer
desaparèixer totalment un vehicle antic, ferralla i que
desaparegui aquest vehicle.

Aquesta exigència nosaltres pensam que això pot ser un
element a tenir en compte, evidentment pot ser un bon camí,
però no una obligació o una condició sine qua non per obtenir
les ajudes, ja que això provoca que determinada gent no
accedeixi a aquest vehicle elèctric i provoca que les empreses
també tenguin més dificultats amb la venda d’aquests vehicles
elèctrics. Pensam que és el contrari del que es pretén amb
aquesta política de foment.

A més a més, aquesta resolució posa molt l’accent en la
creació de nous punts de recàrrega i existeix un problema que
és el manteniment d’aquests punts de recàrrega, perquè hi ha
molts de punts de recàrrega existents que es varen fer, amb
ajudes o sense ajudes, però que no funcionen; perquè com
passa, i això passa a totes les administracions públiques, és un
clàssic de l’administració pública, és molt bo de fer construir
una cosa, crear un equipament o una infraestructura, però el seu
manteniment sempre provoca més dificultats.

Bé, com que la Llei de transició energètica i canvi climàtic
de les Illes Balears estableix que les administracions públiques
de les Illes Balears han de promoure la mobilitat sostenible i de
manera especial fomentarà la mobilitat elèctrica, entenem que
s’haurien d’aprovar aquestes dues propostes o aquest dos punts
que inclou la nostra proposició no de llei. El primer és que en
el futur es canviïn els criteris utilitzats en la política del foment
del cotxe elèctric, tot i evitar, de cara, ja dic, al futur a
condicionar les ajudes a la necessitat de lliurar un cotxe vell,
una cosa és que es tengui el compte l’entrega del cotxe vell, un
cotxe antic, i una altra cosa és que sigui una condició, ja dic,
sine qua non.

I el segon punt és posar també l’accent no només en la
creació de nous punts de recàrrega sinó també amb el seu
manteniment i la seva adequació i el seu ús, que es puguin
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acollir els vehicles que així ho necessitin i no es trobin que
estan espanyats o fora de servei aquests punts de recàrrega.

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de fixació de posició, i per part
del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Sebastià
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Bé, igual que a l’anterior iniciativa,
nosaltres votarem a favor d’aquests dos punts. Crec que està
clar, és una evidència que des de la Vicepresidència, des de la
Conselleria d’Indústria i Transició Energètica s’ha gestionat el
Pla MOVES de manera desafortunada, almenys podríem dir
que de manera molt millorable, ho ha recordat el Sr. Melià, ja
vàrem haver de discutir una proposició no de llei aquí, a
aquesta comissió, perquè el Govern no havia tret en termini la
convocatòria i, en certa manera, tots hi vàrem estar d’acord ja
en aquells moments que això evidenciava de qualque manera
deixadesa o necessitat d’una millor gestió o iniciativa per part
de la conselleria.

Ara ens trobam que aquesta convocatòria, malgrat que es va
arribar a salvar aquell obstacle, ha resultat decebedora per les
condicions que va imposar el Govern: resulta que som l’única
comunitat autònoma que ha condicionat les ajudes a entregar el
cotxe vell i resulta també que, quan tothom apunta que el futur
han de ser els cotxes elèctrics, no s’ha previst el manteniment
dels punts de recàrrega elèctrica quan a hores d’ara ja hi ha
molts d’aquests punts de recàrrega que no funcionen
precisament per falta de manteniment. Trobaríem exemples a
molts de municipis.

Per tant, i com no pot ser d’altra manera, votarem a favor
d’aquestes dues propostes: seguir fomentant el cotxe elèctric,
però sense condicionar les ajudes a haver d’entregar el cotxe
vell per ser tractat com a ferramalla, i no només seguir creant
nous punts de recàrrega, que evidentment també, sinó sobretot
assegurar un bon manteniment dels punts de recàrrega que ja
existeixen. Hi votarem a favor. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el  Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Lo que sería el Plan MOVES, como
bien han comentado, viene de un real decreto que son 100
millones para todo el Estado donde justamente en Baleares eran
2,5 millones, 1 millón de euros precisamente para fomentar la
compra, luego otro millón de euros para el tema de puntos de
recarga, que además se ve complementado con una línea
específica de la conselleria, pero sería esto lo que contempla el

millón específico, luego 240.000 para el tema de bicis
eléctricas y otros 240.000 para movilidad laboral sostenible. 

En este sentido, claro, a mí me gustaría comentar una cosa
que és que el tono de Melià, el creador de esta PNL, sí que es
constructivo, sí que se ve, pero sin embargo el diputado del
Partido Popular aquí ha hecho un alegato, yo quiero recordar
que actualmente Baleares es la comunidad autónoma que más
ratios de punto de recarga tiene de todo el Estado. Eso también
hay que saberlo, igual que también hay que comprender y,
claro, también hay que ver que el mantenimiento es municipal
y que además en la última convocatoria incluso el
mantenimiento de puntos de recarga por pérgolas, para
favorecer esos, sí que ya es de la comunidad autónoma. Aún
así, sí que hay mantenimiento municipal, con lo cual, no van
contra el (...) ni nada eso. 

Lo digo porque cuando hacemos las críticas está bien querer
siempre avanzar más, pero también hay que mirar lo que se ha
hecho. Por ejemplo, pongo el ejemplo de por qué sí votaremos
a favor del primer punto, en un inicio salió la convocatoria,
bueno, salió el plan, como se comentó, con un criterio, un
criterio que se sustentaba además en la Ley del cambio
climático que simplemente era que “se promoverá la movilidad
sostenible, de manera especial se fomentará la movilidad
eléctrica sustituyendo, reconvirtiendo aquellos vehículos por
otros de menos emisión”. Entonces, tenía sentido, bajo nuestra
Ley de cambio climático, lo de, bueno, pues entonces sólo se
favorece si tú dejas de tener tu coche que contamina en
circulación. Vale, bueno eso fue un criterio. Salió, hubo un
debate y no sólo un debate, luego hubo una conversación con
el Estado y luego una rectificación de la conselleria, el 12 de
diciembre, donde tienes una subvención de 5.500 euros si hay
ese tratamiento, o si no tienes una de 4.000. Con lo cual, sí que
se favorece, pero sí que existe también la otra vía.

Con lo cual, votaremos a favor del primer punto porque
creo entender que aún..., es verdad que esta PNL se registra
antes de ese cambio de criterio, creo que es una rectificación
que, bueno, que está contemplado y que además el propio
punto ya lo dice, “hay que ir trabajando para conseguir que
cada vez se vendan más coches eléctricos para tener unos
vehículos sostenibles”.

En cuanto al segundo, lo vuelvo a reiterar, la institución
municipal se hace cargo del mantenimiento, el Govern hace la
subvención en sí, y luego si son puntos de recarga con pérgolas
y revisamos, sí que entra también el mantenimiento en esta
ocasión. Con lo cual, vamos a votar que sí a los dos puntos y
creemos que sí que se va en línea con lo que se plantea desde
el Govern.

Con lo cual, a pesar de no compartir algunos puntos de vista
del grupo que me ha precedido, creo que se va en la línea
correcta.

Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Vaya, me resulta extraño que yo,
que normalmente soy tan moderado y centrado, soy el de las
polémicas en el día de hoy. 

Yo tengo la sensación, que era el otro silencio del que le
hablaba en la otra..., más que silencio, ya le digo, está muy bien
obviar determinados asuntos que, como estos, requieren
soluciones técnicas, era mejor obviar, o sea, creo que era un
adelanto darlo por hecho. Pero tenemos el problema de que
ante las cuestiones técnicas hay mentalidades que tienden
inmediatamente a querer poner en operación la ingeniería
social. Es un error de la administración y es un error de la
administración que no quiere prestar unos servicios
determinados, es decir, la sociedad es como es, la sociedad
balear es tremendamente diseminada, es una sociedad que
prefiere vivir en bajito, en el campo, relacionándose por cierto
mucho más hermosamente con la naturaleza y cumpliendo
mucho más con lo que siempre hablamos aquí de las propuestas
de (...), de la integración de la ciudadanía en el campo y tal, eso
una de las cosas que requiere es movilidad, una de las cosas
que requiere es coches. Es muy bonito vivir en el campo, pero
cada cosa que tienes que hacer necesitas moverte en coche.

Así que asumamos y aceptemos, la sociedad es así y la
administración está obligada a prestarle los servicios de
ponerles buenas carreteras, de facilitarles las recargas, así como
el abastecimiento de combustibles, de hacer que las cosas
funcionen. Pero la administración tiene una tentación que creo
que se ha comprobado, muy triste y lamentablemente el último
año, de culpabilizar a la sociedad por no ser mejor, de si
vosotros fuerais de esta determinada manera, o tuvierais estos
determinados comportamientos, nos iría todo mucho mejor. Es
una falta de percepción real, ya digo, no todas las cuestiones
técnicas las soluciona la ingeniería social. Si los baleares
fuéramos buenísimos y sobre todo unos ciudadanos
enormemente pacientes, dispuestos a esperar unos servicios
públicos de autobuses, trenes y tal, con periodos bastante largos
y horarios bastante confusos, pues a todos nos iría mucho
mejor, pues sí. Pero la sociedad es como es y nosotros debemos
prestar este servicio.

Así que intentar mezclar y aquí, intentar mezclar huevos y
caracoles, vamos a seguir en el mismo mundo metafórico, ya
que poníamos todos los huevos de la misma cesta, mesclar ous
i caragols. En la cuestión..., dos cuestiones distintas, uno,
vamos a procurar entonces que esta necesidad de movilidad
balear, resulte lo menos contaminante posible, lo más silenciosa
posible, lo más eficiente posible, lo más..., como les gusta
decir, sostenible. Vamos a procurarlo y vamos a procurar ese
objetivo, no procuremos otro, renovar el parque balear y querer
que unos coches... Quiero decir, si al alguien le viene bien
pensar, bueno, me compro un coche eléctrico, con lo que evito
menos, hago menos y tal, no tenemos que sujetarlo a... y tiene
que..., decía usted “eliminar” y me encanta porque lo de la
“achatarramiento”, tengo que pensármelo lo del
“achatarramiento”. 

Esta persona decide libremente, bueno y ese coche lo dejo
para que los niños vayan aprendiendo y tal, pues ¿por qué le
metemos un factor de complicación? La vía de la exención

lógica del que no tenía ese coche, o no había tenido un coche
anterior. Pero digo, es meterle una complicación a la gente
innecesaria. Queremos sostenibilidad, queremos menos
contaminación, queremos más sostenibilidad, pues bien, pues
demos todas las facilidades. ¿Qué luego queremos una
renovación del parque? Hagamos otra medida ajena a esta, no
intentemos en todo mezclar, porque nos complicamos y
culpabilizamos a la sociedad y no prestamos el servicio que
tenemos que prestar.

Lógicamente en el otro aspecto del asunto, el del
mantenimiento es evidente, no hagamos de esto, no nos
convirtamos en esto porque es una tentación que se está
llevando demasiado a cabo en todas estas medidas de gran
magnitud contra grandes males y grandes..., un poco
apocalípticos y tal, de tomar las medidas y hacemos, y luego no
ser capaces de mantenerlo o entrar en problemas de
administración de quién es el que tiene que mantener. Estas
cosas desde el principio, un centro de recargas debe pensarse
y se lo pregunto como técnico, vamos, debe pensarse en su
mantenimiento y en su funcionamiento futuro, más que casi que
en su instalación inicial. Es decir, el verdadero problema, la
verdadera cuestión es que esto dure en el tiempo, que me
parece que este durar en el tiempo es un poco..., voy atisbando
que es lo que relacionan con esta problema de sostenibilidad...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez, no és un tema de temps, simplement li agrairia
que parlés pel micròfon, perquè quan es gira, els serveis de la
casa no ho poden transcriure...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGÉS:

Es una mala costumbre mía como de interactuar, tiene usted
toda la razón, gracias Sra. Presidenta por su corrección.

Por lo demás, nosotros seremos favorables a los dos puntos
y aprovecho para tomárselo como una cuestión de tiempo y
cerrar mi intervención.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Bé, m’he referit al Sr. Méndez, però
ho dic en general, que si us girau... no es pot gravar.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGÉS:

No, no, tiene toda la razón y luego me han planteado el
problema precisamente para el registro de sesiones. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies Sr. Méndez. Per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, votarem a favor i votarem a favor,
igual que el Sr. Méndez, però divergesc, divergesc dels seus
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plantejaments. Treure vehicles contaminants de la circulació és
un bon motiu per donar ajudes -és un bon motiu per donar
ajudes.

I també divergesc amb una altra cosa, el camp és per
cultivar i produir aliments, no per viure-hi, que modernament
ens hagi pegat per anar a viure a fora vila és una altra cosa,
però el camp, és a dir, els pobles i ciutats són per viure, el camp
és per produir aliments.

Però al marge d’això, treure vehicles contaminants de la
circulació és un bon motiu per donar ajudes. Ara bé, no només
de renovar el parc automobilístic es tracta, es tracta també de
poder comprar un cotxe sense haver-ne de llevar un altre. Per
tant, també votarem a favor del primer punt. 

I també votarem a favor del segon, perquè massa vegades
carregam tot el pes de tot damunt els ajuntaments. És vera que
són els ajuntaments que sol·liciten l’ajuda, és vera que són els
ajuntaments que posen el punt de recàrrega, però tenir en
compte el manteniment des del Govern també és important,
perquè massa vegades són el manteniment de totes les
infraestructures també recau damunt els ajuntaments, aquí en
aquesta sala hi ha regidors d’ajuntaments i gent que ha passat
per ajuntaments i saben el que val el manteniment de les coses.
Per tant, posar en valor la feina dels ajuntaments i votam a
favor del segon punt, perquè creiem que és important que des
del Govern també es valori aquesta feina, i si la feina de
mantenir els punts de recàrrega cau damunt els ajuntaments,
que qualcú els ajudi no és dolent, el contrari, és necessari. 

Per tant, votarem a favor dels dos punts, creiem que és
important seguir augmentant la quantitat de cotxes elèctrics, al
mateix temps que renovam el parc automobilístic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros estamos a favor de esta
iniciativa y mi voto será a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies presidenta. Bé, ja avanç que també votarem a
favor d’aquesta iniciativa, però volia afegir una sèrie de
qüestions. En primer lloc, sí estic d’acord que el fet d’entregar
un cotxe per desballestar-lo, està bé que es mantengui com a
criteri, però no hauria d’excloure l’opció de no fer-ho, per tant,
estam d’acord. I per això, probablement estaria bé que es
poguessin establir dues categories, és a dir, una major
subvenció per a aquelles persones que, com a contraprestació

a l’hora de demanar el Pla Renove, donen de baixa un vehicle,
perquè està bé anar traient del parc automobilístic els vehicles
més contaminants i més vells; però, d’altra banda, també
pensam que no ha de ser motiu per no deixar fora aquelles
persones que no tenguin aquest vehicle.

Després sobre la qüestió del vehicle elèctric, just don una
dada, perquè els mitjans de comunicació aquesta mateixa
setmana, anunciaven que les vendes de vehicles han descendit
en el cas per exemple de Catalunya un 50%, el mes de gener,
en el cas de Madrid, fins a un 60%. És a dir, hi ha hagut un
descens de l’adquisició de nous vehicles que és impressionant.
Per tant, jo aquí, per què don aquesta dada? Don aquesta dada
perquè probablement..., la dada de Balears no la tenc, però
probablement està en sintonia amb aquestes xifres i en
qualsevol cas el que demostra és que el Pla Renove s’ha de
prorrogar, se li digui renove o se li digui d’una altra manera,
s’ha de prorrogar aquest pla, perquè realment és un incentiu
important i sobretot perquè quan parlam de vehicle elèctric, els
preus de mercat dels vehicles elèctrics segueixen sent
elevadíssims i, per tant, el preu mitjà d’un vehicle elèctric...

(Pèrdua de so per motius tècnics)

... que realment segueixi mantenint les subvencions més altes
a la compra de vehicles elèctrics i no es manté aquest incentiu,
o fins i tot si no s’incrementa aquest incentiu d’alguna manera,
tant per quantia com per durada del pla, és impossible arribar
als objectius que ni Europa ni l’Estat per...

(Pèrdua de so per motius tècnics)

... incentius de poc serveix que ampliem ni punts de càrrega ni
res d’aquest estil.

Només volia fer aquest incís. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Votarem a favor dels dos punts
d’aquesta iniciativa.

Si haguéssim de dur a l’extrem, al punt final els arguments
de l’ègloga balear que ens ha fet el Sr. Méndez, si els
haguéssim de dur a l’extrem, que no dic que ell pretengui dur-
ho a l’extrem, hauríem de derogar la Llei d’urbanisme de les
Illes Balears, les Directrius d’Ordenació Territorial, la Llei
agraria, la Llei del sòl, el pla territorial de cadascuna de les
Illes i cadascú que visqui feliçment on vulgui i contempli com
la natura brilla esplendorosament i al costat li passen autovies,
li passen autobusos, li passen infraestructures imprescindibles
perquè els serveis que presta l’administració arribin a tothom,
visqui on visqui, urbi et orbi, sé que no és la seva intenció, per
tant, aquí ho deixam.

Enginyeria social, a veure, parlam de subvencions, jo
pensava que els liberals, la ideologia liberal era molt refractària
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a les subvencions, i aquí ens hauríem de demanar quina és la
funció d’aquestes subvencions, quina és la intenció d’aquestes
subvencions, renovar el parc de vehicles de les Illes Balears o
afavorir els concessionaris i els constructors de vehicles?
Perquè si la intenció és una tots convindrem, d’acord amb les
directrius europees i d’acord amb la Llei de canvi climàtic que
vàrem aprovar en aquest parlament, s’ha d’afavorir -diguéssim-
la retirada, com més prest millor, dels vehicles de combustió i
anar a favor de la mobilitat elèctrica. 

Aquí obrim un parèntesi que la primera responsabilitat de
les administracions no és aquesta, sinó que és fer possible que
els vehicles de combustió... vehicles elèctrics siguin realment
vehicles no de combustió perquè traslladar el fum del fumeral
de la central elèctrica al tub d’escapament del vehicle no resol
res, continuam amb el mateix problema. 

Per tant, la primera obligació dels poders públics és, en ús
d’aquesta capacitat d’enginyeria social que jo defens que
tenguin, modificar el sistema elèctric per fer-lo renovable.

A partir d’aquí podem parlar de dos tipus de plans, el pla
MOVES que són els plans que intenten afavorir -diguéssim- el
canvi de model de propulsió de vehicles, i un altre que és el pla
Renove, que puc estar d’acord que s’han de recuperar, que
pretén mantenir els llocs de feina, l’activitat de les fàbriques
constructores de cotxes i dels seus concessionaris, que
evidentment ocupen moltíssims llocs de feina. Hem vist com
últimament la casa, la fàbrica Nissan de Catalunya ha
desaparegut i ha creat un drama social. Per tant, hem d’anar per
les dues bandes.

La conselleria ha fet cas al Sr. Melià, en el primer punt, dia
12 de desembre va publicar en el BOIB una modificació dels
seus criteris, parcial, evidentment, 5.500 euros i 4.000 euros
per si no desballestes el cotxe o el (...) o el retires amb un sostre
de despesa màxim dins el volum total de subvencions per a
aquest segon cas, però en tot cas li han fet cas, i en tot cas està
bé que sobretot en aquests moments que tothom ho passa tan
malament donar un poc d’alè als concessionaris de cotxes de
les Illes, encara que sigui per qüestió de vehicles de connexió
elèctrica. Per tant, hi votarem a favor.

I el segon punt, també el votarem a favor tot i que supòs que
el Sr. Sagreras sabrà que la responsabilitat del manteniment
dels punts a espais públics de recàrrega elèctrica correspon als
ajuntaments, el Govern subvenciona, el que els instal·la són els
ajuntaments en el seu domini públic, en el seu espai públic i
que és la seva responsabilitat mantenir-los. 

Estam d’acord que el Govern pot ajudar-los via subvenció
i per via la que sigui a mantenir-los, però la responsabilitat és
dels ajuntaments i moltes vegades els ajuntaments han fet una
cosa, una cosa que és delicada, que és..., no dic tots, alguns ho
han fet, que és transferir la responsabilitat d’aquest
manteniment a les empreses concessionàries de les zones
blaves municipals que evidentment tenen prou poc interès a
mantenir aquests punts perquè aquests punts normalment no
paguen estacionament i ells evidentment són empreses amb
ànim de lucre que tenen poc interès a mantenir aquests punts.

Per tant, amb aquests arguments també donarem suport al
segon punt de la iniciativa i evidentment altres arguments que
s’han emprat aquí, ja que..., tancaré també parlant d’aviram,
són arguments nials, com els ous nials del Sr. Sagreras.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara per contradiccions té la paraula el
Sr. Melià del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, com a part proposant. Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonau, un moment, un poc de silenci... Sr. Melià,
senyor...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Un aclariment perquè no quedi... evidentment parlava d’ous
de gallina quan parlava d’ous nials.

Gràcies, presidenta.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Borràs. Ara... demanaria silenci, donam la
paraula al Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si em permet la broma el portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, per ventura a la conselleria li
aniria millor si ens fes més cas, eh?, però bé, dimarts el
conseller m’enviava a Israel, vull dir... no semblava que
tengués molta intenció de fer-me cas, però bé.

Deixant de banda això, vull agrair lògicament el suport de
tots els grups parlamentaris a la nostra iniciativa, remarcar que
evidentment treure vehicles contaminats és un bon criteri -és un
bon criteri-, és clar que sí, ara bé, no ha de ser l’únic criteri ni
una condició que impossibiliti la promoció del vehicle elèctric.

Aquesta és la qüestió que nosaltres plantejàvem i aquesta és
la nostra intenció, que després la conselleria, després que
nosaltres presentàssim la iniciativa va canviar els criteris, bé,
benvinguts siguin aquests nous criteris que després es podrien
encara retocar un poc en les quanties i en els percentatges d’una
cosa i l’altra, però bé, no entraré aquí. 

En tot cas, la nostra pretensió era això, que no fos una
condició sine qua non, que no fos un requisit, sinó que fos un
criteri a tenir en compte. Això per una banda.
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Per una altra banda, el tema del manteniment, bé, aquí els
partits que governen, tots en general, tendeixen a tirar pilotes
fora en relació... i tirar la pilota a les altres administracions.
Això és un clàssic de sempre.

És molt fàcil dir: és competència municipal; però vostès
treuen un pla d’ajudes i si la intenció del responsable de
Transició Energètica és que realment funcioni el vehicle
elèctric li ha de preocupar que els punts de recàrrega es trobin
en ús perquè, és clar, per molt que ens digui: és competència
dels ajuntaments, si després no poden recarregar els vehicles
fem aquí un estructura inservible i pot útil.

Per tant, jo entenc que dins les ajudes que dóna el Govern
balear a través de les institucions europees i del Govern de
l’Estat també es pot fomentar que els ajuntaments facin aquesta
feina i que tengui un cost molt petit per als ajuntaments i que
realment es preocupin que els punts de recàrrega funcionin,
perquè evidentment si després els punts de recàrrega no
funcionen tota la construcció del vehicle elèctric se’n va en
orris. 

Per tant, pensam que hem de posar molt més l’accent al
manteniment, cosa que fins ara, no sé si gràcies a la nostra
pressió o no, hem intentat contribuir-hi, la conselleria se’n
rentava les mans i no se n’ha de rentar les mans, també ha
d’intervenir en el tema del manteniment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per tant, segons les intervencions dels
portaveus entenc que aquesta proposició no de llei també
s’aprova per unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 15536/20, relativa al canvi de criteris en l’incentiu
de la mobilitat sostenible, programa MOVES.

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

Bon dia a tothom.
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