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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Bon dia. Començam
la darrera sessió del debat de la Llei de pressuposts 2020.
Debat número11, de totalitat i globalitat. Agrupació de la
Secció 19, Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius amb les seccions i entitats afins. 

Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular. Secció 19, Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius, esmena RGE núm.
9842. E07, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears, RGE núm. 9843. E24, Institut Balear de l’Energia,
RGE núm. 9844. C02, Consorci Escola d’Hoteleria de les
Illes Balears, RGE núm. 9845.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 19,
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius,
9413. E07, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears,9425. E24, Institut Balear de l’Energia, 9436. C02,
Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, 9449.

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular. Secció 19, Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius. Al programa 572A,
Seguiment i control del canvi climàtic, qualitat de l’aire i
contaminació atmosfèrica, 9986. Al programa 723A,
Promoció industrial, esmenes 9989, 9990, 10062, 9991. Al
programa 731A, Foment de l’ús d’energies renovables i de
l’estalvi energètic, 10109, 10083, 10026, 9988. Al programa
761A, Ordenació i promoció comercial, 10063, 9992, 9993,
9994, 9995, 10061. E07, Institut d’Innovació Empresarial de
les Illes Balears, 9996.

Grup Parlamentari Ciudadanos. Secció 19, Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius. Al programa 542A,
Innovació, 9571 i 9565. Al programa 721A, Direcció i serveis
generals Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius, 9532, 9558. Al programa 731A, Foment de l’ús
d’energies renovables i de l’estalvi energètic, 9556.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 19,
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. Al
programa 723A, Promoció industrial, 9477.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.
Secció 19, Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius. Al programa 723A, Promoció industrial, 9726,
9696, 9727. Al programa 731A, Foment de l’ús d’energies
renovables i de l’estalvi energètic, 9703, 9704.

Començam el debat. Per a la defensa conjunta de les
esmenes començam pel Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Sagreras.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies.

(Remor de veus)

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats. Bon dia
a tots. Bon dia, vicepresident, Sr. Yllanes. 

Som a la darrera sessió del ple del debat dels pressuposts,
som a només dotze dies per entrar de ple dins l’any 2020 i
com que la veritat, vicepresident, és que tampoc no ens hem
duit molt malament, jo per a l’any que ve m’agradaria fer-li una
sèrie, de tot cor, una sèrie de desitjos també d’acord amb què
hem vist els primers mesos d’aquesta legislatura.

Per la imatge de la comunitat, vicepresident, el primer de
tot, m’agradaria que no tornàs a entrar cap vegada més
l’aspirant a vicepresident, per a la imatge de la comunitat, dins
el seu despatx a discutir-li coses amb males formes i amb
mala educació.

(Alguns aplaudiments)

També m’agradaria, vicepresident, que segueixi sent
escèptic, nosaltres ho som i més després de les seves
paraules, en tot el que fa referència a CEMEX. Crec que vostè,
després de la pregunta parlamentària es va baixar els calçons
a la primera i jo crec que qui mentia en primera instància no
era vostè sinó el Sr. Negueruela, electoralment, a finals de la
darrera legislatura.

També m’agradaria, per la salut d’aquest govern, que pilli
al bon al·lot, al pillo, al polissó, al punyeter, que després de
l’esmena, que és ver que només varen fer l’esmena els de MÉS
per Menorca dels 22.000 euros, li ha donat a través de la
fontaneria del PSOE ventilador perquè aquest debat dels
22.000 euros dels càrrecs de Podemos duràs setmanes i
setmanes.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

També, perquè ja és el que ens ocupa, els pressuposts
d’avui, vicepresident...

(Remor de veus)

... li desig per a l’any que ve, li desig per a l’any que ve, li desig
per a l’any que ve...

(Remor de veus)

Diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Diputats, un poc de silenci.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Li desig per a l’any que ve que no sigui dels consellers, que
no sigui dels consellers més pardillos i que no sigui dels
consellers a qui més li han baixat el pressupost perquè això,
Sr. Yllanes, ja afecta el clima, el comerç i la indústria de la
comunitat de les Illes Balears i això ja afecta els ciutadans i
les ciutadanes de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera. 

(Alguns aplaudiments)

Sr. Vicepresident, primer pressupost de la legislatura,
primer pressupost per a vostè com a membre del Govern,
vostè sap que per a nosaltres, encara que ja dugui més de cent
dies, encara té el benefici del dubte, però li diré que no ha duit
tanta de sort com els membres del seu govern que repeteixen
i que varen tenir el luxe que el seu primer pressupost fos l’any
2016 i, per tant, varen ser hereus de la gestió del Partit
Popular. Ells podien fer polítiques i gaudir d’un millor
pressupost, en aquells moments podien fer millors previsions
d’ingressos i, per tant, en conseqüència els consellers tenien
més i millors pressuposts per dur a terme polítiques de
comerç, polítiques d’indústria, polítiques d’innovació i
polítiques d’energia, perquè després de la fallida de Francina
Armengol de 2011 qui va deixar la comunitat autònoma en
creixement econòmic l’any 2015 va ser el Partit Popular. 

(Alguns aplaudiments)

En canvi vostè, Sr. Yllanes, vostè no ha duit tanta de sort,
vostè ha duit molta més mala sort que els seus companys
perquè li ha tocat gestionar en el seu primer pressupost
l’herència de la presidenta Armengol, desacceleració
econòmica, atur, res de REB, zero euros de pressupost, si són
realistes, menys previsions d’ingressos i , en conseqüència,
pitjors pressuposts. Si vostè fos hereu del pressupost del
Partit Popular gaudiria de ser conseller, gaudiria de ser
conseller; com que és hereu de la Sra. Armengol li augur que
per desgràcia passarà un mal 2020, un mal 2021 i un mal
2022, però ja vendrem nosaltres l’any 2023 a arreglar tot el
que estan espanyant. 

(Alguns aplaudiments)

Entrant en el debat a la to talitat, li hem de mantenir,
vicepresident, li hem de mantenir, hem fet propostes, hem
intentat posar el seny que vostès no posen, hem tengut una
actitud constructiva com sempre tenim els diputats del Partit
Popular, hem fet esmenes que aportaven rigor i coneixement,
i com han contestat vostès? Com contesta sempre l’esquerra?
Amb rodillo, no ens han acceptat més que una esmena de les
més de vint presentades entre  la totalitat i les..., només una
esmena entre la ponència i la comissió.

Senyors de l’esquerra, el diàleg i el consens només el
tenen dins la boca, no el practiquen, no l’han practicat ni fan
comptes practicar-lo en la seva vida. 

(Alguns aplaudiments)

I ara que ningú no ens sent, vicepresident, jo  li vull
demanar, i li vull demanar en confiança i si vol contesti’m i si
no vol no em contesti, és igual. Si tanmateix no tenien a
Podemos, també consellera de les Illes Balears, la suficient
gent amb cara i ulls, seriosa i responsable per entrar al
Govern, si encara no tenien la gent responsable, si tanmateix
no tenien companys que vostès considerassin vàlids i que no
han volgut ni vostè ni la consellera De la Concha a les seves
conselleries, no hagués estat millor per a les arques de la
comunitat autònoma, per als pressuposts que en lloc de dur no
sé quants de fixatges de fora no s’haguessin inventat el que els
seus amics, els seus amics de VOX diuen “xiringuitos”? No
hagués estat millor?

Instituts, consorcis, ens públics, oficines, secretaries
autonòmiques, delegacions, empreses públiques, fundacions
i organismes com la Direcció  General de Sobirania
Alimentària, que ahir se’n va discutir tot l’horabaixa i encara
ningú de les Illes Balears no sap per què serveix, o l’Institut
Balear d’Energia quan ja hi havia una direcció general
d’Energia que té els mateixos objectius i les mateixes
funcions i per tant, ara està duplicada i no serveix per a res.
Com menys pressupost tenen més alts càrrecs, més amics,
més amiguets i assessors col·loquen. Els càrrecs a dit de les
conselleries de Podemos tenen més jefes que indios i ja són
el més paregut al que vostès deien casta que hi ha en tota la
classe política balear. Qui més casta és d’aquí són els
diputats...

(Alguns aplaudiments)

... són els diputats i els governants de Podemos.

Ens podem centrar en l’Institut Balear d’Energia, a la
darrera llei vàrem crear aquest institut, proposam eliminar-lo.
Proposam eliminar-lo. Rectificar és de savis i si la llei creava
aquest institut absurd que com vostè ha anat explicant té unes
funcions paregudes a la Direcció General d’Energia,
rectifiquin i deixin només, i reforcin si volen, la direcció
general.

Quant a les esmenes parcials,...

(Remor de veus)

... com els deia, com els deia..., tenc més intervencions, ja els
ho explicaré, no es posin nerviosos.

(Remor de veus)

Ens n’han aprovat només una, vostès estan obsessionats,
per a vostès tot el que ve del Partit Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... està malament. 
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I vull dir, perquè també... també, també ho vull fer, és a dir,
jo crec que el que està bé s’ha de reconèixer, vull dir que estic
especialment orgullós que aquesta esmena acceptada, i també
vull donar les gràcies especialment al diputat de MÉS per
Mallorca perquè crec que ha empès a voler perquè s’aprovàs
aquesta esmena, el diputat Joan Mas, el que està bé s’ha de
reconèixer i jo estic content, satisfet i orgullós que l’esmena
que va presentar el Partit Popular sobre l’eficiència energètica
dins el sector primari va quedar l’única aprovada en ponència.
S’hi signifiquen moltes de coses dins aquesta sola esmena:
sector agrari, eficiència energètica, medi ambient, clima,
cohesió social i també justícia.

Ha de saber, vicepresident, jo crec que ho sap -jo crec que
ho sap-, però no ho saben tots els diputats, que res més enfora
del que prediquen segons quins teòrics d’esquerres i segons
quins ecologistes de despatx els pagesos i els ramaders no són
els principals culpables del canvi climàtic , com alguns de
vostès volen fer creure.

Els pagesos són, a part...

(Remor de veus)

... els pagesos són, a part...

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor, un poc de silenci.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Els ecologistes de despatx donen la culpa del canvi
climàtic a les vaques, encara no se n’han adonat? Encara no se
n’han adonat?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Els pagesos són, a part d’un sector productiu per si mateix,
indispensables i vertebradors de la societat, els garants reals
del paisatges, del medi ambient i dels clima d’aquesta terra,
molt per damunt dels ecologistes de teoria que estan en contra
de les autopistes, però després són els primers que hi
circulen.

(Se sent una veu que diu: “Oh”)

De les esmenes que queden vives, hi entraré més a fons en
les següents intervencions. El Partit Popular ha mantingut en
la secció 19, la seva, Sr. Yllanes, una actitud crítica, però
constructiva. 

Jo acab, però no vull partir sense convidar-lo almenys a
aprovar algunes de les nostres esmenes que queden vives i que
segur que ha estudiat.

Per ventura així, Sr. Yllanes, a mitjan termini no veurem
tancar tants de petits comerços i tantes indústries com hem
vist les darreres setmanes als mitjans de comunicació.

Insistesc, li ha tocat l’herència Armengol, l’herència de
nou dels darrers tretze anys d’esquerres a Balears. Comenci
vostè a rectificar perquè a les Illes Balears els vagi millor. 

Gràcies, Sr. Yllanes.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Yo voy a rebajar un poco el tono, no se preocupe
porque además acaba de decir el Sr. Sagreras que es usted
amigo de VOX, el otro día los señores de MÉS dijeron que
usted se ponía a la altura de VOX, también dijeron ayer los
señores de MÉS que el Sr. Company era mi amigo y casi
socio, estoy empezando a hacer cuentas y a lo mejor cuando
acabe este debate presentamos una moción de censura porque
creo que tenemos mayoría.

(Remor de veus i rialles)

Nosotros presentamos una enmienda a la totalidad de su
conselleria porque consideramos que la filosofía que la
engloba no es la correcta y eso evidentemente y tal y como se
ha explicado varias veces en esta tribuna no significa que
nosotros queramos cargarnos la conselleria y cerrarla
absolutamente. Lo digo porque la demagogia veo que a veces
va en todos los sentidos.

La enmienda a la totalidad va en ese sentido, en una
enmienda a cuáles son las políticas de la conselleria que usted
dirige.

Y verá, Sr. Vicepresidente, es que además tiene usted un
pequeño problema y es que su conselleria engloba comercio,
política industrial, Dirección General de Innovación, pero
todo eso se ve eclipsado por la estrella de todo, prácticamente
todo este debate que es el tema del cambio climático. 

A veces nos olvidamos que es usted vicepresidente y
conseller de todas estas ramas, grandes olvidadas, incluso en
el Gobierno, porque no hablamos nunca de comercio, no
hablamos de política industrial, no hablamos de innovación,
hablamos una y otra vez de la emergencia climática y esa es la
principal motivación por la cual nosotros hemos hecho una
enmienda a la totalidad.
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Ustedes han conseguido hacer del clima algo ideológico.
El otro día vimos como han conseguido hacer ideología con
el agua, con la agricultura, con cualquier cosa, da lo mismo, lo
que ustedes tocan se convierte en ideología y ponen la
ideología por encima de cualquier otra cosa...

(Remor de veus)

... por encima. Nosotros todavía no hemos tocado nada, no se
preocupe, pero...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de tranquil·litat, per favor...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... poniendo la ideología por delante de cualquier otro criterio
de eficacia, de racionalidad, nos perdemos en ese proceloso
bosque donde al final no conseguimos sacar nada porque lo
único que nos importa es eso, vender, la política del postureo,
que es la política que este gobierno desarrolla mañana, tarde
y noche.

El cambio climático. Ustedes dicen que nosotros lo
negamos. He subido no sé las veces a esta tribuna a decir que
nosotros no negamos que el clima cambie y acto seguido, en
cuanto bajo, sube alguien corriendo a decir: son ustedes unos
negacionistas del cambio climático. No soy mucho del tatuaje
ni del piercing, pero a lo mejor aunque sea en gena me lo
tatúo aquí en la frente.

No somos negacionistas del cambio climático. ¡Ah!, pero
tenemos un pecado original y es que no aceptamos a pies
juntillas su ideología sobre el cambio climático y ponemos en
duda, nosotros y miles de científicos en todo el mundo,
científicos, porque científicos los hay con muchas ideas, unas
a favor de sus posturas y otras a favor de las nuestras...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí, ciencia, bien, pues eso, existen muchos científicos que
ponen en duda no el cambio climático, sino cuál es la
incidencia directa del hombre en ese cambio y cuáles son las
causas directamente naturales de ese cambio, pero bueno,
estamos de acuerdo por lo menos en algo, el clima cambia.

Pero ustedes cogen y vienen a este parlamento a hacer
alarmismo, viene el fin del mundo, ustedes se han creído ese
mensaje de la niña Greta, y vienen a convencerlos a todos de
que hay que embarcarse en esa nueva cruzada de defensa de la
humanidad contra el cataclismo que se nos avecina.

Ayer en esta tribuna nos vinieron a decir que hiciéramos
acopio de alimentos, porque venía el fin del mundo, que
llenásemos las despensas, que plantásemos en las macetas de
casa porque no íbamos a tener para comer. Luego, eso sí, los
alarmistas somos nosotros; somos unos exagerados, parece
mentira, esos de VOX, que son de exagerados. ¿Nosotros
somos los exagerados, cuando vienen ustedes a decirnos que
viene el fin del mundo?, ¿que construyamos el arca? 

Y claro, el problema es que uno, en su ingenuidad, piensa:
pues si esto es tan grave este gobierno, en su responsabilidad,
tomará grandes medidas en contra del cambio climático, y se
va uno a su presupuesto y ve que para detener el fin del mundo
tenemos 33 millones de euros, y eso incluye un montón de
direcciones generales... No, no és ver. Es el presupuesto de...
¿eh? Luego a estos millones de euros le sumamos que hemos
creado el Instituto Balear de la Energía, y lo hemos hecho
siguiendo un mandato de una ley aprobada en este parlamento,
claro; pero es que este parlamento también aprobó una ley que
decía que había que dar el 0,7% del presupuesto a los
municipios, lo  hemos intentado en nuestras enmiendas y
ustedes esa ley, como no les gusta, la aplicamos más o la
aplicamos menos. El hecho de que lo diga la ley, y ustedes lo
saben perfectamente, no quería decir que hubiera que correr,
que correr a crear un instituto balear de la energía, cuya
dotación es tan escasa -y fue reconocido por el propio
vicepresidente en comisión- que era simplemente un ponernos
a caminar. Y ustedes llevan cuatro años poniéndose a caminar;
como sigan caminando, caminando, caminando llegan a
Vladivostok. ¿Algún día dejarán de caminar y empezarán a
hacer algo?, porque su mantra es “estamos en ello”, “hemos
puestos las bases”, “es que no tenemos solares”, “es que algún
día construiremos”, “es que hay una emergencia habitacional
y no hacemos casas pero estamos en ello, y ustedes no se
preocupen, que les damos nuestra palabra de que estamos
caminando en la buena dirección”. Ya le digo, dejen ustedes de
caminar porque caerán al mar.

No basta con decir “haremos, tenemos buena voluntad...”
Si realmente este instituto balear de la energía en estos
momentos no se le puede dotar presupuestariamente para que
desarrolle su función, ¿para qué lo creamos?, ¿para qué?, y uno
dice: “para empezar a caminar”. Claro, ¿quién empieza a
caminar?, los directores generales, los asesores... Vamos,
empezamos a caminar todos, y hemos convertido el Gobierno
de las Islas Baleares en el SOIB de los tres partidos que lo
componen, y es así, es así, Sr. Yllanes, y a mi me sabe mal
decírselo, porque desde el aprecio que usted sabe que le tengo
me sabe muy mal tener que decir que ustedes -y yo lo
entiendo, humanamente es comprensible- ustedes han tenido
que llegar a una serie de acuerdos, y los acuerdos se han
basado, como se basarán, por desgracia, los acuerdos en el
Gobierno de España, en un reparto de sillas, y nada más, y
como había muchas personas para ocupar pocas sillas pues han
empezado a desdoblar, a crear..., y como lógicamente todas
estas macroestructuras que ustedes crean, que sólo son
estructuras vacías de contenido, no tienen funciones porque
no tienen presupuestos, porque realmente la ambición tan
grande que tienen de llevarnos a un mundo mejor, lleno de
amapolas, de flores y sin CO2 no la pueden cumplir con esta
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falta de dinero, el poco dinero que tienen ¿a qué lo destinan?,
a hacer publicidad, a hacer propaganda, a hacer conferencias.
Porque por desgracia el cambio climático no lo detendremos
ni con conferencias, ni con hacer trípticos para que lean los
niños en el colegio, ni con todo este tipo de actuaciones, y
este dinero, que parecen tonterías, estaría mucho mejor
empleado en atender a las necesidades reales de los
ciudadanos: la pobreza energética, la emergencia habitacional,
de la que ustedes todo el día hablan. 

Pues ustedes tienen dinero para atender a esas necesidades
de los ciudadanos. Hagan ustedes menos ideología, y hagan
ustedes más trabajo. 

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Obrim una qüestió incidental per
a la intervenció del Govern. Té la paraula el Sr. Vicepresident
i conseller, Sr. Yllanes.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Bon dia a totes i a tots. Bueno,
después de escuchar las intervenciones del representante del
Partido Popular y del representante de VOX la tentación sería
tirar los papeles que traigo y ponerme a entrar en conflicto,
pero lo vamos a dejar para el siguiente trámite, porque han
introducido ustedes ideas muy interesantes y ahora quedará
muy claro que el IBE sirve para lo que sirve, y luego si quieren
discutimos un poquito más. 

De todas maneras, bueno, me alegra ver que hay un
ambiente un punto festivo en la cámara, porque eso sin duda
suavizará el discurso.

Es cierto, somos una conselleria que dispone de un
presupuesto..., bueno, limitado, 45,06 millones de euros, pero
sinceramente es un presupuesto que nos va a servir para hacer
muchas cosas, no sólo  para postureo, se lo garantizo, Sr.
Rodríguez; concretamente para desarrollar esas políticas que
vienen de los acuerdos de Bellver, de la declaración de
emergencia climática que hizo el Govern de les Illes Balears,
y de la Agenda balear 2030, y esto no son declaraciones de
intenciones ni papeles mojados, estos son hechos y son
políticas que vamos a desarrollar durante toda esta legislatura.

Lo primero que tengo que hacer es agradecer a todos los
grupos de la cámara las enmiendas que se han presentado,
porque sin duda van a mejorar los presupuestos que presenta
esta conselleria. Es evidente que hay algunas que chocan
frontalmente con los objetivos que tenemos marcados para
este año 2020, y por lo tanto nos hemos visto en la necesidad
de descartarlas, pero estamos contentos de que durante el
debate tanto en comisión como previo a este pleno se hayan

podido aceptar y transaccionar algunas de las enmiendas. El
Sr. Sagreras hacía referencia a alguna de ellas, concretamente
enmiendas que van a servir para mejorar la financiación del
Institut Balear d’Indústries Culturals, para iniciar el
proyecto del polígono de Porreres; habrá mejoras para el
pequeño comercio, también en una enmienda que había
presentado El Pi; aumento de las partidas del Fons de
capitalitat de Vila, para la cuestión de la transición
energética; o también una línea de ayudas para mejorar la
eficiencia energética en el sector primario, enmienda a la que
se refería, insisto, el portavoz del Partido Popular.

Es cierto que nuestro presupuesto es ajustado, pero
también les garantizo que servirá para abordar... para comenzar
a trabajar en la transición energética, en la descarbonización
y en el incremento de la dependencia de Baleares de energías
renovables, precisamente para combatir algo que a nosotros
no nos parece ideológico sino que nos parece demostrado
científicamente, que es el cambio climático.

Yo creo que el más claro ejemplo de lo que vamos a hacer
con el presupuesto de esta conselleria es el desarrollo de esa
ley a la que se ha hecho referencia por parte del Sr. Rodríguez,
y que se aprobó en esta cámara, y que por lo tanto tenemos una
obligación de desarrollarla, como es la Ley de cambio
climático y transición energética. Y les diré una cosa: en las
intervenciones que he tenido oportunidad de hacer en la
Cumbre del Clima les diré que somos la envidia del resto de
las comunidades autónomas, porque la mayoría tienen pensada
una ley de cambio climático, y tienen establecidas estrategias
sobre el cambio climático, pero no tienen un instrumento
legal como el nuestro, y nos han pedido ayuda para
confeccionar sus instrumentos legales, desde comunidades
autónomas insulares, como Canarias, a comunidades
autónomas que teóricamente están muy por encima de
nosotros, como pueda ser la Comunidad Valenciana o como
pueda ser la de Euskadi.

Concretamente les diré que dedicaremos medio millón de
euros al desarrollo de la Ley de cambio climático, y esto nos
permitirá por ejemplo medidas muy importantes, como
reducir la huella de carbono o también la calificación
energética de los sistemas térmicos que tiene la comunidad
autónoma. 

Y para hacer de herramienta eficaz de esta lucha contra el
cambio climático hemos creado el Institut Balear de l’Energia.
Se refería usted a chiringuitos, consorcios, direcciones
generales... No ha especificado ninguna, sólo el IBE. Bueno,
realmente decir que el IBE es un chiringuito... Luego
tendremos oportunidad de debatir más sobre el IBE. Verá, una
de las funciones que tendrá el IBE, que ahora parte con un
presupuesto exiguo, es cierto, 400.000 euros, pero sí que es
verdad que tendrá un proyecto vinculado al impuesto de
turismo sostenible, para impulsar la instalación de energías
fotovoltaicas en los polígonos de las islas, algo muy
importante para seguir el proceso de descarbonización, que se
elevará a 1 ,1  millones de euros. Bueno, pues por eso
precisamente porque entendemos que es una herramienta
eficaz para luchar contra el cambio climático, pues no hemos
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podido estar de acuerdo con las enmiendas que nos han
presentado los grupos parlamentarios, incluidos Ciudadanos,
que nos pedían o reducir las partidas o que desapareciese el
IBE. No puede ser porque el IBE es un instrumento clave para
el combate eficaz contra el cambio climático y además iremos
desarrollando su presupuesto año a año.

Por supuesto que habrá otras intervenciones, como por
ejemplo mejorar el seguimiento de la calidad del aire en
nuestras islas, se aumenta el presupuesto para la instalación de
equipos de medidas. Vamos a seguir haciendo una apuesta
reforzada por la movilidad eléctrica, como no puede ser de
otra manera. Vamos a mejorar la eficacia de la red de puntos
de recarga MELIB y además tenemos previsto que en el año
2020 se inviertan casi 6 millones de euros de los que tiene la
conselleria, en mejorar los puntos de recarga de vehículos
eléctricos.

En lo que se refiere a las ayudas del autoconsumo, otra
cuestión enormemente importante. Aumentamos el
presupuesto  en casi 1 millón de euros para reforzar
precisamente esas ayudas al autoconsumo y a estas ayudas se
añade además un proyecto con cargo también al impuesto de
turismo sostenible, que es la creación de comunidades
energéticas, en las que va a tener un importante papel el sector
hotelero, precisamente porque nos va a servir, empleando 1,6
millones de euros del presupuesto de la conselleria, para que
la energía limpia que produzcan estos establecimientos
hoteleros nos sirva para combatir eficazmente esa pobreza
energética que amenaza a un 6% de la población de esta
comunidad autónoma.

Pero no sólo tenemos cambio climático y energía en
nuestro presupuesto, tenemos también en la conselleria la
regulación industrial. Y así, bueno mantenemos el capítulo
destinado precisamente a eso, a la regulación industrial.
Reforzamos la estrategia de inspección de minas y canteras,
es un tema importante y que además provoca debate en la
opinión pública. No sólo vamos a seguir inspeccionando el
cien por cien de las canteras activas legales, sino que también
vamos a arrancar una operación en el próximo año para acabar
con las canteras ilegales. Utilizaremos el único instrumento
eficaz para localizarles que son los drones y tendremos
personal especializado. Y además reservamos también una
parte del presupuesto para estudiar alternativas empresariales
en estos espacios para que sean compatibles con los objetivos
de desarrollo sostenible y con la transformación social que
queremos hacer en Baleares.

Y otra cuestión que también está en la más cruda actualidad
hoy en día, es el tema de los talleres mecánicos ilegales. Pues
vamos a lanzar una campaña de inspección de talleres
mecánicos para poder detectar los talleres clandestinos.

La conselleria se llama de Transición Energética y
Sectores Productivos y por tanto, queremos contribuir a la
modernización de esos sectores productivos, porque de esa
manera podremos incrementar la competitividad del tejido
industrial de nuestras islas y además fomentaremos la
creación de nuevo tejido industrial. Para ello se aumenta la

dotación presupuestaria en 600.000 euros respecto de
presupuestos anteriores, repartida en tres grandes ejes: mejora
productiva, digitalización y eficiencia energética.

Así les digo que desde la Dirección General de Industria,
en colaboración con las direcciones generales de Comercio
e Innovación, apostamos por alinear las políticas locales y
regionales con las políticas europeas, mediante por ejemplo
el seguimiento y la consolidación de los clusters sectoriales.
Hay una apuesta por parte de la conselleria para reforzar estos
clusters, luego si quieren hablamos de la famosa visita a
Mónaco y de una actividad económica que ingresa todos los
años en las arcas de esta comunidad 560 millones de euros y
trivializamos sobre si me fuí a Mónaco a ver grandes yates o
a trabajar con el cluster náutico. O por ejemplo la creación de
un Digital Innovation Hub, que servirá de ventanilla única para
que las empresas de Baleares puedan tomar contacto con las
redes europeas de transformación digital.

Además el presupuesto que presenta nuestra conselleria,
ese presupuesto exiguo, pero que nos va a servir para hacer
muchas cosas en el año 2020, conlleva importantes mejoras
cualitativas. La Dirección General de Innovación, que es una
de esas direcciones generales, que según ustedes no sirve para
nada, sino para aumentar, para colocar o para esas historias
que han comentado en sus intervenciones, se especializa en la
coordinación de convocatorias de subvenciones y se convierte
en la responsable para que el sector privado de las islas tenga
las bases suficientes, en colaboración con la administración,
para invertir decididamente en innovación, que es una apuesta
muy importante que tiene que hacer esta comunidad autónoma.
Les pongo un ejemplo muy gráfico, se destinan 2 millones de
euros a la organización de eventos y encuentros para la
difusión de la innovación y las tendencias tecnológicas, así
como para el desarrollo y la creación de infraestructuras
tecnológicas, una de ellas muy importante, porque además en
este  caso la isla de Ibiza estaba retrasada respecto de las
demás islas, como es la creación del Centre BIT de Ibiza.

Finalmente destacar también que hemos obtenido 500.000
euros de fondos europeos para consultorías individualizadas,
identificación de empresas potencialmente innovadoras y para
el lanzamiento de un programa universitario propio para la
formación de gestores de la innovación. Un programa que
tendrá como objetivo formar profesionales para gestión de la
innovación, que tengan las herramientas necesarias para
realizar precisamente algo muy importante para las empresas
y para las industrias de estas islas, como es la innovación y su
implementación. Evaluar la importancia de las tecnologías de
la información y del conocimiento y conocer las actividades
susceptibles de digitalización.

Hablemos de comercio, Sr. Sagreras, que lo ha citado
usted un poquito de refilón, pero luego tendremos oportunidad
de profundizar. Por lo que se refiere al pequeño comercio de
proximidad, durante estos primeros meses de legislatura
hemos desencallado ayudas por valor de más de 1 millón de
euros, más una extensión de 40.000 euros para expedientes
que se habían quedado sin tramitación. Para el 2020 las
inversiones estratégicas y como compromiso central de
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comercio, mantenemos los casi 900.000 euros para pequeño
comercio y comercio emblemático y aportamos 75.000 euros
específicamente para mercados. Hemos pasado cerca de
400.000 euros de capítulo 4 a capítulo 7, porque entendemos
que priorizar en inversión para nuestro comercio es apostar
por la sostenibilidad y la solidez de un tejido que cada vez
debe ser más robusto y más impermeable a las externalidades.
Sacar de la situación de cuidados paliativos en la que estaba el
pequeño comercio y el comercio emblemático, es
fundamental para que los barrios vuelvan a ser el centro de la
vida en nuestro territorio.

Después de todas las consultas hechas a sectores del
comercio, a los ayuntamientos, a los profesionales y a los
vecinos, abrimos una información pública para mejorar este
apartado. Hemos reconvertido el proyecto de cielo abierto en
una linea de 50.000 euros para inversiones en la mejora de la
gestión en áreas de promoción económica municipal, que se
irán abriendo a lo largo del año 2020. Aumentamos hasta
230.000 euros la dotación para las organizaciones de
trabajadores y las de empresarios para afrontar de manera
coordinada los retos del comercio en las Islas Baleares.

Finalmente y para referirme a otro aspecto que se olvida
que también maneja esta conselleria, somos efectivamente una
conselleria que tiene tareas importantes, porque si importante
es sin duda la transición energética y combatir con eficacia el
cambio climático, también lo es mejorar el tejido industrial de
estas islas, porque si no, todas las declaraciones que hemos
hecho acerca de la diversificación económica, desde luego
quedarían como una simple declaración de intenciones y no
puede ser así, hay que hacer políticas efectivas y ya les he
retado cuáles van a ser esas políticas efectivas y ahí contamos
también con lo que ustedes llaman también, o se puede
calificar según sus expresiones de “chiringuito” o “lugar para
colocar amiguetes”, que es el Institut d’Innovació. Pues no, el
Institut d’Innovació tiene una tarea muy importante
precisamente para modificar, para renovar el modelo
productivo, el modelo económico de estas islas y en absoluta
colaboración con la Dirección General de Política Industrial,
hacer políticas transversales junto también con la Dirección
General de Innovación, precisamente para reforzar este tejido
industrial porque resulta muy importante.

Pero quiero destacar finalmente, que tenemos un servicio
dentro de la conselleria vinculado a la Dirección General de
Comercio, que es el Servicio de Juego y sé que es un tema que
sé que preocupa, que se ha pedido una comparecencia en
comisión para tratarlo. Quiero destacar en primer lugar el
esfuerzo que estamos haciendo en la conselleria para afrontar
el problema social y de salud que supone la adicción al juego.
Ahí estamos trabajando codo con codo con la Conselleria de
Salud. No podemos olvidar que el 62,1% de los menores de
18 años relata haber jugado en algún momento a juegos de azar
en los últimos meses y que en las Islas Baleares ya hay casi
700 personas que se han inscrito en el registro de
autoprohibido.

Una de las acciones que pondremos en marcha es una
partida específica de 100.000 euros para aumentar el control

sobre los establecimientos de juego a través de la necesaria
modernización del servicio de juego. Ellos tienen la última
tecnología, nosotros tenemos tecnología de principios del
siglo XX, con lo cual resulta enormemente complicado hacer
eficaz este servicio del juego, pero sin duda que lo
conseguiremos.

Además, ya hemos puesto en marcha a coste cero el
primer observatorio del juego on line de toda España, lo que
permitirá asistir a las entidades reguladoras de todo el Estado
con recursos que también aportarán otras consellerias del
Govern. Este observatorio del juego on line en el momento en
que tengamos un gobierno en plenas funciones en España, sin
duda será objeto  de discusión con las políticas nacionales.
Tenemos que conseguir que finalmente el juego tenga el
mismo tratamiento publicitario que el alcohol o el tabaco en
este país, tenemos que evitar que el acceso de los menores a
plataformas de juego on line en este país sea tan sencillo
como coger un teléfono móvil y recibir gratuitamente 200
euros para iniciar su vida como apostadores.

Estos son a grandes rasgos los ejes donde vamos a invertir
esos 45,05, 45,06 millones de euros que tiene de presupuesto
la conselleria y no les quepa la menor duda de que vamos a ser
capaces de implementar estas políticas a las que me he venido
refiriendo y a las que sin duda me podré referir a raíz de sus
interpelaciones.

Muchísimas gracias. Gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Yllanes. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sagreras.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Hola una altra vegada, diputades i
diputats. Vull començar, vicepresident, reconeixent-li que
supòs que un dels motius principals és que té companys
consellers que són de metxa curta, la veritat és que vostè que
abans, abans ho era, ha après a venir aquí en aquests sis mesos
de manera tranquil·la, assossegada, reflexiva, que és una
diferència important que té vostè entre el vostè d’ara i el vostè
d’abans de ser vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

Fins ara ha estat prou tranquil, però jo és ver que he notat
abans que ha fet un parell d’espasmes, vostè s’ha enfadat quan
jo li he dit que eren amics, que eren amics dels de VOX, vostè
s’ha enfadat i jo vull venir aquí i li ho vull explicar.

Jo he trobat desagradable, sobretot des de dilluns, vostè ha
emprat un terme que a mi no m’ha agradat gens, no sé, no he
arribat a saber si li varen dir o s’ho ha autodit a vostè mateix,
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però arran de la polèmica dels 22.000 euros de complement
o d’indemnització per la residència, vostè ha dit que els seus
companys el tractaven com un foraster, vostè ha dit això o...,
això ha dit, això ha dit. Vostè ha dit això.

Jo li vull dir, vicepresident, que per a mi vostè és un bon
mallorquí, eh?, un bon mallorquí, vostè va ser jutge, ara
vicepresident del Govern i per a jo és un bon mallorquí. Li
diré que els bons mallorquins feim una diferència molt grossa
entre companys i amics o socis, idò, el Partit Popular i VOX,
que vostès es cansen de repetir-ho, som companys, ben igual
que ho som amb els d’El Pi o amb els diputats de Podemos,
venim aquí i intentam tenir una relació correcta i cordial. Qui
són amics i fins i tot socis, perquè hi ha un tema de doblers
amb els de VOX, són vostès, que gràcies a ells han salvat
l’esmena perquè puguin tenir un caramull de càrrecs que vénen
aquí...

(Alguns aplaudiments)

... i cobren 22.000 euros.

Ha dit un caramull de coses, per exemple, del clúster
nàutic ha dit que es volia reunir amb ells i fer feina amb ells.
El sector nàutic està empipat amb aquest govern, està empipat
amb aquest govern perquè no poden consentir la indústria
nàutica, l’esport nàutic, no poden consentir que els residents
de les Illes Balears que som humils puguem tenir una barqueta
i anar a gaudir. Per tant, si es reuneix amb el clúster nàutic
primer aclareixi aquests temes. 

Després, li ho repetiré, no ha entès l’esmena a la totalitat.
S’han cansat aquests dies de dir-nos negacionistes, nosaltres
no ho som negacionistes del canvi climàtic, però vostès van a
modes. Com pot ser mai, com pot ser mai que després de
declarar l’emergència climàtica de la comunitat passin el
pressupost d’energia, que és un dels departaments amb els
quals més feina es pot fer, d’11 a 8,5 euros. Això és que
vosaltres anau a les modes, no us agafau les coses
seriosament.

L’Institut d’Energia, jo li he de repetir, si ja hi ha una
Direcció General d’Energia i té les mateixes funcions i els
mateixos objectius, per què han de crear aquesta altre
“xiringuito”? Això és absurd i ho sap tothom. 

Ens centram ara en les esmenes que queden vives, en les
esmenes parcials ja que ens n’han acceptada una. Crec que
vostè, avui que és el darrer dia, ha de ser un poc més generós
amb els diputats de l’oposició i ordenar, ordenar no, demanar
als diputats, als seus companys que ens n’acceptin alguna més
perquè en duim que realment són propositives. Per tant, jo li
demanaria, Sr. Vicepresident, que n’aprovin alguna més, per
exemple, les que van destinades a augmentar els punts de
recàrrega de vehicles elèctrics o les que van destinades a la
compra d’aquest tipus de vehicles, una espècie de pla renove. 

També ens agradaria que es plantegin aprovar les partides
en relació amb la planta fotovoltaica a l’EDAR de Maó, Es

Castell, o la partida per fer un conveni amb el Consell
d’Eivissa del Pla d’eficiència energètica. 

En relació amb la promoció industrial ens queden vives, i
ens agradaria que les aprovassin, diverses partides
encaminades a les especificitats del Pla industrial de cada illa
o, per exemple, a col·laborar amb el subministrament elèctric
del polígon d’Alaior. 

Quant a promoció comercial les nostres propostes van
encaminades a ajudar a les empreses de les Illes a les
exportacions, a dotar les cambres de comerç de recursos per
dur les seves funcions i a millorar el petit comerç sobretot,
vicepresident, quant a relleu generacional, a canvis d’hàbit de
consum, internacionalització i emprenedoria.

I per explicar el sentit del vot de les esmenes de la resta de
partits que queden vives, volem anunciar que votarem a favor
de les de Ciutadans que van encaminades a destinar la partida
de l’absurda Direcció General de Sobirania Alimentària a
qualsevol altra cosa que no sigui absurda, i de les partides per
instal·lar generadors elèctrics a Menorca també hi votarem a
favor ja que la iniciativa en comissió l’han duta els nostres
diputats de Menorca durant aquesta legislatura. A VOX li
votarem a favor de fomentar la venda per internet de les
empreses industrials amb el pressupost de la Direcció General
de Finançament del Govern, i a El Pi li votarem a favor les
referides en el polígon de Porreres, a la del Plan renove amb
vehicles menys contaminants, que és semblant a les nostres i
al Pla de reconversió de sectors afectats per la prohibició del
diesel.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Ya lo he dicho en alguna ocasión
y lo voy a tener que volver a repetir, a mí me sabe muy venir
a esta tribuna a tener que hacer de oposición de la oposición.
Ha dicho el Sr. Sagreras una media verdad que es como
mentir, ni nuestro voto fue decisivo para que se mantuviera el
plus, ¿eh?, y nosotros, y lo hemos dicho por activa y por
pasiva, somos partidarios de eliminar varias direcciones
generales de las personas que cobren ese plus, pero es que lo
que es de aurora boreal es que el grupo que aprobó la
extensión de ese plus a las personas que vinieran de la
península y el Sr. Company que fue el que introdujo esa
modificación, se ponga de perfil y se abstenga en esa votación
para quedar bien delante de la prensa. Pues mira, esto es lo que
hay, y ya digo, no perderé más tiempo en hacer de oposición
de la oposición, que poco tengo para hacer de oposición al
Gobierno. 
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No se toman..., con lo del cambio climático, y yo quiero
que usted me entienda, Sr. Yllanes, no se toman ustedes en
serio a ustedes mismos y ¿cómo quiere que les tomemos los
demás? Lo hemos dicho muchas veces, si ustedes declaran una
emergencia climática, y eso es algo muy grave, cuando uno
declara un estado de emergencia es muy grave, pues,
realmente tendrían que volcarse en contrarrestar eso que
ustedes consideran que es el cataclismo mundial, y sus
presupuestos no lo reflejan, pero no sólo en su conselleria, en
ninguna de ellas. No nos han aceptado ninguna enmienda que
estaba destinada a mejoras del tipo medioambiental porque
ustedes prefieren conservar cosas que por lo visto ayudan
mucho al medio ambiente, como la IB3.

Me ha dicho usted que somos la envidia del mundo
mundial y que nuestros instrumentos legales se los quieren
copiar en Valencia y en las Vascongadas; o que quieren que les
ayudemos... que quieren que les ayudemos a...

(Remor de veus)

... quieren que les ayudemos a desarrollar sus programas.
Miedo me da, miedo me da que les vayamos nosotros a decir
la cantidad de direcciones generales que se pueden crear con
un presupuesto exiguo.

Usted se ha puesto la venda antes de hacerse la herida, ha
venido aquí, y antes de que nadie abriese la boca, a decir: “y
cuando ustedes me critiquen por haberme ido a Mónaco...”;
nosotros no le hemos criticado, de hecho no le hemos
criticado ni le criticaremos, porque es fundamental para estas
islas el desarrollo del sector náutico, y prefiero que vaya usted
cuarenta veces a Mónaco a que su compañero el Sr.
Negueruela se vaya una sola vez a Alemania e ir en contra del
sector turístico. O sea que usted viaje y el Sr. Negueruela, aquí
quietecito.

(Alguns aplaudiments i algunes rialles)

Y luego ha seguido usted hablando del resto de las
hermanas pobres de su conselleria, esas que quedan apartadas
bajo el astro sol del cambio climático, y nos ha empezado a
hacer una retahíla de las inversiones que sus diferentes
direcciones generales, sus secretarías, organismos adjuntos,
autónomos y derivados van a hacer en este sector. Que los
barrios han de ser el centro de la vida, que estamos de
acuerdo; harán falta políticas de seguridad, porque uno de los
motivos por los que los barrios han dejado de ser el centro de
la vida es porque la gente no pasea segura por los barrios. 

Nos ha hablado usted del tema del juego, estamos
completamente de acuerdo, es un problema grave, pensamos
que ni se debería haber aprobado la Ley del juego de esta
comunidad, pero una vez aprobada y que hay unos derechos
adquiridos por parte de las empresas que a ello se dedican,
evidentemente hemos de erradicar el juego en menores, etc.,
etc. Ahí nos va a encontrar usted siempre, apoyándole. Las
partidas destinadas a ello son más simbólicas que reales, y
esto es el resumen de toda su intervención.

Usted está cargado de buenas intenciones, Sr. Yllanes, y yo
lo sé y se  le nota, además, que tiene ganas de hacer cosas,
usted tiene ganas de hacer cosas, pero es que cuando usted
viene y nos va detallando partida por partida a qué va a dedicar
usted el dinero -voy a dedicar 100.000 euros aquí, 800.000
allá, 150.000 allí...- ¿es que no se da usted cuenta de que
realmente usted tiene muy buena voluntad y no tiene dinero
para hacer absolutamente nada?, y ese es el problema. Y que
conste  que nosotros no hemos llamado chiringuito a la
Dirección General de Innovación, no, en absoluto, esta vez no
ha salido..., de hecho vamos a cobrar copyright.

Usted ha empezado su intervención diciendo “nuestra
política no es sólo postureo”; implícitamente me ha
reconocido usted que parte de ella sí lo es. 

Muchas gracias, Sr. Yllanes. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per tancar la qüestió
incidental té la paraula el Sr. Vicepresident i conseller Sr.
Yllanes.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. A ver, hablemos de los
presupuestos de la Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius. Institut Balear de l’Energia. En fin, el
chiringuito. Primero, Sr. Sagreras, no haga usted cuentas
tramposas. La Dirección General de Energía sube a 13
millones de euros de presupuesto, porque no incluye usted
todas las partidas que la afectan. ¡Sí!, sube a 13, de 11 a 13. Y
con los 2,5 millones que tiene el Institut Balear de la Energía
son 15,5 millones de euros. Por lo tanto eso es más que 11,
en mi corto conocimiento de matemáticas; soy de letras.

Por ejemplo, ¿para qué va a servir el Instituto Balear de la
Energía? Pues va a servir, primero, para descargar de trabajo
la dirección general, que es importante porque va a asumir
políticas que ahora hace la dirección general y que sin
embargo, bueno, pues no optimizan el trabajo que tiene que
hacer la dirección general, pero no le quepa la menor duda de
que la herramienta más eficaz para la democratización de la
energía y para combatir eficazmente la pobreza energética en
esta comunidad autónoma va ser el Institut Balear de l’Energia,
que además es un instrumento creado por una ley aprobada por
los representantes del pueblo balear en la pasada legislatura y
que por lo tanto hay que poner en funcionamiento, porque lo
contrario sería traicionar la voluntad expresada en un texto
legal del Parlamento de las Illes Balears en la anterior
legislatura. 

Y, Sr. Rodríguez, no es que venga a presumir de lo guay...
No, precisamente hay dos cuestiones que interesan
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especialmente fuera de esta comunidad autónoma: primero, la
capacidad legislativa que ha tenido esta comunidad de darse un
instrumento eficaz como es la Ley de cambio climático, y, en
segundo lugar, y esto ya se extiende incluso a las políticas
estatales, la capacidad de crear un ente público que puede
llegar a comercializar energía. El ente público Institut Balear
de l’Energia es un tema enormemente interesante para el resto
de las comunidades autónomas que de momento no tienen
nada parecido. Y no le quepa la menor duda de que el Institut
Balear de l’Energia va a servir de ejemplo para que otros entes
públicos de semejante naturaleza se creen en otras
comunidades autónomas. Y estuvimos hablando con seis
comunidades de políticas subnacionales en materia de cambio
climático y transición energética, y todos preguntaban por ese
Institut Balear de l’Energia que se ha creado en las Baleares.
Por lo tanto ahí tenemos una herramienta que nos permite, y
lo digo claramente, presumir de que hemos hecho bien el
trabajo en esta comunidad autónoma.

Postureo. ¿Postureo? El día 30 de diciembre se cierran las
dos unidades más contaminantes de la central térmica de Es
Murterar. Verán, hay comunidades hermanas, o primas
hermanas, como son las Islas Canarias, que han puesto toda su
confianza en la descarbonización en un plan que les va a
presentar Endesa. Nosotros vamos por delante, nosotros
obligamos a Endesa a descarbonizar la economía de Baleares,
y por eso vamos a cerrar Es Murterar. Por lo tanto...

(Petit aldarull)

... no es postureo, vamos a mejorar notablemente la calidad del
aire en las Islas Baleares, y esto se va a hacer precisamente
porque hay una apuesta muy clara por parte de la conselleria,
que va a saber optimizar el presupuesto que tiene para trabajar
en el año 2020 precisamente para iniciar, ya sin vuelta atrás,
la descarbonización de las Islas Baleares, no le quepa la menor
duda.

Y se van a afrontar otras cuestiones que van a ser
enormemente transcendentes, y estoy absolutamente
convencido de que en el año 2020 nos felicitaremos porque
tendremos por fin el cable de conexión Mallorca-Menorca,
que hará desaparecer todos los problemas energéticos que ha
tenido la isla de Menorca, y eso va a ser también algo que va
a conseguir esta conselleria de Transición Energética con ese
presupuesto que va a ser capaz de optimizar.

Un tema interesante. Hombre, que han intentado mejorar
ustedes el presupuesto de la conselleria...; han presentado
cuatro enmiendas a la totalidad y una enmienda que consiste
en cargarse una dirección general para derivarnos el dinero a
nosotros; en fin... Que le agradezco que hayan tenido este
trato, pero para el año que viene, de verdad, les reclamo, para
los próximos presupuestos, que se curren más el presupuesto
de la Dirección General de Energía, y a lo mejor tenemos
oportunidad de sentarnos y decir “esta enmienda de VOX
efectivamente mejora los presupuestos de la Conselleria de
Transició Energètica i  Sectors Productius”. Este año ha
quedado un poquito floja la cosa, ¿eh?, pero bueno, no hay
problema.

Y por último, Sr. Sagreras, no lo iba a decir pero no me
puedo quedar tranquilo porque después de su intervención, en
donde pensaba que iba a sacar tema, se lo voy a decir. ¿Usted
defendiendo al pequeño comercio? Mire, nos hemos reunido
-paciencia, Sr. Presidente- nos hemos reunido...

(Algunes rialles)

Un poquito de paciencia nada más; no, lo digo porque me
voy a pasar de tiempo... 

Nos hemos reunido con las patronales... con las patronales
del pequeño y mediano comercio, y cuando hablaban un poco
de cuál es el modelo de comercio que quieren para esta
comunidad autónoma pues hablábamos..., bueno, podríamos...,
“¿qué tipo de modelo queréis?, el cielo abierto, las
comunidades estas o los planes municipales...”, y nos decían:
“Mira, te vamos a poner un ejemplo muy claro, conseller:
queremos algo parecido al eje cívico de Blanquerna, porque es
una buena solución, y nosotros, que nos opusimos muchísimo
al eje cívico de Blanquerna, hemos comprobado que
efectivamente eso es lo que funciona, y si hay un proyecto de
continuar el eje cívico de Blanquerna, perfecto. Ahora, hay un
ejemplo que no queremos, que no queremos seguir de ninguna
de las maneras, y es lo que se ha hecho en el municipio de
Campos”. Por cierto, usted era el alcalde del municipio de
Campos, ¿no? ¡Usted ha acabado con el pequeño comercio en
el municipio de Campos, Sr. Sagreras!, o sea que venga a
defender el pequeño comercio.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Y abusando..., y abusando..., y abusando...

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’anar acabant, Sr. Yllanes.

(Continua la remor de veus)

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

A ver si me dejan, a ver si me dejan. Y abusando y abusando
medio minuto más de la paciencia del presidente y aunque veo
que aquí...

(Remor de veus)

Un minuto más, medio minuto más...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Yllanes.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Les estoy pidiendo el favor...

(Remor de veus)

Escúchenme, escúchenme, escúchenme, abusando medio
minuto más de la paciencia del presidente y aunque veo que
aquí no es costumbre, quiero acabar mi intervención
deseándoles feliz Navidad a todos ustedes y un año 2020
próspero y feliz que se lo merecen, de verdad que se lo
merecen.

Gracias por la paciencia, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Yllanes. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, Sr. Presidente. Señores, afortunadamente el
debate que nos ha precedido ha resultado tan vigorizante, ya
nos despertado suficientemente a todos, como esclarecedor.
Muchos de los puntos ya han quedado perfectamente
establecidos, tanto por parte del responsable de esta
conselleria, como por parte de la oposición con la que
contará. Así que nosotros podemos permitirnos ser algo más
breves, recuperando el tiempo que podamos haber perdido en
algún momento.

Puede que recuerden algunos de ustedes la célebre frase
de Fray Luís de León, aquel “decíamos ayer” que hoy nos va a
resultar del todo adecuado para introducirnos en el tema. Fray
Luís de León, después de años de separación de su cátedra por
opiniones sospechosas y disidentes, después de años de
Inquisición y represión, se reincorporó a su puesto y comenzó
su lección aquel día, después de años habiendo sido
perseguido y habiendo estado encarcelado, con un tranquilo y
tranquilizador “decíamos ayer”. La conselleria que hoy nos
ocupa, cuyos presupuestos serán sometidos hoy a la
consideración de esta cámara, está íntimamente relacionada
con la última con la que tratamos ayer, con lo que podemos
permitirnos este “decíamos ayer”. 

No está solamente íntimamente relacionada por el hecho
de que ambas compartan comisión, la de Economía, lo que
además permitirá ver que varios de los ponentes seremos los
mismos, nos encontrarán a los mismos ponentes de algunas
formaciones por pertenecer a la misma comisión y algunos
ponentes también los encontrarán porque son habituales por
lo visto en esta tribuna. Estas dos consellerias no sólo
comparten comisión, comparten también un modelo de
gestión y lo que podríamos denominar un mismo enfoque, una

misma filosofía de acción. Comparten lo que nos
atreveríamos a catalogar como una misma cosmovisión. 

Este modelo, este enfoque, esta visión, induce
lógicamente a los mismos desaciertos que señalábamos ayer
para otra conselleria. Es por esto que encontrarán en nuestras
propuestas de enmiendas la misma linea de acción o la misma
linea de planteaban las enmiendas que presentemos ayer,
poner de relieve, señalar o subrayar..., perdón estoy (...) en
visibilizar, o dar visibilidad, pero ya saben que esto es lo
mismo que lo de empoderar, a mi estos verbos modernos no
acaban de convencerme. Le decía que pretendemos con
nuestras enmiendas señalar estos errores de bulto, que pueden
lastrar la actividad de esta conselleria. Se repiten los dos
errores fundamentales, de nuevo se sobredimensiona el
capítulo 1 , aunque confiamos en que tras estos dos días de
debate no sea otra vez necesario volver a explicar la perfidia,
el spoils system, con una necesaria consecuencia, los
Acuerdos de Bellver. Y de nuevo se destinan fondos excesivos
a inversiones inmateriales. Si ayer encontrábamos el agitprop
en su versión rural, hoy encontraremos su versión más
moderna y actual, el agitprop energético, industrial y
comercial.

Creánme que yo no acabo de entender esta necesidad
sensibilizadora tan apremiante, esta necesidad imperiosa de
convencer hasta el último del último rincón, de lo justo y
correcto de una causa, que nos compete a todos y cuyo
mandato procede de la calle y contribuye además a su mayoría.
¿A qué responde esta voluntad uniformadora de criterios, cuál
es el porque de esta insistencia en que no quede una sola voz
disidente? Entorno a estos asuntos, siempre, siempre, siempre
deberá quedar una voz, una voz que recite aquello de “no he de
callar por más que con el dedo ya apuntando a la boca ya a la
frente, silencio avises o amenaces miedo. ¿No ha de haber un
espíritu valiente?, ¿es que siempre se ha de sentir lo que se
dice, es que nunca se ha de decir lo que siente?. Y no es malo,
como ven es algo hermoso.”

(Alguns aplaudiments)

Señores, vivimos gracias a los esfuerzos y luchas de
generaciones y generaciones de liberales, en una sociedad que
proclama y respeta la libertad de expresión, nuestro presidenta
nos lo recuerda continuamente, toleremos la disidencia y
tratemos de enriquecer con su existencia y su aprobación la
actividad común que estamos llamados a realizar. De lo
contrario , la represión de la disidencia, la voluntad de
establecer, y más a costa del erario público, un pensamiento
único y uniforme alarma y la alarma es lo último que
necesitamos, al acometer uno de los más grandes retos que
enfrenta a la humanidad. Ni alarmismo, ni emergencias, ni
provocación a la disidencia, aquí necesitamos convicción,
trabajo duro y disposición al sacrificio, aquí necesitamos
esfuerzo y acción. Ustedes desde esta conselleria disponen de
los resortes, las herramientas y del poder de cambiar las
cosas, aplíquense a ello y olvídense de la necesidad de
sermonear sobre el asunto. 
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Ya les manifestamos en las comisiones nuestro
desacuerdo con la desafortunada denominación de esta
conselleria, Transición Energética, aunque podemos suponer
que se trata de mera voluntad de emulación y el nombre debe
provenir ya de algún sitio. Precisamente para esta transición,
para este camino, esta apuesta, este cambio, necesitamos una
muy seria y muy rigurosa Conselleria de Energía, una
conselleria precisamente enérgica, que sume a la audacia y a
la valentía necesaria para este tránsito, un adecuado y
mesurado sentido del equilibrio  entre las perentorias
necesidades del suministro energético de una sociedad
productiva, moderna y civilizada y su voluntad de convertirse
además en eficiente y respetuosa. La responsabilidad que
recae sobre sus hombros, Sr. Yllanes, es inmensa y de verdad
usted también lo sabe, todos hasta el último de nosotros,
esperamos y necesitamos el mejor de su esfuerzo y de su
capacidad.

En cuanto a determinados asuntos ya concretos, por
ejemplo sobre el IDE, sin entrar en las consideraciones que ya
se han comentado en este debate sobre su necesidad y sobre
todo nuestras dudas sobre su función comercializadora, ya que
como usted afirma y digo que es algo que hemos de hacer,
porque como usted afirma tratamos del cumplimiento de
nuestra propia ley. Le recomendaríamos eso sí, la pequeñez de
seguir el ejemplo utilizado en el nombramiento del director
del Centro Baleares Europa, donde uno de los directores
generales de la conselleria ocupa el cargo con el consecuente
ahorro tanto del sueldo como de cargas sociales, esto es una
pequeñez, pero se lo anunciamos como el modelo de cosas
que se pueden hacer. En Innovación por supuesto sabe usted
que cuenta con todo nuestro apoyo y toda nuestra buena
voluntad y de hecho nuestras propuestas incluyen una mayor
dotación a las inversiones en este apartado.

En cuanto..., me referiré ya a nuestras enmiendas, hay una
a la que nos referimos a los generadores, le agradezco al Sr.
Sagreras su buena disposición a ella. Y si bien la hacemos y
repetimos y traemos este tema que entendemos, como decía
la diputada de Gent per Formentera, resultamos incluso
cansinos, queremos romper una lanza en realidad a favor del
cumplimiento de la palabra dada. La palabra dada no importa
exactamente por qué administración, lo sé, no se preocupe que
no le culpo, pero la palabra dada por cualquiera de las
administraciones, porque los administrados no entienden estas
sutilezas nuestras , de con qué administración están tratando
exactamente. Así que creemos que se debe romper una lanza
a favor de eso, incluso con las complicaciones inherentes al
tema, porque creemos que los gobiernos deben ser fiables y
creíbles. 

Ya nos hemos manifestado en este sentido
suficientemente con nuestra posición respecto a la deuda,
como habrán percibido, en las distintas y consecutivas
votaciones siempre hemos evitado mostrarnos favorables a
aquellas partidas cuyo capítulo de origen era... aquellas
enmiendas, perdón, cuyos capítulos de origen se encontraban
en la deuda. Los gobiernos deben ser fiables y creíbles. Es una
obligación que tienen, no pueden entrar a considerar a quién

le deben el dinero, no pueden juzgar moralmente a sus
acreedores, deben actuar de una forma fiable y creíble.

Con respecto a los otros temas, y había prometido que el
tiempo... que pensaba recuperar el tiempo, le decía (...)
estaremos completamente de acuerdo, si le parece ajustamos
cuentas, que esto es un tema de presupuestos, de cuentas, en
mi siguiente periodo de intervención.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, en la meva
modesta opinió no hi ha res més patètic que un partit polític
dient que uns pressuposts fan ideologia, que és com pujar aquí,
i també ho he vist fer en aquest faristol, dir vostès fan política
i no han de fer política, que és una cosa absolutament
esquizofrènica, com a mínim, no? 

Lògicament els governs fan ideologia i fan política, és que
només faltaria, a mi em pareix legítim, lògic, normal, i que no
pot ser d’una altra manera, ho dic perquè aquí es fan unes
afirmacions que sonen a allò que aquella figura, cap d’estat
d’Espanya va dir: “hagan como yo no se metan en política”,
las vascongadas també sona al mateix.

(Alguns aplaudiments)

Però, Sr. Yllanes, vostè ha dit al portaveu del Grup
Parlamentari Popular: “ustedes hablando de comercio”, jo li
diré: “ustedes hablando de defensa del pequeño comercio
autorizando Ses Fontanelles”?, sí, perquè vostè vol oblidar
aquest petit detall, vostès autoritzaran una gran superfície a la
Platja de Palma que es diu Ses Fontenelles, vostè ho ha
anunciat i ho ha dit!, home, ha sortit als diaris, jo ho he vist,
bé, idò desmenteixi els diaris perquè jo ho he vist amb tota
claredat i he sentit les seves declaracions. 

Per tant, vostès defensant el petit comerç? No, vostè
expliqui’m el que vulgui, però jo el que veig és que vostès
tenen intencions de, també, enfonsar el petit comerç i no
adoptar les mesures adequades per impedir que es pugui
instal·lar aquesta gran superfície comercial a la Platja de
Palma i aquest per a El Pi és un objectiu estratègic, que no hi
hagi aquesta nova gran superfície, no només per a El Pi, per a
tot el sector comercial que vostè es posa a la boca, però que
s’ha oblidat de manera bastant sospitosa del tema de Ses
Fontanelles.

Però com vostè sap per a nosaltres el comerç és molt
important i en aquest debat pressupostari se n’ha parlat molt
poc, de comerç, i vostè evidentment és el responsable de
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comerç i vostè sap que nosaltres hem fet diverses esmenes en
relació amb el comerç, una que no és a la seva conselleria,
però evidentment és de comerç, que és l’Observatori de
Comerç, reivindicació llarga, esperada per part del sector
comercial que es creï. Ara tendran una petita partida per, supòs
com deia el portaveu Rodríguez, començar a caminar en la
creació d’aquest observatori de comerç.

Però és que el mateix ha succeït, i perdoni que nosaltres
siguem escèptics, ens han estimat, ens han aprovat l’esmena
sobre innovació i dinamització del petit comerç, hem estat
contents per aquesta aprovació, però li mostraré el meu
escepticisme, perquè en l’exercici passat, en els pressuposts
passats se’ns va aprovar una esmena per a la implantació dels
centres comercials a cel obert i vostès no han fet res, no han
fet res, no han gastat aquesta partida, tenen intencions, ho
volen fer..., però... promeses i retòrica moltes, però fets
encara no n’hem vist. 

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

Ara ho veurem, ara veurem si aquests fets arriben.

En tot cas, per a nosaltres sí que és una política estratègica
de la seva conselleria el comerç. Sí que li volem prestar
l’atenció que es mereix i crec que hi ha moltes coses a fer i
em pareix molt greu que vostè parli de cuidados paliativos.
Això és el que vostè ha dit. 

Sap que són els cuidados paliativos? És quan un malalt ja
no té remei. Vostè ens està dient que el petit comerç no té
remei? Què ens està dient? Quin missatge està llançant el
responsable de comerç? Jo crec que no és correcte aquest
camí. El petit i el mitjà comerç tenen molt de recorregut,
tenen molta energia, tenen molta capacitat i hi hem de confiar
o almanco això és el que pretén fer el Grup Parlamentari El
Pi.

Segon tema, canvi climàtic. Canvi climàtic, el portaveu
Rodríguez diu: “no tenen doblers per afrontar aquest gran
repte”, hi estic d’acord, benvinguts, efectivament és que el
Govern de les Illes Balears no té els doblers que mereixeria
tenir, però això té a veure amb un injust finançament de les
comunitats autònomes. Si hi hagués concert econòmic, si hi
hagués principi d’ordinalitat no serien això, el que passa és
que els que denuncien que no tenen doblers són els que volen
recentralitzar i els que volen que no tenguem ni un euro, la
qual cosa és una paradoxa absoluta.

En canvi climàtic, evidentment, hi ha moltes coses a fer.
Nosaltres li hem proposat un pla renove per a cotxes antics
perquè els que més contaminen són els cotxes vells i el que
hem d’intentar és tenir una política per eliminar aquests
cotxes vells de la circulació i que hi hagi cotxes nous que
contaminen molt manco i vostès, a això no li presten atenció,
perquè són molt bons per prohibir, però no són tan bons per
crear una política dinàmica que ajudi a aquesta substitució de
vehicles antics contaminants per vehicles nous no
contaminants, que és el que pretenem amb aquesta esmena de
500.000 euros i amb una altra esmena de 100.000 euros de

reconversió per a aquells sectors afectats per la prohibició del
diesel.

Ara que parl de canvi climàtic, també no em puc abstenir
de... parlar dels generadors de Menorca. Hem tengut moltes
compareixences, n’hem parlar molt i jo hi estic d’acord i no
donarem suport a les esmenes dels generadors de Menorca
perquè crec que vostè no ha d’assumir aquest cost. En això hi
estic d’acord, perquè com hem defensat nosaltres en comissió
i ho vull tornar defensar, això hauria d’anar a tarifa. El
ministeri hauria de reconèixer aquest cost i traslladar-lo a la
tarifa, tarifa que és estatal. Això és el que nosaltres
consideram que és correcte, perquè després ens queixam, una
altra vegada, que la comunitat autònoma o els ajuntaments han
d’assumir costos que no són seus, és clar, és que si nosaltres
ens posam a assumir aquest cost dels generadors de Menorca
evidentment estarem assumint un cost que no ens correspon. 

Per tant, em pareix que aquest no és el camí. El camí és
lluitar amb el Ministeri d’Energia que reconegui aquest cost
i el traslladi a la tarifa elèctrica estatal. Aquest és el camí, la
resta em pareix que són vuit i nous i que no van ben dirigits.

Tema... pla renove, perdó, tema indústria, vostès ens han
aprovat una esmena sobre la inversió  necessària que com a
propietaris han de fer al Polígon de Porreres, gràcies; gràcies,
però nosaltres tenim memòria i l’any passat ens varen fer
exactament el mateix. 

L’any passat vàrem presentar una esmena...

(Remor de veus)

...vostès donaven suport al Govern perquè vostès... ja sé que
sempre acaben d’arribar a totes bandes, però vostès donaven
suport a un govern al qual ara s’han ficat dins, però els seus
socis amb el seu suport varen incomplir els pressuposts de la
comunitat autònoma en aquesta partida en concret i realment
tot i que varen incorporar la nostra esmena a l’exercici 2019
es varen negar a pagar, tot i tenir la partida habilitada.

Per tant, entendrà que nosaltres també en aquesta partida,
estam contents que s’hagi aprovat, però també som escèptics
i el que li exigirem és que no ens prenguin el pèl com ens el
varen prendre els seus anteriors..., els seus anteriors
successors, com a mínim ens el varen prendre perquè
realment després no varen gastar aquests doblers com
corresponia.

I també tenim una esmena de promoció industrial de
250.000 euros, que em pareix molt interessant i que vostès
han desestimat absolutament quan tots ens omplim la boca -
tots ens omplim la boca- que un dels reptes és acabar amb el
monoconreu turístic, és diversificar a nostra economia i per
tant, una certa reindustrialització de les Illes Balears. Si hem
de fer una reindustrialització, alguna cosa haurà de fer el
Govern de les Illes Balears per donar suport financerament
aquesta reindustrialització. Vostès aquesta esmena no la volen
admetre.
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Acab, li vaig dir en comissió i li torn dir... perquè vostè
surt aquí i diu: “somos la envidia, somos la envidia de las
otras comunidades”, com podem ser l’enveja de ningú si som
els qui estam més avall en la producció d’energia renovable?
Com podem ser capdavanters si som els que manco
percentatge d’energia renovable produïm?

Nosaltres no qüestionam l’Institut Balear de l’Energia,
podríem fer matisos perquè teníem esmenes quan es va
tramitar el projecte  de llei de canvi climàtic, però no
qüestionàvem l’existència d’aquest institut perquè és evident
que tenir un instrument a un moment de canvi climàtic que
fomenti l’energia renovable, que fomenti la recerca i que
fomenti la comercialització ens pareix que és interessant i ens
pareix que és un objectiu estratègic que hauríem de tenir com
a país Illes Balears. 

Ara bé, no som la envidia de nadie, si estam més avall que
la mitjana estatal, molt més avall de la mitjana estatal en
energia renovable, i aquest és el drama, que vostès parlen i
parlen, però quin avanç en energia renovable es produirà?, quin
avanç es va produir els quatre anys anteriors on vostès donaven
suport a un govern i els seus socis governaven?, quin avanç es
va produir en quatre anys? Escassíssim, irrellevant. Aquesta és
la realitat dels fets, més enllà de les bones paraules i les bones
intencions que vostès sempre demostren.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Començam el torn en contra. Pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Para Unidas Podemos la Conselleria
de Transición Energética y Sectores Productivos tiene una
gran importancia estratégica, sobre todo a la hora de
diversificar el modelo productivo. O diversificamos el
modelo productivo en Baleares y empezamos a no depender
exclusivamente del turismo o creo que mal vamos a ir.

Es importante conseguir el modelo productivo de Baleares
para generar empleos estables y de calidad. Además, esta
conselleria también gestiona cambio climático y transición
energética, lo  que hace que aún tenga más importancia
sabiendo que estamos abordando una transición energética a
nivel general hacia las energías renovables y que en Baleares
pretendemos ser de las comunidades más avanzadas en esta
cuestión.

Me gustaría poner en valor algunas cosas puntuales del
presupuesto de esta conselleria, sobre todo sabiendo que se ha
realizado el presupuesto en un contexto en que la prudencia
era necesaria para abordar dicho presupuesto. 

Lo primero que sí me gustaría poner en valor es la
creación y puesta en marcha del Instituto Balear de Energía,
que algunos pueden verlo con cierto recelo, pero que es una
herramienta que nos va a permitir comercializar y gestionar
energía renovable, pero sobre todo lo que nos va a permitir es
luchar contra la pobreza energética, que aquí en Baleares cada
vez por desgracia va en aumento. El excedente generado
mediante placas fotovoltaicas se podrá utilizar no sólo para
suministrar energía eléctrica a edificios públicos, también
para llegar a los hogares más vulnerables y sobre todo para
abaratar el coste de la factura de la luz de muchos hogares.

El IBE arranca con un presupuesto inicial de 400.000
euros a los que se suman la gestión a través del ITS de 1
millón de euros para la instalación de parques fotovoltaicos en
terrenos públicos y de 1.100.000 euros para impulsar la
instalación de energía fotovoltaica en polígonos industriales. 

Si queremos encaminarnos hacia el uso de las energías
renovables, el IBE es nuestra mejor herramienta y por eso
creemos firmemente en la necesidad de apostar por él, tal
como indica la Ley de cambio climático de Baleares. 

Hablando de energía y transición energética es indudable
que otras de las cosas que vamos a ver como cobra más
presencia en nuestra sociedad es el uso de los coches
eléctricos, por eso desde Unidas Podemos ponemos en valor
la inversión de casi 6 millones de euros, que se pretende
realizar en estos presupuestos, para mejorar e impulsar nuevos
puntos de recarga para los coches eléctricos. 

Otra cosa que queremos destacar son los casi 900.000
euros destinados a impulsar el pequeño comercio y el
comercio emblemático, porque invertir en nuestro comercio
es fomentar directamente la economía de Baleares, sobre todo
dentro del pequeño comercio el cual necesita de ayuda extra
debido a las grandes dificultades por las que pasa. Por eso
mismo, también se aumenta hasta en 230.000 euros la
dotación para las organizaciones de trabajadores y
empresarios para afrontar de forma conjunta las posibles
soluciones dentro del comercio de Baleares.

Una partida que también querríamos remarcar desde
Unidas Podemos es la de 100.000 euros para aumentar el
control sobre los establecimientos de juego. Todos sabemos
la problemática real que estos establecimientos suponen para
nuestra sociedad, especialmente para nuestros jóvenes. Por
eso mismo queremos poner en valor la necesidad del aumento
de control de estos establecimientos y verlo reflejado en los
presupuestos nos parece algo muy positivo.

Aparte de estas cuestiones que he comentado y que sí
quería poner en valor de la propuesta que el Govern ha
realizado en los presupuestos de esta conselleria, sí que me
gustaría comentar que, bueno, nosotros aceptamos las
enmiendas antes de llegar a este pleno, de hecho hicimos un
trabajo consensuador ya dentro de ponencia de presupuestos
que se aceptó la enmienda 9987, del Partido Popular, por la
cual se comprometía una partida de 300.000 euros para la
mejora de la eficiencia energética del sector primario. A lo
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mejor tendríamos que haber esperado a llegar a este pleno,
pero lo hicimos en ponencia porque creemos que desde el
principio si llegamos a un acuerdo, ya va bien.

Igual que también se transaccionó en la Comisión de
Presupuestos la enmienda 9725, de El PI, la cual mediante
200.000 euros permite poner en marcha la construcción del
polígono de Porreres, algo que no sólo  es caminar sino
empezar a hacer.

También en comisión se transaccionó y aceptó la
enmienda de El Pi, 9697, para apoyar la innovación,
dinamización del pequeño y mediano comercio. Queda claro
que sí que tenemos mucha intención en fomentar el pequeño
y mediano comercio, y que para nosotros es una preocupación
muy real.

Creemos que estas enmiendas aceptadas en ponencia y en
comisión mejoraban el presupuesto presentado por la
Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos,
de hecho los diputados que comparten comisión conmigo
saben que siempre intento llegar a consensos y que siempre
intento llegar al esfuerzo de poner políticas en común y a la
hora de abordar estos presupuestos también lo hicimos, y
dentro de las comisiones se aceptaron y en las ponencias.

En lo que no podemos estar de acuerdo en las enmiendas
vivas que han quedado, y por eso no las vamos a aceptar, es
simplemente porque o ya tienen suficiente dotación para
ejecutar los proyectos, no compartimos el criterio a donde
van encaminadas, afectan a bajas de cuestiones muy
importantes para esta conselleria o  directamente porque lo
que se pide realmente está reflejado en otros proyectos, como
el ITS. 

Lo que me gustaría comentar es que en cuestiones tan
importantes como el fomento de la economía en Baleares
intentemos llegar siempre a consensos, sobre todo en los
sitios donde es más sencillo negociar, por ejemplo en las
comisiones. Quiero remarcar que en la Comisión de
Economía, creo que hasta ahora, hemos aprobado todo por
unanimidad, lo cual es bastante remarcable. Sí que insto a que
en la próxima pues nos reunamos con más tiempo, podamos
hablar y encontrar un punto en común para fomentar de forma
coordinada la economía de Baleares y sobre todo potenciar
esa diversificación del modelo productivo, que buena falta le
hace a Baleares. Creo que ahí es donde hay que poner el
acento y no en otro tipo de cuestiones, que sólo desvían el
foco. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia. Gràcies, president. Abans de començar, un parell
de coses. Sr. Sagreras, massa bé que vulgui qualque dia seure
en el primer lloc de la bancada, però això dels 22.000 euros
es va discutir fa dos dies i ja està bé, era una esmena de MÉS
per Menorca, es va discutir i vostè el que ha fet ha estat durant
dos minuts justificar-se, no fa falta es justifiqui més. A més,
s’abstingueren l’altre dia i ho posaren vostès per a l’amic del
Sr. Company el 2011 que al final no era tan amic, perquè va
donar suport a l’altre candidat a la presidència del PP després.
Per tant, no fa falta es justifiquin tant.

Sr. Rodríguez, uep!, és aquí, no és a l’excusat aquesta
vegada. No menyspreï, no menyspreï Greta Thunberg perquè
una persona jove, només té setze anys, ha remogut
consciències arreu del món i lidera un moviment que és
mundial. Per tant, jo, una persona d’aquestes més que
menysprear-la el que faig és admirar-la.

I quant a allò dels socis amics, amics, amics socis, si és
cert que sou socis amb el PP a Andalusia i a Madrid, donen
suport a aquests dos govern i s’ha passat tres dies menyspreant
entitats del Govern de les Illes Balears com..., per exemple,
donen suport al Govern de Madrid que ha creat 4 conselleries
noves i 18 direccions generals noves i vostès donen suport a
aquest govern i la presidenta va dir que era un govern
“bastante ajustado” i “para dar un mejor servicio a la
sociedad”. 

Per tant, no menyspreï i tregui IB3 a cada conselleria i
parli de xibius quan vostès donen suport a un govern que ha
creat, com dic, 4 conselleries noves i 18 direccions generals.

Passem als pressuposts. Aquesta és una conselleria de
present, indústria i comerç, però també hi ha una conselleria
de molt de futur: transició energètica i  canvi climàtic. Per
tant, estam davant una conselleria que molt a dir -té molt a dir-
tant en el present com en el futur.

A la nostra comunitat hi ha molta feina a fer quant a
diversificació empresarial, és imprescindible la diversificació
i l’impuls de la indústria. Per això és important la feina que fa
i ha de fer la Direcció General d’Indústria i l’empresa pública
l’IDI de la mà, això sempre, entenem nosaltres que ha de ser
de la mà de les empreses, hem de seguir creixent en
competitivitat i creant teixit industrial nou per reforçar el
múscul d’aquesta indústria tan necessària a la nostra
comunitat. 

Hem de ser realistes, la nostra indústria necessita viciar,
necessita que la tractem amb carinyo, necessita cuidar, hem
d’ajudar a l’existent, però també hem de donar suport als
emprenedors i a les noves indústries.

Quant al comerç, allò realment decisiu és quin model de
ciutat, de barriada i de pobles volem. Això és el realment
important. Volem ciutats, barriades i pobles vius i per tant
volem comerç local i de proximitat?, és això el que volem?
Idò aquesta conselleria ha de voler ser influent, ha de voler
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influir també en els planejaments urbanístics que és el que
realment marca com és cada poble, cada ciutat, cada barriada.

No és possible que els centres de les ciutats, les barriades
i els pobles es buidin i els entorns i els polígons siguin plens
de grans superfícies comercials i de grans comerços, grans
centres comercials estil ianqui, estil ciutat d’Estats Units o
grans ciutats d’Estats Units.

I ja ho ha dit vostè, del que no s’ha de fer en podem
aprendre de l’exbatlle de Campos que al final és amb els
planejaments urbanístics que es fan aquestes coses.

(Remor de veus)

Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, ens trobam
davant una..., més que davant una direcció general davant un
repte, un canvi de paradigma que amb aquesta direcció general
hem d’aconseguir de la mà de la majoria de la societat i  la
comunitat científica, hem de canviar hàbits de consum i ajudar
les empreses i particulars a entrar dins un sistema modern,
eficient i eficaç tant de producció com de consum.

Quant a l’Institut Balear de l’Energia, és una eina bàsica tal
com preveu la llei aprovada en la passada legislatura en aquest
parlament, per a la implementació d’aquesta llei. És una llei
innovadora i de referència a tot Europa impulsada i redactada
per part de dos militants de MÉS per Mallorca, Joan Groizard
i Ferran Rosa, que varen ser a la passada legislatura directors
generals. 

La veritat, vist el vist, i tal com estan les coses en l’àmbit
d’energia i de canvi climàtic es feia fer la creació d’aquest
institut.

Ja acabant, entenem que aquests són uns pressuposts
ajustats, uns pressuposts ajustats a les necessitats dels sectors
i de la societat i per això els votarem a favor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Mixt... sí,
Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres donem per reproduïts els
arguments que vàrem utilitzar en comissió i també
mantindrem el sentit del vot.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Idò pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, bon dia, des del
Grup Parlamentari Socialista ja hem reiterat en altres ocasions
el nostre suport als objectius principals de la conselleria, en
altres ocasions, i per tant, després de veure els pressuposts
presentats trobam que tenen unes proporcions correctes front
a aquests objectius que principalment ja els ha repassat el
conseller fa un moment.

Trobam que és un pressupost rigorós, correcte i que té en
compte la desaccelaració per una banda, la desacceleració
prevista en els pròxims exercicis i per altra banda, criteris de
control de despesa i posaré dos exemples: un exemple són les
sinèrgies que es volen trobar juntament entre l’Institut
d’Innovació Empresarial i les cambres de comerç, per d’alguna
manera reduir les partides destinades a empreses externes per
a treballs tècnics i estudis, d’aquesta manera fer-la
interiorment, i per altra banda, la reducció en un 6% del
pressupost d’indústria i aquesta reducció del 6% ve
bàsicament de subvencions que han tengut una menor
demanda, les empreses privades no els han volgut reclamar.
Per tant, el consideram rigorós i correcte.

Miri, nosaltres donam suport a aquest pressupost perquè
donam suport al desplegament normatiu que ve de la Llei de
canvi climàtic, una llei valenta, compromesa en la legislatura
passada pel govern progressista de Francina Armengol.

Per tant, és una... com ens ha dit el conseller una eina per
la qual ens envegen altres comunitats , (...) Balears, no ens
envegen pel nivell d’introducció de les energies renovables,
ens envegen per tenir un marc normatiu tan útil a dia d’avui
aprovat i que ens permet desplegar una sèrie de mesures. Això
si que ho hem de reconèixer.

Un dels compromisos que neixen d’aquesta llei de canvi
climàtic és la creació de l’Institut Balear de l’Energia, que tant
agrada comentar als senyors de l’oposició. És l’eina principal
que consideram fonamental per treballar en totes aquestes
mesures per lluitar contra la transició energètica, eficiència
i gestió d’estalvis energètics, foment de les energies
renovables, reduir la dependència de les energies tradicionals,
fòssils i contaminants. 

En definitiva, incloure criteris socials a una àrea tan...
estratègica i fonamental ja no només per als sectors
productius, sinó per als sectors socials de la nostra ciutadania
com és l’energia.

Per tant, el nostre suport també a la creació de l’Institut
Balear d’Energia que amb un pressupost principalment
d’inversió, que trobam més com ha de ser, amb un 85%
d’inversió que té el pressupost de l’Institut Balear de
l’Energia.

I, senyors de la bancada de la dreta, tan de criticar l’Institut
Balear de l’Energia, però és un compromís que ha estat
referendat directament per la ciutadania. Entre l’aprovació de
la Llei de canvi climàtic i la posada en marxa de l’Institut
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Balear de l’Energia hi ha hagut unes eleccions per enmig, que
han deixat als promotors d’aquesta llei en aquesta bancada del
Govern i els han deixat a vostès allí, així que per alguna cosa
serà,...

(Alguns aplaudiments)

... per alguna cosa serà.

I també suport, donam total suport al model de comerç que
es planteja des d’aquesta conselleria, un model de comerç que
té en compte els pobles, els barris, hem de tenir en compte el
seu gran efecte sobre la cohesió, ja no econòmica, sinó social
a les nostres illes, i dos exemples que posaré també: la línia
d’ajudes i catalogació de comerços emblemàtics i la línia de
creació de centres comercials a cel obert i la seva reconversió
ara en plans de gestió municipal, com a dos exemples
d’aquesta dinamització comercial. És a dir, no només volem
un comerç subvencionat sinó un comerç que tengui una
activació, una participació activa de la conselleria en la seva
dinamització i modernitzacio.

Aquí és on tenim una gran diferència amb el model que
proposen els partits de la dreta. Què han fet vostès quan han
pogut governar? Donar via lliure a les grans superfícies, a les
grans empreses, només prioritzar els objectius maximitzadors
d’unes poques empreses privades i no tenir en compte
aquestes externalitats tan negatives i tan lesives per al petit
comerç com tenen aquest tipus de polítiques.

Per tant, això, l’únic que han fet vostès és aquí fer un
projectil, enviar un projectil a la línia de flotació i contribuir
al declivi que es troba ara el petit comerç. 

Per altra banda, també donam suport a totes les mesures de
control del joc, del programa 761B, amb 650.000 per a
millora del control del joc i crear l’observatori del joc.

Per altra banda, tot el que es pretén portar a terme en
indústria, increment de competitivitat, impuls de la transició
energètica dins els sectors productius i sectors industrials
com a element transversal i multiplicador, després com sobre
la resta de l’economia, també en els plans de diagnòstic de
processos dins la indústria, que és el que sembra la llavor
d’aquesta innovació que en segona instància s’ha de gestionar
des de la Direcció General d’Innovació. 

En innovació, com deia, nosaltres donam suport al
compromís de creació del Centre Bit a Eivissa, que era un
compromís pendent que trobam i que ara es dota amb un total
d’1.788.000 euros. I també l’impuls a l’Institut d’Innovació
Empresarial, de l’IDI, per fer de l’IDI un eina que ajudi no
només pel que és la creació de projectes d’autoocupació i
emprenedoria sinó també per a la consolidació d’aquests
projectes. És a dir, que no només intervinguem en la part de
naixement, d’ajudar a néixer projectes, sinó també ajudar-los
a aprendre a caminar. Això contribueix també a la cohesió
econòmica i social, que és un dels pilars fonamentals  del
nostre partit. 

Entrant ja en el temps que em queda amb la qüestió de les
esmenes concretes, els diputats  de VOX treien pit aquí de
presentar només esmenes a la totalitat i criticaven als altres
partits, que han volgut fer feina d’una manera responsable i
proposar alguna cosa. Vostès esmenes només a la totalitat
perquè no tenen res més a proposar, no tenen res més a dir.

Aquí, a totes les esmenes a la totalitat, hem vist que han fet
el mateix el PP i VOX, últimament s’asseuen juntets a la
cadira, se’ls estan aferrant bastants idees. Jo sent “xiringuito”,
sí, sí, jo sent “xiringuito” i ja no sé si he de mirar els de VOX
o he de mirar els del PP, però bé, vostès sabran què fan...

(Alguns aplaudiments)

... què fan. I encara de VOX, i encara de VOX ho podíem
esperar, la seva finalitat última és suprimir les autonomies i
endavant va la barca, però del Partit Popular..., un partit que
vulgui ser, que de gran vulgui ser una alternativa sòlida de
Govern, no ens ho esperàvem, que no ens permeti veure, al
final, que no ens permeti veure un model de gestió, no ens
permetre veure un model de conselleria, què han fet vostè en
tot el seu conjunt d’esmenes? Ja ho hem sentit durant aquests
tres dies, imputar totes les baixes al famós capítol 34,
subconcepte 31, d’interessos. 

Això, també ja els ho han dit altres companys, jo els hi
recordaré, era una profunda falta de rigor, per començar,
perquè de 63 milions consignats li computin vostès 102
milions de baixa. Això és una absoluta falta de rigor.

(Alguns aplaudiments)

En segon lloc, vostès tampoc no volen ser valents i
mostrar-nos un model de gestió. És molt fàcil, aquí puja el Sr.
Sagreras i anuncia totes les mesures que ells  farien. Ve el
portaveu del Partit Popular, el Sr. Antoni Costa, va a Eivissa i
diu que treurà 31 milions d’euros d’inversió per a Eivissa,
però no ens diuen vostès d’on trien les baixes, no ens ho diuen
perquè no volen quedar malament amb ningú, perquè no volen
quedar malament amb ningú. Molt bé.

A més, hem vist, com dic, al portaveu del Partit Popular, el
Sr. Antoni Costa, en tota aquesta legislatura que portam, pujar
aquí a aquesta tribuna, aixecar els braços, posar-se les mans al
cap i advertir a la consellera Sánchez de tot el que passaria si
s’incomplien els objectius d’estabilitat pressupostària, que
vendria la fi del món, que vendrien las siete plagas de
Moisés, que vendria la crisi financera, el crac del 29. Vostès
s’han plantejat què passaria si acceptam totes les esmenes que
han presentat vostès per 1 milió d’euros? Què passaria amb els
objectius d’estabilitat pressupostària si deixam de pagar 100
milions d’euros d’interessos l’any que ve? Això seria una
fallida, acceptar les seves esmenes irresponsables i faltes de
rigor. Això seria una fallida, per a mi ...

(Alguns aplaudiments)

... per a mi és aquest el titular d’aquesta setmana.
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I si em permeten un altre punt, a la seva esmena 9995, per
donar unes partides, augmentar partides de subvencions
d’empreses privades, que és això que tant a vostès els agrada,
vostès imputen una baixa al programa 761B, de control del
joc. I ho tornaré a llegir perquè encara no m’ho crec, una baixa
en el programa 761B, de control del joc.

(Remor de veus)

El Pi ha demanat la compareixença del conseller en
comissió. A aquests pressuposts s’han eliminat, a aquests
pressuposts s’han eliminat unes bonificacions als casinos i
sales d’apostes i  es fa perquè aquest dijous denunciava,
denunciava la proliferació de cases d’apostes i la poca acció
de l’administració, però vostès facin les seves esmenes que ja
serà la ciutadania qui les valori.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Començam el torn de rèplica.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sagreras.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Hola una altra vegada, diputats. Jo la
veritat és que així com havia vist que s’havia anat fent des
d’ahir horabaixa i sobretot ja que els diputats que presentam
esmena a la totalitat tenim oportunitat de fer més debat o més
intervencions que els altres, la veritat és que realment només
volia intervenir des del meu escó, però crec que amb la
intervenció desagradable del vicepresident, jo crec que molt
poc elegant, fent referència més que a un diputat, a un poble,
doncs, he de venir aquí a donar explicacions. 

De totes maneres, dir-los, senyors i senyores del Govern,
que a Campos ja estam avesats que els governs, que els pactes
d’esquerres, venguin en contra del nostre municipi, en contra
de llocs de feina i en contra del desenvolupament econòmic.

El Sr. Yllanes ha estat...

(Alguns aplaudiments)

... el Sr. Yllanes ha estat molt poc elegant, molt poc elegant,
es nota molt que no coneix Campos, ell deu ser un urbanita
i no deu anar pels municipis.

Sr. Yllanes, a Campos, i els nostres veïnats ho saben, tota
la vida havíem conviscut en sintonia i coherència entre el petit
comerç i les grans superfícies, tota la vida. Jo crec que aquí no
puc dir el nom de les marques, en teníem un, perquè la gent ho
sàpiga, ben al centre i un a la punta, a l’entrada des de la
carretera de Palma. Un sol any, un sol any en tota la
democràcia ha governat a Campos l’esquerra, un sol any hem

tengut un batle d’esquerres a Campos, l’any que Campos va
perdre l’equilibri entre el petit comerç i les grans superfícies
i es varen posar en marxa dues grans superfícies...

(Alguns aplaudiments)

... una on abans hi havia una fàbrica de formatges i una on ara
és davant del quarter de la Guàrdia Civil. Un sol any un batle
d’esquerres a Campos, un sol any.

(Remor de veus)

L’any 2010, eh?, l’any 2010. Eleccions, l’any 2011,
després d’un any de batles d’esquerres a Campos, resultat, els
veïnats l’envien cap a casa seva, cap al carrer. Entra el Partit
Popular i el batle Sebastià Sagreres duim a terme unes
millores, un embelliment molt ambiciós del centre del nostre
municipi i sobretot molt de contacte amb els veïnats, amb els
clubs, amb les associacions i també amb els petits
comerciants. Quatre anys de gestió del Partit Popular. 2015,
resultat, Podemos cap regidor, cap regidor. MÉS, que era el
batle que havia tengut el 2010, dos. Partit Popular, 60% dels
vots, eh?, 60% dels vots.

(Alguns aplaudiments)

Aquestes sis o set, aquestes sis o set que vénen després
han estat a partir de 2015, qui tenia les competències per
aturar-ho? El Govern de les Illes Balears i el Consell de
Mallorca amb moratòria, sí, sí, sí, així ha estat. 2019, 2019...,
bé, vostè, vostè era a Madrid, idò dictava sentències, no sé on
era vostè, sí, sí, sí..., sí, sí, sí..., 2019, resultat a Campos
perquè la batllessa continua duent al programa millores,
embelliments per exemple a la Plaça de Ca’n Pere Ignasi i
contacta amb el petit comerç; 2019, zero, zero regidors de
Podemos, zero regidors de Podemos, majoria absoluta de deu
regidors a Campos, la més grossa de tots els municipis de les
Illes Balears, no es fiqui amb els municipis, no ho pot fer de
vicepresident, això no és elegant. Això no és elegant...

(Alguns aplaudiments)

Qui ha perjudicat... qui ha perjudicat... qui ha perjudicat
l’economia a Campos...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sagreras, per favor...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... han estat les polítiques d’esquerres per exemple amb el
desenvolupament

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sagreras...
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... turístic que no ens han deixat tenir a nosaltres, de totes
maneres...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sagreras, no es tracta d’obrir un debat amb el conseller,
ha tengut un torn incidental... ha tornat... ha tengut...

(Remor de veus)

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

El vicepresident..., el vicepresident ha fet tota la
intervenció respecte de Campos...

EL SR. PRESIDENT:

Ha de parlar cap allà...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

El vicepresident ha fet tota la intervenció respecte de
Campos després del torn de cinc minuts que tenia i vostè l’ha
deixat parlar tres minuts més...

EL SR. PRESIDENT:

No digui això, Sr. Sagreras...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... dit això, dit això...

(Alguns aplaudiments)

Dit això, vicepresident, jo amb el mateix to, amb el mateix
to que he tengut amb vostè aquests mesos i que... bé, no es
perdrà per això, faré el que volia fer, que era no intervenir i li
vull desitjar a vostè i a la resta de diputats que passin unes
bones festes, que ens posem les piles tots i que l’any que ve,
vicepresident, facin unes millors polítiques per als ciutadans
de les Illes Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula
el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Vicepresidente, cerrar Es
Murterar no es postureo, es una irresponsabilidad y es una
irresponsabilidad hasta que estas islas no tengan asegurada la
instalación del segundo cable que nos unirá con la península,

que según el ministerio será el 2026 o 2027, porque nos
puede suceder perfectamente lo que sucedió a Menorca, tres
días sin luz, 60.000 personas y nos tuvo que venir a salvar el
culo esa unidad militar de los que MÉS no quieren ni oír
hablar, y luego también supongo que nos dirá lo que hará con
las casi 300 personas a las que va usted a dejar sin trabajo.
Entonces, la política energética se ha de hacer con
responsabilidad.

Con respecto a la enmienda que nosotros le hemos
presentado, una única enmienda, cierto, una única enmienda
parcial, yo le rogaría porque todas, la mayoría, la inmensa
mayoría de nuestras enmiendas han ido en esa dirección, no
son cuatro perras para ver si conseguimos que ustedes nos
aprueben, mendigando, una... No, nuestras enmiendas son
enmiendas de calado porque... no haga usted como la
vicepresidenta de la cámara y compañera suya de partido, no
confunda usted cantidad con calidad. Entonces, nosotros no
hemos venido aquí a hacer un despliegue de 200 enmiendas
parciales. Si usted quiere el año que vienen se las hago, pero
nosotros intentamos hacer enmiendas serias y sobre todo con
mucha seriedad de dónde sacamos el dinero. 

¿Y de dónde sacamos el dinero en este caso? De la partida
de publicidad y de una dirección general que la Sra. Consellera
de Hacienda no me supo explicar por qué había desgajado de
la Dirección General de Presupuestos. No me lo supo
explicar, se lo pregunté varias veces, no me lo quiso... a lo
mejor es porque ella tampoco lo sabe, pero bueno...

Ya respondiendo directamente a las intervenciones del
resto de grupos, si ustedes una noche se aburren y no pueden
dormir léanse el Diario de Sesiones y díganme, señores de
MÉS, cuántas veces hemos venido nosotros a esta cámara a
hablar de Madrid y de Murcia y de Andalucía..., pero son
ustedes los que vienen a esta cámara balear de la sacrosanta
autonomía a hablarnos de otras comunidades. No pasa nada, yo
le voy a contestar.

Nosotros, ejerciendo responsabilidad, esa responsabilidad
que el Sr. Sánchez pide al resto de grupos de la cámara en el
Parlamento nacional, hemos garantizado la gobernabilidad de
algunas comunidades autónomas y ayuntamientos y como... y
ya vamos a tocar todos los palos, como el informe PISA nos
dice que debemos mejorar en matemáticas vamos a aplicar las
matemáticas.

Nosotros participamos en el Gobierno de Madrid,
directores generales, consellers de VOX en el Gobierno de
Madrid, cero. Nosotros participamos, hemos participado,
hemos garantizado simplemente el acceso al gobierno de
Andalucía formado por el Partido Popular y por Ciudadanos,
consellers, directores generales, enchufados en el Gobierno
de Andalucía, cero. Nosotros, que hemos ganado las
elecciones en Murcia, hemos facilitado con muchas
dificultades en esa negociación el Gobierno de Murcia,
consellerias, direcciones generales, enchufados, asesores de
VOX en la comunidad de Murcia, cero, cero.
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A nosotros ustedes ejemplo de lo que es responsabilidad
política y dar estabilidad al país a cambio de nada va a ser muy
difícil que nos den lecciones, viendo su despliegue de
direcciones generales, subsecretarías, adjuntos, etcétera.

(Alguns aplaudiments)

No dicen... desde Podemos lo del coche eléctrico, sí, sí,
el coche eléctrico, que debe ser el coche de los ricos porque
basta ver lo que valen, pero ustedes van a poner muchos
enchufes para que los ricos encima puedan cargar el coche
porque con su gran invento, ya que estamos hablando un poco
de todas partes de España, con su gran invento de Madrid
Central consiguieron que los ricos que no tenían ningún
problema en irse y comprarse un Tesla pudieran seguir
paseándose por el Madrid Central mientras que la gente
humilde que tiene un coche diesel de ocho, nueve, diez o doce
años y que no puede cambiarlo por un coche eléctrico, esos
no pudieran pasar por el Madrid Central. Esa es su idea del
gobierno de la gente, por la gente y para la gente.

Y el diputado socialista nos ha amenazado con las plagas
de Egipto, pero sí ha incidido en algo importante, lo del juego.
Yo le quiero repetir y recordar, con la venía de la Sra.
Vicepresidenta, simplemente una cosa. El otro día cité un
discurso de..., un discurso entre Gil Robles y Manuel Azaña en
la Segunda República...

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodriguez, su tiempo se ha acabado.

(Remor de veus)

EL SR. RODRIGUEZ I FARRÉ:

Sí, y solo le  diré  que en el tema del juego les vamos a
apoyar y en aquel discurso Gil Robles también ofreció al
gobierno...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, está usted fuera de tiempo.

EL SR. RODRIGUEZ I FARRÉ:

... Azaña su apoyo...

(Remor de veus)

... y le dijeron: “no queremos sus votos”, “qué nos importa que
no quieran nuestros votos si lo quiere nuestra conciencia”.

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta.

 LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Es el turno de palabra del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el Sr.
Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Perdón, yo voy a cumplir mi palabra, voy a devolver el
tiempo porque además precisamente lo he rebasado, un
tiempo que pretendía que fuera corto, precisamente hablando
de fiabilidad y de cumplimiento de la palabra dada, así que
estoy como todos ustedes supondrán en la más completa de
las obligaciones.

Le acepto... voy a resarcirles, es decir..., voy a hablar solo
en general de todas las enmiendas. Como ayer anunciamos,
igual que ayer, porque ya les recuerdo que esta conselleria es
muy parecida a la de ayer, nuestra disposición será favorable
a todas las enmienda que persigan los mismos objetivos que
nosotros hemos planteado.

Les recordamos, eso sí, insisto, nuestra continuada
negativa tanto a las enmiendas a la totalidad como a aquellas
que provengan del capítulo de deuda. Consideramos que por la
propia credibilidad de los gobiernos es obligadísimo asumir
el cumplimiento de las deudas y les agradeceremos, eso sí,
mucho, el voto favorable, cualquier voto favorable a nuestras
propuestas a las que sometemos a su digna consideración.

Entonces cumpliendo con mi palabra aprovecho para
desearles buenas fiestas y por supuesto, esperemos por el bien
de todos, el mejor de los años que vienen posibles.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. Es el turno de palabra para el
Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears.
Tiene la palabra el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No hi ha intervenció, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al torn de contrarèplica, per part del Grup
Parlamentari Unidas Podem té al paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Seré muy breve y intervendré desde aquí, ya que parece que
ha hablado cada uno de su libro y no de presupuestos en sí.
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Nunca nos hemos presentado en Campos, así que es
normal que tengamos cero concejales. Nunca Podemos se ha
presentado en Campos; soy el secretario de organización, creo
que tendré más información de mi partido que usted.

Y ahora sí que se ha hablado de una cosita a las enmiendas,
que ha sido el tema de si son caros los coches eléctricos o no.
Bueno, claro, se llama oferta y demanda, y es la economía, y
no seguiré diciendo la frase de ese famoso eslogan porque no
quiero ofender a nadie.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. El turno para el Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Seré molt breu. Em sap greu, no
veig..., ah, sí!, és aquí. Sr. Sagreras, no esperava aquest atac de
demagògia de vostè. Vostè ha estat un batle, un batle espavilat
i intel·ligent, vists els resultats, i sap perfectament que un any
no basta, i sap perfectament que tot ve del planejament
urbanístic, ho sap perfectament...

(Alguns aplaudiments)

..., tot ve del planejament urbanístic, i l’autonomia municipal
per aturar-ho la tenien vostès, l’autonomia municipal. No passi
la responsabilitat a consells i Govern; autonomia municipal,
planejament urbanístic, decisió del PP. No hi ha dubte, amb un
any no basta.

Sr. Rodríguez, vostès no participen del govern, però són
socis i són còmplices del Govern. A Andalusia no asseguren
només que es triï un govern; han aprovat els pressuposts, per
tant són còmplices. No em vengui aquí a dir que no ho són, i
són socis, no em vengui a dir que no ho són! No participen del
govern perquè no els volen, perquè no els volen, perquè si els
volguessin, voldrien vostès participar del Govern.

(Més aplaudiments)

I quant al cotxe elèctric, sabem que vostès són més de
caspa, gasoil i carbó, però si circula un poc pel món veurà que
tots els punts de càrrega estan ocupats, i a Mallorca tants de
rics no hi ha. La classe treballadora i la classe mitja té accés
als cotxes elèctrics; circulin un poc pel món, surtin de la
caverna i veuran com el cotxe elèctric, igual que moltes altres
coses que s’estan implementant, arriba a les classes populars,
també.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Disculpi, Sra. Vicepresidenta, no en farem ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta, novament. Res, jo  en aquest
segon torn simplement vull apuntar un parell de qüestions que
no he pogut apuntar. La primera d’elles és reiterar l’agraïment
a tots aquests partits que han volgut presentar de manera
constructiva i agrair el to que han tengut en aquesta secció,
tant en comissions com en el Ple, i he de dir que al final aquí
el que hi ha és una gran diferència en el model de gestió
d’aquesta conselleria.

He de dir al Sr. Sagreras..., s’han aprovat diverses esmenes
en ponència. Vàrem aprovar en comissió -ho vull recordar-
l’esmena, perdó, la PNL referent a la planta fotovoltaica de
l’EDAR de Maó, la vam aprovar per unanimitat, és a dir, que
corró, això de corró, poc. 

Per últim, respecte de VOX, jo sincerament, i estic obert
que m’ho expliquin en qualsevol moment, no som capaç de
comprendre com vostès estan a favor del medi ambient i estan
en contra de les mesures del canvi climàtic; jo, la veritat...

(Petit aldarull)

...expliquin-m’ho quan vulguin, en públic o en privat; crec que
jo i gran part de la ciutadania no som capaços de comprendre-
ho. Crec que vostès confonen ciència amb ideologia, són
vostès que fan aquest error.

Per últim, al Grup Ciudadanos, que no havia pogut
comentar res al respecte, deia el seu portaveu en comissió
també que havíem fet uns pressuposts ideològics, cosa que
faltaria més que no poguéssim. A mi el que sí que em sembla
ideologia és fer esmenes del tipus que diuen, que per donar
subvencions a les empreses hem de reduir partides
supradotades de famílies i ONG. És a dir, el nostre partit
mirarà per la gent més vulnerable i per la igualtat de classes,
no per polítiques classistes i neoliberals.

(Alguns aplaudiments)

També per acabar he de dir, quant al model de comerç, que
no sé si ha quedat del tot clar, jo tenia aquí preparat un regal
per al meu amic Sebastià Sagreras -i això d’amic ho dic
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sincerament-, però ha tret la qüestió el Sr. Melià; jo trauré
també un retall de premsa, que també li agrada molt: “Bauzá
e Isern coinciden, en centro comercial de Ses Fontanelles
creará empleo”; això va ser impulsat en l’època del Sr. Bauzá
mitjançant també un interès autonòmic que varen donar vostès,
i en tot cas ara serà la conselleria, arran d’una sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Balears, que haurà de
cancel·lar tot això...

(Alguns aplaudiments)

...així que encara fregam els plats bruts..., encara fregam els
plats bruts del Sr. Bauzá.

Per últim he de dir també una frase que em va agradar molt,
que va venir del company de Ciudadanos en comissió. “Esto de
la transición energética creemos que en realidad viene a
complicar”. Aquest és el compromís que té la bancada dreta
amb la transició energètica. Saben quin és el seu problema?,
el seu problema és que ni tan sols no s’haurien plantejat de
nomenar a una conselleria “de transició energètica i sectors
productius”, i molt menys de voler proposar i aprovar una llei
valenta de canvi climàtic, perquè a vostès els és ben igual la
transició energètica, els és ben igual la pobresa energètica i
els és ben igual la diversificació econòmica i productiva
d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Hem acabat el debat número 11.

Començarem el debat número 12 i darrer debat d’aquesta
sessió plenària. Debat número 12, de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 25, Conselleria de Mobilitat i
Habitatge, amb les seccions i entitats afins. 

Esmenes a la totalitat. 

Grup Parlamentari Popular. Secció 25, Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, 9849; E05, Institut Balear d’Habitatge,
9850; E06, Serveis Ferroviaris de Mallorca, 9851; E11, Ports
de les Illes Balears, 9852 ; C11, Consorci de Transports de
Mallorca, 9853.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 25,
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, 9415; E05, Institut
Balear de l’Habitatge, 9423. E06, Serveis Ferroviaris de
Mallorca, 9424; E11, Ports de les Illes Balears, 9428. C11,
Consorci de Transports de Mallorca, 9454.

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular. Secció 25, Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, al programa 431A, gestió i foment de

l’habitatge social, 10110. Al programa 431B, arquitectura,
habitatge i protecció  del patrimoni, 10107 i 10106. Al
programa 521D, transport per carretera, 10066. Al programa
552A, ports i transport marítim, 10097 i 10098. E05, Institut
Balear de l’Habitatge, 9985, 10049, 10094, 10102 i 10125.
E06, Serveis Ferroviaris de Mallorca, 10092, 10093, 10100
i 10101. E11, Ports de les Illes Balears, 10086 i 10089. C11,
Consorci de Transports de Mallorca, 10090, 10091, 10108 i
10121. 

Grup Parlamentari Ciudadanos. Secció 25, Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, al programa 431 A, gestió i foment de
l’habitatge social, 9511, 9553, 9554 i 9557. Al programa
431B, Arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, 9642.
Al programa 521A, Infraestructures bàsiques, 9640.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 25,
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, al programa 431A,
Gestió i foment de l’habitatge social, 9458. Al programa
521A, Infraestructures bàsiques, 9473 i 9483. Al programa
522A, Ports i transport marítim, 9466.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 25, Conselleria de Mobilitat i Habitatge, al programa
431A, Gestió i foment de l’habitatge social, 9718. Al
programa 431B, Arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, 9692 i 9693. Al programa 521C, Transport
ferroviari, 9689, 9690, 9691 i 9694. Al programa 521D,
Transport per carretera, 9695. E05, Institut Balear de
l’Habitatge, 9708.

Començam el debat i per a la defensa conjunta de les
esmenes té la paraula pel Grup Parlamentari Popular el Sr.
Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Un
titular d’un mitjà de comunicació local d’avui mateix: “Un
joven balear necesita un 123% de su sueldo para pagar un
alquiler.” “El salario de los jóvenes de Baleares no
alcanza para el alquiler de una vivienda.” Aquests dos
titulars defineixen la política en matèria d’habitatge del Sr.
Pons i de la Sra. Armengol, una política d’habitatge que es
defineix en dues paraules: fracàs i fum, aquestes són les dues
paraules...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... que defineixen la seva política d’habitatge.

I dic que la seva política d’habitatge és un fracàs i vostè ens
ven cada dia fum perquè les dades que tenim damunt la taula
són les següents: el preu real del lloguer a Balears 687 euros
el metre quadrat, la quarta província més cara d’Espanya, per
darrera de Madrid, Barcelona i Guipúscoa, la quarta.
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A Palma, a Eivissa i a Santa Eulària, rècord mundial, tenim
el preu de l’habitatge disparat, el lloguer, vull dir, disparat; el
preu de compra, Balears de les primeres d’Espanya, però és
que a Palma, a Santa Eulària i a Vila, Vila ja és número 1
d’Espanya, superant Guipúscoa, quant a preu de compra, 3.709
euros el metre quadrat.

Per tant, Sr. Pons, aquesta és la seva política d’habitatge,
una política d’habitatge fracassada. En conseqüència, la nostra
esmena a la totalitat a la seva secció està més que justificada,
perquè, com que és un fracàs la seva política d’habitatge no
podem dir més que el que diem, fracàs absolut; i això sí, vostè,
Sr. Pons, és el campió del món de les fotos, això sí, això ho
hem de dir perquè en matèria d’habitatge vostè s’ha fet... vostè
ha anunciat a Eivissa només més de 1.000 habitatges i no n’ha
fet cap ni un, zero habitatges a Eivissa, ni un, no n’ha fet cap;
quatre anys, ni un habitatge a Eivissa, n’ha anunciats més de
1.000, però no n’ha fet cap ni un. Aquest és el resum de la seva
política d’habitatge.

I li he de dir una cosa, presentam també una esmena a la
totalitat de la seva secció perquè el Partit Popular té una
política en matèria d’habitatge totalment diferent de la seva, és
totalment diferent de la seva. Una política d’habitatge que
creiem que és molt més eficaç que la seva política, per tant,
creiem que pot assolir els objectius molt més fàcil que la seva
política d’habitatge i, sobretot, una política d’habitatge molt
més barata que la que fa vostè per a l’administració pública.

Vostès ens diuen que volen construir 1.800 habitatges
públics; evidentment, ningú no s’ho creu, si vostè en quatre
anys no n’ha fet cap, 1.800 habitatges públics què els ha de
construir vostè!, és materialment impossible, però en
l’hipotètic cas, que ningú no s’ho creu, repeteix, que vostè fos
capaç de construir 1.800 habitatges la pròxima legislatura o
aquesta legislatura, només assoliria un 11% dels habitatges
que es necessiten a les Illes Balears per als ciutadans, per a les
rendes mitjanes i baixes, si no s’ha d’anar més lluny, un 11%
dels habitatges que es necessiten.

I sap per què li passa a vostè això? Perquè només confia en
la iniciativa pública per a la construcció de l’habitatge, aquesta
és la gran diferència entre la seva política d’habitatge i la del
Partit Popular. El Partit Popular confia en la iniciativa privada
per construir habitatges, és clar que sí, confia en la iniciativa
privada; vostè l’únic que fa és fer-se fotos, els diu als
promotors que, efectivament...

(Alguns aplaudiments)

..., que efectivament col·laborarà amb ells, però la
materialització en quatre anys i mig que vostè ha estat
conseller és nul·la, no ha incentivat per a res la iniciativa
privada per construir habitatges que la gent necessita a les Illes
Balears.

Per això, nosaltres vàrem presentar ja fa temps una PNL,
vostès, per suposat, varen votar immediatament en contra de
tot el que presenti el Partit Popular perquè a vostè li sembla
espantós, a vostès els parlen d’iniciativa privada i els genera

urticària, o sigui, és una cosa que, és clar, col·laboren amb
Podemos i això, els seus socis de Govern, MÉS, no?, e ls
genera urticària parlar de la iniciativa privada.

Per això nosaltres, a la nostra política d’habitatge creiem
que hem de modificar les normes urbanístiques per destinar el
sòl urbà i urbanitzable, actualment existent, Sr. Conseller,
l’actualment existent, per construir habitatges, que el sector
privat construeixi habitatges per a les rendes mitjanes i baixes
que es necessiten en aquestes Illes; però vostè no hi ha manera
que ens faci cas. Nosaltres creiem sincerament que s’ha de
fer.

Per altra banda, diem, home, s’haurien d’agilitar les
llicències, la concessió de llicències, tres mesos màxim;
vostè té un col·lapse total de llicències, als ajuntaments,
vostè..., això sí, no vol modificar ni una norma, no fos cosa
que es pogués agilitar un poquet més la construcció
d’habitatges i en poguéssim fer... la iniciativa privada en
pogués fer alguna.

Per altra banda, nosaltres, miri, nosaltres creiem que s’ha
de donar confiança i seguretat als propietaris perquè posin els
seus habitatges en el mercat. Vostès cada dia posen
entrebancs, nosaltres creiem que s’han de posar facilitats i
donar confiança i seguretat als propietaris perquè posin
aquests habitatges en el mercat.

Per cert, modificar la normativa i donar confiança té un
cost mínim per a l’administració, si és una qüestió de
normativa, no té cap cost per a l’administració, per tant, és
barat. Aquestes iniciatives que diem, jo  li he dit abans, són
prou més barates que les que vostès duen.

Nosaltres també creiem que s’ha de fer una hipoteca
compra-fàcil amb un cost mínim, només s’ha d’avalar el 20%
que no donen els bancs als joves, almenys, per tal que puguin
comprar un habitatge. I això, amb un sistema d’aval... no
parlam de joves que siguin insolvents, s inó que no tenen la
possibilitat de tenir l’estalvi suficient per donar una entrada a
la compra d’un habitatge. És clar, li vàrem proposar, a vostè li
va semblar una cosa espantosa.

Mesures fiscals, li vàrem proposar una bateria de mesures
fiscals i vostès hi varen votar massivament en contra. Sr. Pons,
faci el favor d’anar a parlar amb la consellera Sánchez i també
amb la Sra. Truyols i entre els tres agafin les mesures del
Partit Popular i copiïn-les com varen fer l’any passat, si estan
fetes, si les tenim damunt la taula.

(Alguns aplaudiments)

Entre els tres segur que seran capaços d’acordar alguna
mesura, alguna en sabran copiar, així és que no, no, no té cap
secret, facin el mateix que l’any passat amb l’impost de
transmissions patrimonials al 4% per compra d’habitatge.

Per altra banda, una cosa molt important, Sr. Pons, ens
podria explicar... vostè a l’IBAVI pressuposta l’ITS 2018 i ens
diu que el 2019 tenia pressupostats 14,9 milions d’euros, de
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l’ITS 2018. I resulta que el 2020 ens diu que té pressupostats,
que vol pressupostar 14,6 milions d’euros. O sigui, que vostè,
en un any, vostè és un venedor de fum, i per això en un any s’ha
gastat 300.000 euros de l’ITS del 2018, això és el que ha fet.

I segona cosa, si ens ho pot explicar, com és que a vostè li
pressuposten, a la secció 37, 27 milions d’euros per fer
habitatge i resulta que a l’IBAVI només té 11,27 milions
d’euros? Ens ho pot explicar això? Jo li explicaré, miri, el que
fa vostè és: li pressuposten, a la secció 37, 27 milions d’euros
i vostè mateix reconeix a l’IBAVI que no és capaç de gastar-se
aquests 27 milions d’euros a l’exercici 2020, amb plurianuals
i no sé què, 16 milions d’euros, 16 milions d’euros que vostè,
Sr. Pons, -ho sap, Sra. Consellera, Sra. Consellera d’Hisenda-,
el Sr. Pons té pressupostats 16 milions d’euros i no se’ls sap
gastar. En canvi, el Sr. Mir, qui se’ls gastaria en depuradores,
no els té. Sr. Pons, faci una modificació de crèdit i doni’ls al
Sr. Mir per fer depuradores...

(Alguns aplaudiments)

..., o a la Sra. Santiago.

(Remor de veus)

Li sobren, sí que li sobren, Sr. Mir, Sr. Mir, és que li
sobren, al Sr. Pons li sobren, no els sap executar, només es fa
fotos, fotos davant solars.

(Remor de veus)

Per altra banda, en matèria de mobilitat el defineixen dues
paraules, tres igual: col·lapse, embós i fum, també, una altra
vegada.

(Alguns aplaudiments)

Col·lapse, embós i fum. Miri, en matèria de transport
terrestre, embussos brutals a les entrades de Palma, embussos
brutals  a Eivissa, a Menorca, disculpi’m, no ho conec tant,
però segur que també, carretera general de Menorca vostès la
tenen oberta fa no sé quants anys...

(Remor de veus)

..., no hi ha manera, a vostès els parlen d’arreglar o de fer una
carretera nova, bé, urticària absoluta. És clar, com que vostè
no fa res, és clar, es genera el col·lapse, perquè transport
públic, fomentarem el transport públic, què ha fet, Sr. Pons, en
matèria de transport públic terrestre? Jo li diré, un any i mig
de retard per donar les noves concessions del transport
terrestre, això és el que ha fet vostè. I llavors ens diu: però hi
haurà un abans i un després; sí, una col·laboració
publicoprivada per a les noves concessions, és clar que sí, que
va molt bé, la col·laboració publicoprivada.

Transport ferroviari, quan firmarà el conveni de ferrocarril
amb l’Estat, Sr. Pons? Digui’ns-ho; vostè, fotos sí, fotos se
n’ha fetes unes quantes, però el transport ferroviari necessita
el conveni ferroviari amb l’Estat, i la Sra. Armengol i vostè

mateix, Sr. Pons, se’n van a Madrid a acotar el cap cada dia,
però no firmen res, no firmen res, no hi ha manera que vostès
firmin el conveni ferroviari i es puguin finançar les inversions
ferroviàries, no pagant amb els fons de l’ecotaxa, sinó pagant
amb fons de Madrid.

Transport aeri i marítim. Vostè no ha fet, Sr. Pons, en
matèria de transport aeri i marítim, gràcies a Déu, gràcies a
Déu que a la passada legislatura el Sr. Rajoy ens va aprovar el
75% de descompte, perquè si fora per vostè encara
esperaríem.

(Alguns aplaudiments)

Això sí, llavors ens venen un REB que bé, que era històric,
una faula de REB, això sí, a l’hora de la veritat un es llegeix tot
l’articulat del nou REB, aquest fabulós que ens va dir la Sra.
Armengol, que era meravellós, i no hi ha ni un sol compromís
amb les Illes Balears, ni un sol compromís. De fet, quan hi ha
un problema de transport de mercaderies vostè ha d’anar
corrents a Madrid, ei!, que he de salvar, m’he de fer dues
fotos, a salvar l’obstacle que ara em diuen no sé què; és clar
que sí, perquè en matèria de transport de mercaderies vostè no
té...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, ha d’anar acabant, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

... ni un sol euro.

Finalment, mobilitat elèctrica -ja està, és només un
moment-, mobilitat elèctrica. Vostè el prohibicionisme sí que
el té claríssim, el prohibicionisme, això sí, avui ens hem
assabentat, ens ho (...), Sr. Pons, estaran molt contents a
Podemos i a MÉS per Mallorca, la suspensió del calendari de
la prohibició del diesel; suspensió del calendari, com no podia
ser d’altra forma...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., vostès s’atribueixen competències...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

... i ja està. Llavors en seguirem parlant. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Si alguna conselleria merecería
una enmienda a la totalidad de sus presupuestos de su
actividad, desde luego es la que usted encabeza.

Hoy nos hemos desayunado con la noticia de que los
jóvenes de Baleares dedican al pago del alquiler el doble del
sueldo que hace seis años, un 123% de su sueldo les haría
falta para pagar ese alquiler. Evidentemente, usted tiene el
problema de la herencia recibida, y de ¿quién recibió usted la
herencia, Sr. Conseller? Porque en los últimos cuatro años
este gobierno, que se pasa el día declarando emergencias, pues
decretó que también tenemos una emergencia habitacional. Y
pasa como con el cuento de Pedrito y el lobo, es que como
sus emergencias no se las creen ni ustedes mismos, el día que
tengamos una emergencia de verdad no les va a creer nadie,
los ciudadanos dirán: a ver qué emergencia ha decretado el
Gobierno esta semana. Pero es que la emergencia habitacional
sí existe, sí es un problema real.

Y ustedes ¿qué hicieron los cuatro años anteriores en
cuestión de vivienda social y de vivienda, en general? Nada. Y
cuando les dicen que no construyeron ni un piso, rebuscaron
en el cajón y creo que encontraron 14 que habían entregado,
esa es su herencia de los cuatro años pasados. Porque la
herencia, Sr. Conseller, es suya.

Usted es responsable del IBAVI, el IBAVI es un gran
tenedor, a ustedes les gusta hablar de grandes tenedores, el
IBAVI es un gran tenedor, tiene muchos pisos. Y estos días,
también, ayer, nos hemos desayunado con la noticia del
desahucio de un abuelo con tres by-pass y su nieto de un piso
del IBAVI. Yo no dudo de que cuando ustedes desahucian a
alguien es en función de una sentencia judicial y lo hacen
conforme a derecho, es evidente; pero es que cuando el IBAVI
desahucia a alguien conforme a derecho es exactamente igual
que cuando cualquier propietario particular desahucia a
alguien conforme a derecho, pero ahí van todos ustedes a
hacerse la foto: Oficina Antidesahucios... Y entonces sí, o sea,
contra los particulares hay que arremeter, porque aunque el
desahucio sea legítimo nosotros somos el gobierno de la
gente, con la gente y para la gente y la gente está en el centro
de nuestras políticas y vamos allí a montar el pollo. Si lo hace
el IBAVI es con toda justicia y ajustado a derecho, porque,
además, sus socios de gobierno de Podemos, la Sra. Montero,
se dio el lujo hasta de citar el nombre de un particular en
todos los medios de comunicación por un desahucio legal y
legítimo. ¿No han ido a manifestarse cuando desahuciaron el
otro día a un abuelo del IBAVI o estaban ustedes muy
ocupados?

Con respecto al modelo urbanístico, el problema de la
vivienda, Sr. Conseller, es global, se lo han dicho antes, no es
solo la iniciativa pública, es también la iniciativa privada, y el
modelo urbanístico en general. Tendremos que empezar a
hablar del problema del estancamiento de las licencias, del
problema que destacó el o tro día El Pi en el tema de las
reformas de los informes hídricos pendientes de tramitación,
pero también tenemos que hablar del problema de sus inventos

del TBO de limitación de rentas que, afortunadamente, no está
saliendo adelante y que los países que lo han aplicado ya se
han dado cuenta de que no funciona.

Lo que tienen ustedes que hacer es dar seguridad jurídica
para que los particulares pongan sus pisos en alquiler, porque
el problema de la vivienda no solo es de compra de vivienda,
todos los españoles tenemos esa mentalidad, hacemos nuestro
ahorro, nuestra hucha para las pensiones normalmente es la
compra de vivienda, pero el alquiler, y sobre todo el alquiler
social se ha de fomentar, y el mercado funciona con la oferta
y la demanda, si hay mayor oferta podremos reducir los
precios. Pero mientras la gente tenga miedo a poner su piso en
alquiler porque no tiene seguridad jurídica, y porque cuando
alguien no paga la renta y se le desahucia se le van a echar
encima la jauría de los del postureo y la fotografía, depende de
quien sea el desahuciador, evidentemente hay mucha gente que
prefiere tener sus pisos cerrados. Hay cientos, miles de pisos
cerrados que ayudarían, y mucho, a solventar el problema de
la vivienda si fueran puestos en el mercado con la garantía
jurídica adecuada.

Con respecto al tema de los trenes, lo de los trenes ya le
viene a usted no de la legislatura pasada, del anterior pacto de
retroceso; entonces, ¿realmente quieren hacer alguna política?
Porque el problema de los trenes empieza a ser parecido al
problema de la (...) que no lo coge nadie, y ¿por qué muchos
trenes la gente no los coge? Solo los puede coger el que tiene
mucho tiempo o el que se tiene que emplear horas en los
desplazamientos.

Un transporte público para ser eficaz no solo ha de ser
verde y sostenible y todas esas cosas, las frecuencias y el
tiempo que emplean las personas utilizando el transporte
público no puede ser interminable, porque si no la gente no
usa el transporte público. Si para hacer un desplazamiento que
en vehículo privado uno tarda diez minutos, tarda tres cuartos
de hora o una hora en transporte público, solo coge el
transporte público el que no le queda otro remedio que
cogerlo. Así no se fomenta el transporte público, hay que
aumentar evidentemente la eficacia del transporte público.

Y el problema al final es que ustedes, con el transporte,
como con todo, hacen política ideológica, ustedes crean el
problema para decir luego que hay un problema y lo vamos a
solucionar nosotros con nuestras medicinas. Y ¿cómo crean
los problemas? Crean los problemas estrechando la entrada de
Palma en la autopista, haciendo las obras en verano,
reduciendo los carriles, no queriendo ver cuál es la realidad de
estas islas, y dice: es que hay muchos atascos; claro, esto se
solventaría con el transporte público porque de esta manera es
insostenible. No, es que ustedes crean el problema, ustedes
hacen todo lo posible para que haya atascos, para luego decir:
¿es que lo ven cómo teníamos razón? No, no es que tengan
ustedes razón, es que ustedes se dan la razón a ustedes mismos
creando el problema.

Realmente, Sr. Conseller, me gustaría saber cuántas
viviendas sociales piensa usted construir durante estos cuatro
años de legislatura. Déme un número para que cuando dentro
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de tres presupuestos volvamos a estar aquí, yo pueda decirle:
me equivoqué, tenía usted razón, la ha cumplido su palabra y
ha hecho usted las viviendas que prometió hacer. Simplemente
esto, Sr. Conseller, denos usted el número de cuántas
viviendas de protección oficial, ya sea para venta, ya sea para
alquiler social, piensa usted poner encima de la mesa.

Y hay comunidades autónomas, decía antes el Sr.
Conseller que éramos un poco la envidia con nuestro
despliegue normativo de algunas comunidades autónomas con
el tema de la energía, pues hay comunidades autónomas donde
el tema de la vivienda social funciona, funciona muy bien,
tomen ustedes ejemplo; por ejemplo de las Vascongadas,
miren ustedes cuál es la política de vivienda que se hace allí,
verán como cuando se hace una política de vivienda adecuada
los precios no suben, los precios se mantienen, los precios se
sostienen, no hay inflación, no hay burbuja inmobiliaria y todo
funcionaria muchísimo mejor.

Y ya para terminar, Sr. Presidente, Sr. Conseller,
realmente dejen ustedes de decretar emergencias, si estamos
en emergencia habitacional dígame usted de dónde va a sacar
el dinero para construir todas esas viviendas, miles, cientos de
miles, millones de millones que va usted a construir, dígame
cuántas van a ser. Con que sean el doble de la legislatura
pasada ya igual nos damos por satisfechos; claro que creo que
el doble de cero es cero.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Obrim una qüestió
incidental, per a la intervenció del Govern té la paraula el
conseller Sr. Pons.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Molt bon dia a tothom, senyores i senyors diputats.
Permeti’m que pugui començar aquesta primera intervenció i
doni les gràcies i agraeixi les esmenes parcials concretes que
s’han presentat, on n’hi ha algunes que jo crec que són
aportacions constructives i que en la mesura del possible
nosaltres perseguíem poder-les aprovar, n’hem aprovades
algunes vinculades al Partit  Popular: adequació
d’instal·lacions dels pescadors, esmena de 300.000 euros; una
altra vinculada a l’IBAVI, manteniment i reparació d’edificació
en concret, també esmena transaccionada en aquest cas,
lligada a la instal·lació de fondeig ecològics; alguna més
també per part de Ciutadans que ens semblava interessant
vincular al 75% de descompte i de poder fer alguns d’aquests
estudis.

Amb aquesta idea, en la mesura del possible, aquelles
esmenes que venen argumentades, que són raonades i que
entenem que poden millorar les propostes, efectivament vam

proposar que fossin acceptades i esper que així ho puguin ser,
crec que és aquesta la manera com hem de fer feina.

Després hi ha una segona part, que ja et sorprèn més, no?,
que són esmenes a la totalitat que no tenen cap tipus
d’argumentació, ni tan sols de justificació i que jo tampoc no
les he sentides aquí i que esper que les sentirem després a la
segona intervenció, però que m’ha sorprès que no n’anassin
acompanyades absolutament ni tan sols d’una sola referència.

En el cas de VOX jo crec que encara és molt més mal de
comprendre, a mi em va estranyar, com era possible que VOX
no fos a les comissions on presentaven els pressuposts i on hi
havia oportunitat de poder conèixer de primera mà les nostres
propostes i poder fer allà un primer debat. I ara que he sentit
aquesta intervenció seva, entenc per què no va venir,
bàsicament perquè no hi ha feina feta darrera, bàsicament
perquè només l’únic que fan és argumentar quatre tòpics que
ja hem sentit al llarg d’aquest debat durant deu vegades, que no
ens duen aumon i que no van acompanyats de cap proposta
alternativa en positiu, ni una,...

(Alguns aplaudiments)

..., ni una sola proposta alternativa en positiu. I es queden amb
el no, es queden amb el no i amb la voluntat de bloqueig.

Uns pressuposts de 430 milions d’euros, amb un
increment realment important i que vostès decideixen votar en
contra, en bloc, sense presentar alternatives, o quan en
presenten alguna, de parcial, són vertaderament d’escàndol i hi
faré alguna referència després. Però, aquests vots que diuen
que no han de saber a què són, ens diuen que no a continuar
construint habitatge públic, açò que vostè exigeix tant anirà
acompanyat del seu vot contrari, 585 habitatges es construiran
dins el 2020, Sr. Rodríguez, 585 es construiran dins el 2020.
I no es preocupi que a final d’any passarem comptes.

(Alguns aplaudiments)

Diuen que no a 8 milions d’euros d’ajudes al lloguer, quasi
4.000 famílies, quasi 4.000 famílies reben ajudes directes al
lloguer, 8,8 milions d’euros, i diuen que no a açò també.

Diuen que no a bloquejar qualsevol proposta que pugui
estimular els grans tenidors a posar habitatge privat en el
mercat.

Diuen que no a seguir avançant en transport públic, que el
tren, el metro, pugui arribar al Parc Bit; que hagi més
freqüències; que hi hagi més serveis; que hi hagi el nou model
de transport que ja es troba en aquests moments adjudicat.

Diuen que no a la integració tarifària? Diuen que no a les
infraestructures portuàries i a la connectivitat entre les Illes?
A tot açò votaran vostès que no, sense ni tan sols tenir la
capacitat de presentar una alternativa real que pugui dibuixar
un model diferent que puguem discutir? Es queden amb el no.
Crec que ni tan sols s’han mirat els pressuposts, Sr.
Rodríguez, fixi’s el que li dic.

 



1226 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 5 / 19 de desembre de 2019 

I en faré alguna referència, començaré per ports,
començarem per ports. Fa quatre anys, en el 2015, Ports tenia
un deute de 50 milions d’euros, 50 milions d’euros de deute
financer, en el 2019 acabarem aquest any amb un deute de 18
milions d’euros, i  l’objectiu és que en el 2023, quan acabi
aquesta legislatura el deute sigui zero, zero milions d’euros,
de 50, del Sr. Costa, el que puja aquí dalt i comença a donar
lliçons a tothom, a zero milions d’euros, en dues legislatures.
Primera lliçó.

(Remor de veus)

La segona, la necessitat de mantenir les inversions, en
aquesta legislatura invertirem 52 milions d’euros en matèria
portuària, 52 milions d’euros en matèria portuària. Venim de
la legislatura passada, havent fet més d’una vintena llarga
d’actuacions a tots els ports, se’n pot anar al Port de
Ciutadella, se’n pot anar a Cala Rajada, a Banyalbufar, se’n pot
anar a Sóller, a molts de ports ja veurà obres construïdes i
executades, senceres, amb gran satisfacció per part dels
usuaris. Mentre que quan hi havia el Sr. Costa els ports
s’enfonsaven.

Tercera qüestió, i, a més a més, hi haurà aprovació de
normativa: llei de ports, pla general.

Aquest era un plantejament, per tant, necessari i obligatori
i, juntament amb açò, els concessionaris invertiran 45 milions
d’euros més, dins aquesta legislatura veurem 100 milions
d’euros invertits en els ports de manera conjunta,
col·laboració publicoprivada. I vostès d’açò no en diuen res,
i vostès a açò hi voten en contra. Però no només açò, sinó que,
a més a més, tenim la capacitat d’agafar diners de Ports de les
Illes Balears, 10 milions d’euros dins aquest any, per donar-
los a caixa comú, que permetí que Educació, Salut o Habitatge
puguin tenir més recursos. I també voten en contra d’açò?
També voten en contra que Ports pugui fer aportacions perquè
tenim capacitat de generar superàvit? Està molt sorprès, no es
pot creure que una empresa pública generi superàvit, amb la
cara que em posa vostè, i crec que val la pena.

Tant és així que vostès van i ens presenten una esmena i
ens demanen a Turisme, l’AETIB, que agafi 4,3 milions
d’euros de l’AETIB per anar a Ports i fer més inversió. Però
que no ho sap que és que generam superàvit? Què no ho sap
que reduïm deute any rera any? Què no ho sap que la bona
gestió de la cosa pública ens permet fer tot açò? I que és a
l’inrevés, que som nosaltres que fem aportacions al Govern.
I açò es mereix esmena a la totalitat? Esper que ara pugui pujar
aquí i ho pugui explicar, amb els seus nombres, per quins
motius resulta que presenta una esmena a la totalitat a Ports de
les Illes Balears sense presentar una sola alternativa i sabent
que açò representa un bon exercici de bona gestió, deu
vegades millor que la del Sr. Costa, 50 milions d’euros.

Però en podem fer més també, no hi ha cap inconvenient.
Ho fem en matèria d’habitatge, faltaria més, ho fem en matèria
d’habitatge, 100 milions d’euros, mai no hi havia hagut tants
recursos per a habitatge públic; tant de bo el Sr. Costa hagués
tengut la capacitat de prioritzar l’habitatge públic! Venia

solars, la política seva de la col·laboració publicoprivada de la
qual tant presumeix era agafar solars públics per donar-los a
hotelers i construir hotels, aquest era el seu plantejament de
política d’habitatge públic.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Efectivament, d’acord, em diuen: era un, un, era un,
efectivament, va ser perquè només en van poder vendre un,
perquè els tenien tots per vendre, els tenien tots per vendre.

(Remor de veus)

I els fa mal!

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

I els fa mal! I van haver de canviar i van haver de començar
a posar recursos públics, perquè és cert que la col·laboració
publicoprivada és necessària, i tant com sí, però l’errada
grossa és voler donar l’esquena a la cosa pública, a pensar que
des de la cosa pública no hem de fer esforços, i no hi hem de
dedicar recursos. I si és així, per què hi ha una esmena a la
totalitat? Estan en contra, per tant, que destinem 40 milions
d’euros a la inversió d’habitatge públic, estan en contra d’açò?
Que dins el 2020 es construeixin 585 habitatges, 15
promocions a Mallorca, amb 396 HPO; 7 promocions a
Menorca, amb 103 HPO; 3 promocions a Eivissa, amb 86
HPO?

I vostè, Sr. Antoni, i si se’ls troba pel carrer quan hi va, o
ja no va a Eivissa? Doncs les promocions es troben en marxa
i ho hauria de saber. I per què es troben en marxa? Perquè hi
ha recursos públics, perquè venim de licitacions, perquè hem
hagut de fer els projectes primer, perquè els ajuntaments ens
han hagut de cedir els solars abans, perquè quan vam arribar no
ens vam trobar res. I la inèrcia de la política d’habitatge públic
és llarga, de llarg recorregut; jo els deman que el dia que hi
hagi un canvi, esper que es torbin molt, vostès aquesta política
no la canviïn, que és el que han fet cada vegada, incapaços
d’iniciar qualsevol promoció pública d’habitatge. I sempre els
han donat vostès l’esquena.

Diran que no al lloguer, ho deia abans, 8,8 milions d’euros.
Diran que no a l’Observatori de l’Habitatge, 200.000 euros
també que no entenem per quin motiu i estaria bé que ho
explicassin; escolti, per quin motiu no anam cap aquí?

I aquest és, per tant, el nostre plantejament, el nostre
plantejament és de construcció d’habitatge públic i tant com
sí, el nostre plantejament és d’ajudes a aquella gent que més
ho necessita, quasi 4.000 famílies, 8 milions d’euros
directament. El 50% (...) i el 50% del lloguer a fons perdut a
tota aquesta gent que més necessitats té, i vostès voten que no
i es queden aquí, sense ser capaços de dibuixar una alternativa
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real, amb nombres reals que demostrin que, efectivament, el
seu plantejament és millor.

I açò sí, hem fet algun desnonament i tant com sí, amb
informes de Serveis Socials, condemnes per tràfic de drogues,
conflictivitat amb els vesins, anys sense pagar, i Serveis
Socials recomana que facem aquest desnonament. Aquí vostès
haurien de prendre la decisió de saber quina és la postura de
les dues que defensen, nosaltres l’hem tenguda clara: actuarem
sempre que vagi acompanyat dels plantejaments dels Serveis
Socials, i no tothom és igual, no tothom és igual; hi ha gent
que té comportaments en aquests habitatges que generen
realment problemàtiques on els mateixos usuaris de la resta
dels habitatges demanen també actuacions. I açò va ser un
debat que vam tenir aquí la legislatura passada i vam fer un
plantejament en qüestions molt clares, molt clares, i voldria
sentir-los dir que hi estan en contra d’aquesta proposta.

Podem seguir, eh, i seguim amb transports, açò que
nosaltres no hem fet res, i venim d’aquesta legislatura passada
on no hem fet res en transports. I resulta que sense fer res, Sr.
Costa, sense fer res, cada any dels quatre anys passats
guanyàvem 1 milió de passatgers, sí, posi aquesta cara,
guanyàvem 1 milió de passatgers. El 2016, 1 milió de
passatgers més d’usuaris, sí, d’usuaris, açò vol dir que hem
canviat freqüències? Sí. Hem millorat les connexions? Sí. Per
tant, hem fet una bona gestió dels recursos que teníem en
matèria de transports i resulta que, a mesura que fem açò,
guanyem en passatgers, 4 milions en quatre anys. I aquesta
legislatura, i tindrem temps també de poder-ho discutir, veuran
com cada any incrementarem també el nombre d’usuaris.

I aquí també em sorprèn, esmena a la totalitat al Consorci
de Transports, sense cap problema. En el 2020 tots els
autobusos de l’illa de Mallorca, tots, seran nous, tots, a partir
de dia 8 de novembre, tots els autobusos nous. Hi haurà un
50% més de quilòmetres recorreguts, un 50% més de
freqüències; horaris estables molt més llargs; 7 gasineres
públiques, la gran majoria, el 60% de tots aquests autobusos
nous estan adaptats, cap d’aquests, un 0,5%, no dependran de
derivats del petroli, o elèctrics o de gas. I a tot açò vostès hi
votaran en contra, amb una esmena a la totalitat, i no entenem
per què i m’agradaria que pugés aquí dalt i ho expliqués per
quin motiu.

Però també votaran en contra que facem esforços en la
integració  tarifària, que hi pugui haver acords entre l’EMT,
Serveis Ferroviaris i el Consorci de Transports de Mallorca,
i per què també estan en contra d’açò? Si resulta que el futur
i el camí va cap aquí, i tampoc no ho entenem i tampoc ho han
sabut explicar.

Açò sí, presenten esmenes parcials a coses que també ja
tenim, perquè ens demanen 200.000 euros per a l’adequació
de parades d’autobús, n’hi hem posat 750.000 i vostès ho
saben. Ens demanen inversions, ah, bé, i aquesta ja és de llibre,
açò és la constatació, ens demanen inversions per a carreteres
a Eivissa i a Menorca, la solució són inversions del Govern a
Eivissa i a Menorca, quan el primer que haurien de saber és

que les competències són del Consell d’Eivissa i del Consell
de Menorca, açò és la primera.

(Alguns aplaudiments)

L’arquitectura institucional, la primera, per tant, ja no hi
estam d’acord. Però després ve la segona, i és el model que
vostès ens proposen, i ens diuen: no, no, és que a Menorca ha
de ser el desdoblament i s’ha de fer igual que es va fer a
Eivissa, amb peatges a l’ombra. Una obra de 200 milions
d’euros que va acabar costant-ne 650. El model prototip, el
paradigma d’obra pública del Govern Matas, aquesta és la
referència que ens proposen aquí ara de cara al futur. Encara
pagam aquesta infraestructura amb peatge a l’ombra, en
aquests pressuposts trobarà vostè 26 milions d’euros que van
destinats a pagar autopistes d’Eivissa del Govern Matas, amb
els peatges a l’ombra, amb el model que vostè ens defensa. És
aquesta l’alternativa, quan n’ha presentada una és aquesta? No
tenim competències i el pitjor model possible que hem vist en
aquesta comunitat, acompanyada d’un govern que la meitat va
anar a la presó, li vull recordar també. Per tant, crec que
valdria la pena fer alguna reflexió.

I podem seguir, ho podem fer amb Serveis Ferroviaris
també, quan serà que signarem el conveni? I jo li torn repetir,
Sr. Costa, i ja li vaig explicar aquí una vegada en plenari,
presupuestos generales del Estado, sección 17, Ministerio
de Fomento, programa 453A, infraestructuras de tranporte
ferroviario, a la partida orgànica 17.20, a l’econòmica 751,
Convenio con la comunidad autónoma de las Islas Baleares
en materia de ferrocarril, 10 milions d’euros, no és que
estigui firmat, no, és que està pressupostat, està pressupostat
en el pressupost que vostès van votar en contra. Vale.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’anar acabant.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Per tant, sí que... -acab ja, Sr. President-, sí que allò que
vam dir ho vam fer, fins on vam arribar; després van venir
vostès i van dir: no volem que hi hagi conveni ferroviari. Ja és
la segona vegada que ho han dit açò, Sr. Costa, ja és la segona
vegada; el primer se’l van carregar, es van carregar el tren
d’Artà, i ara, que teníem, a més a més, de nou, un nou conveni
ja pressupost en els pressuposts de l’Estat, vostès van dir que
no hi estaven d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi Sr. Pons...

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

No puc explicar els  Serveis Ferroviaris, però segur que
després a la rèplica tindré oportunitat. Moltes gràcies, Sr.
President.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. En torn de rèplica pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, vostè, Sr. Pons, ens demana: i
per què han presentat vostès una esmena a la totalitat? Doncs
jo li he dit abans, no sé si li ha quedat clar, però li tornaré dir.
La justificació és molt senzilla, perquè la seva política en
matèria d’habitatge i la seva política en matèria de mobilitat
són un fracàs, les paraula clau són: fracàs, col·lapse, embús i
fum. Per aquesta raó li hem presentat una esmena a la
totalitat...

(Alguns aplaudiments)

..., és així de senzill. No sé quantes vegades li he de dir, ja li he
dit. Aquestes són les paraules clau.

En segon lloc, no ens ha dit res d’aquests 16 milions
d’euros d’ITS que vostè no pretén ni tan sols gastar-se el
2020, i que el Sr. Mir no pot fer servir perquè vostè li va dir
a la Sra. Consellera d’Hisenda, que no podem fer servir en
depuradores, perquè vostè li va dir: ah, jo vull que es
pressupostin 27 milions d’euros d’ITS; i, efectivament li feren
cas, i al Sr. Mir n’hi varen pressupostar 5 i el varen deixar
pelat. Això el que ha passat a la pràctica.

(Remor de veus)

Per altra banda, jo crec que això val la pena remarcar-ho,
5 milions d’euros de grans tenidors, 5 milions d’euros de
grans tenidors. És realment sorprenent que els senyors de
Podemos i els senyors de MÉS per Mallorca estiguin tan
contents que vostè, Sr. Pons, els enviï als grans tenidors, als
fons voltor, a aquesta gent que és terrible vostè va i habitatges
que no posava en el mercat, ens podria explicar per què no les
posaven al mercat aquests grans tenidors? Tal vegada és que
estan plens d’ocupes, tal vegada estan fets pols els habitatges.
Alguna cosa deuen tenir, perquè si no algú que vol treure un
rendiment a un habitatge el posa en el mercat, dic jo, vaja.
Doncs, hi va vostè i els diu: no es preocupin, els donarem 5
milions d’euros per arreglar la situació. És realment increïble,
Sr. Pons, que vostè vulgui fer això. I això sí, a Podemos tan
contents, cap problema, i a MÉS per Mallorca també,
contentíssims de la situació.

(Remor de veus)

Ja, ja, sí, sí.

Per altra banda. Vostè ens diu que farà aquesta
legislatura..., perdó, ara no l’he entès bé si ens ha dit, ha di
2020, no? 585 habitatges, ens diu. Però, Sr. Pons, home!, que

vostè s’ha fet 2.000 fotos davant solars buits; vull dir, vostè se
n’ha anat a fer-se..., i la Sra. Armengol, ha anat a fer-se fotos
per tot i no n’ha fet cap ni un d’habitatge en quatre anys, no
n’ha fet cap. Podrien anar, jo que sé, a passar la desbrossadora
perquè no es veiés l’herba als solars buits. Vostès posen
quatre cartells, quatre cavallets allà i es fan quatre fotos, és el
que han fet tota la legislatura. Vostè, 27 milions d’euros en
execució el 2020? Somia truites vostè, si no ha estat capaç
d’iniciar-ne cap en quatre anys i ara ens diu que en farà 500 en
un any!

Realment això de les col·laboracions publicoprivades i la
iniciativa privada, li hem dit i li hem repetit cents de vegades,
Sr. Pons, no és incompatible amb la iniciativa pública, facin
vostès els habitatges, és clar que sí, però si està molt bé, la
iniciativa pública és necessària, molt bé. Però la col·laboració
publicoprivada i la iniciativa privada és imprescindible per
resoldre el problema de l’habitatge, i vostè l’únic que fa,
desgraciadament, és fer-se fotos, una altra vegada fotos i fum,
fan un parell de fotos, pactarem amb la iniciativa privada. Però
llavors no es materialitza en res, Sr. Pons, perquè quan vostè
ha de modificar la normativa o plantejar la..., no vol modificar
res, ni vol fer res en aquest sentit. I després la iniciativa
privada li pregunta, escolta, com podem fer-ho? I vostè ni
mesures fiscals, ni agilitar tràmits, res.

Matèria de transports. És realment terrible veure que
vostès a la legislatura 2007-2011 cremaren 8 milions d’euros
en estudis en matèria ferroviària, 8 milions d’euros cremats en
estudis, i ara resulta que ens ve una altra vegada vostè a l’any
2020 i vol tornar estudiar...

(Remor de veus)

... per 1,2 milions d’euros més. Vostè, jo l’entenc, les fotos
s’han de fer amb alguna cosa, facem un estudi, molt bé,
estudien cada dia, es gasten 1,2 milions d’euros, que vendrien
molt bé, i així ho creiem amb les esmenes parcials, per a
moltes altres coses, però volen estudiar coses que ja estan
estudiades, Sr. Pons, aprofiti els estudis que ja es varen fer en
el seu moment. 

Conveni ferroviari. Miri, vostès varen firmar un conveni
ferroviari de 443 milions d’euros que era fum no, era una
presa de pèl total, només hi havia una addenda del 2008 -ja li
vaig dir en comissió, Sr. Pons-, una addenda del 2008 i del
2009, 28 milions d’euros, dels 443, 28 milions d’euros. I el
Sr. Zapatero a l’any 2010 ja no va firmar res, i va dir: eh, aneu
a passejar! Les addendes no es varen firmar, Sr. Pons, això sí,
des de MÉS per Menorca, allà, a SFM varen licitar 220
milions d’euros, i cada dos per tres arribava un tren, arribava
un tren a les Illes Balears, al port de Palma, arribava el tren i
el Sr. Company ens havíem d’empassar el tren amb patates,
perquè vostès varen comprar els trens sense vies ni res i les
síquies estaven obertes i havia licitat sense crèdit 220 milions
d’euros.

Una vergonya!

(Alguns aplaudiments)

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 5 / 19 de desembre de 2019 1229

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Yo no sé si existe una
fórmula jurídica para hacerlo , pero me gustaría retirar, con
carácter retroactivo, la enmienda que hicimos referente a la
Dirección General de Coordinación, que, visto lo que ha dicho
el Sr. Costa, nos equivocamos, sí que es muy necesaria, tienen
ustedes que coordinarse un poquito mejor.

Nos ha dicho, Sr. Conseller, que no fuimos a la comisión,
está aquí la presidenta de la Comisión de Hacienda y
Presupuestos, estuvimos presentes en la comisión donde se
trató el presupuesto de esta conselleria, estuvimos, estuvimos
en la comisión donde se trató  el presupuesto de su
conselleria.

También que un socialista nos intente explicar que uno a
veces no puede decir que no, el partido del “no es no” y
“porqué no”, pero no, nosotros decimos que no por algo, y no
haga usted demagogia, todo el mundo sabe que una enmienda
a la totalidad no significa que vayamos a hacer desaparecer su
conselleria y toda sus políticas, sino que no estamos de
acuerdo con la filosofía de la política, en general; porque dice,
decimos..., dicen ustedes que no a la continuidad de
construcción de la vivienda pública. ¿Qué continuidad? O sea,
si es la continuidad de los cuatro años anteriores, claro que
decimos que no, claro que decimos que no a continuar sin
hacer vivienda pública. ¡Claro que decimos que no!

(Remor de veus)

Con respecto al observatorio este, los 200.000 euros del
observatorio, y ¡ojo!, que es barato ¿eh?, porque en Palma va
a aprobar ustedes otro, donde también gobiernan, con las
mismas características y con un importe similar; teniendo en
cuenta que su observatorio es para toda la comunidad, el de la
comunidad sale barato comparado con el del Ayuntamiento de
Palma. Es absolutamente innecesario ese observatorio y,
sobre todo, es innecesario dotarlo de dinero. Primero, si usted
quiere hacer un estudio sobre la vivienda, nosotros, que sí
creemos en la capacidad de los funcionarios de su conselleria,
pueden hacerle un informe perfectamente, y si no hay un
montón de portales en internet que tienen unos estudios que
le pueden decir hasta por barriadas cuál es el precio medio,
me invita usted a una caña y yo le hago el estudio.

Con respecto al tema de los desahucios. Nosotros, Sr.
Conseller, nosotros no estamos en contra de los desahucios,
todo lo contrario, porque en este país afortunadamente es un
estado de derecho y cualquier desahucio se produce con todas
las garantías. Nosotros estamos en contra de su doble moral,
su doble moral. Usted ha venido aquí y ha dicho: es que los
desahucios estaban justificados. ¿Es que el resto de
desahucios que decreta un juez no están justificados? ¿No lo
están, no lo están, no lo están? No cree usted en la justicia de

este país, es usted conseller y no cree en la justicia? Porque
ningún desahucio se hace porque se le ponga en las narices a
un propietario, todos los desahucios en este país son con una
garantía judicial, se lo crean ustedes o  no. Y si ustedes no
creen en la justicia de este país y no creen en nuestro sistema,
lo que no sé es porque están ocupando los puestos que están
ocupando.

Porque su doble moral la extienden a todo, su magia del
lenguaje. Ustedes, como salieron los cuatro de Terraferida, y
digo cuatro, porque eran justitos para aguantar la pancarta,
aunque consiguen muchos titulares, se opusieron al tema de la
autopista a Campos, les llaman desdoblamientos, y al segundo
cinturón le vamos “vía conectora”, que suena más bonito.
Hacen este tipo de trampas una y otra vez, jugando con el
lenguaje y con esa doble moral.

Luego, no sé de qué alguien se extraña que le vayan a dar
5 millones a los grandes tenedores cuando hace dos días le
han 2 millones a Roures, que estamos aquí, se  ve, para
financiar el gran capital, ése que algún partido antes, antes,
cuando se ve que tenía..., cuando quería asaltar los cielos,
cuando quería cambiar el mundo, sí les preocupaba. Ahora se
ve que estas cosas ya no les preocupan, y ya no les preocupan
porque tienen muy claro que ahí, en la calle, fuera de los
sillones, hace mucho frío.

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per contestar el Govern té la
paraula el conseller Pons.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons).

Moltes gràcies, Sr. President. Acabarem aquest debat, Sr.
Costa i Sr. Rodríguez, sense saber per quin motiu han pujat una
esmena a la globalitat a l’empresa pública de Ports.

(Remor de veus)

Sí, sí, sí, efectivament, Sr. Costa, no sabem per quin motiu.
Hi ha hagut una esmena a la totalitat a l’empresa pública de
Ports. Reduïm deute, fem aportacions al Govern de les Illes i
no són capaços de justificar per què juguen a la contra, sense
fer cap proposta alternativa. 

Al Sr. Rodríguez, home, jo a la Comissió de Pressuposts
que jo vaig comparèixer sé qui hi havia, perquè sé amb qui vaig
debatre, i de vostès no hi havia ningú, ningú, ningú.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Efectivament, després d’haver-li dit que no s’havia mirat
els pressuposts i  que no era capaç de plantejar-me cap
proposta concreta, ha pujat aquí dalt i m’ha dit que la globalitat
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era com a una cosa normal que es presentava, però que no
tenia perquè suposar res més que açò. Per tant, juguen a la
contra amb ganes de destruir, sense cap voluntat de fer camí
cap endavant. I jo crec que quan vens aquí dalt has de venir amb
la feina feta, treballada, amb els pressuposts estudiats, cercant
els arguments de les coses que estan bé i les coses que estan
malament. I tant com sí, crec que feina rigorosa i estudiada
cap ni una, almanco en aquesta conselleria.

De la part dels pressuposts, dels 27 milions d’euros d’ITS.
Tots aquests recursos són dins l’IBAVI per executar 585
habitatges, 585 habitatges. Que l’any que ve aquests estiguin...,
que facem 585 habitatges no vol dir que estiguin acabats, vostè
açò ho pot entendre? D’acord, idò, si vostè entén açò, de la
mateixa manera ha d’entendre que ara ja n’hi ha més d’un
centenar que es construeixen i que açò és fruit, precisament,
de la feina de la legislatura passada, dels projectes, de les
licitacions. I ara tenim encara més recursos per fer encara més
habitatge públic, i bona part d’aquests recursos, 40 milions
d’euros, seran per licitar i iniciar aquestes obres, que ens
permetran que dins el 2020 en tenguem 585 que estiguin en
marxa. 

I no passa res, tenim quatre anys de debat per endavant, i
veurem si és cert que estan construïts o no; veurem quan
acabem l’any si aquests 585 estan en marxa. Vostès em dirà,
i encara no estan acabades? No, perquè ens torbam un any i
mig a fer unes obres, Sr. Costa, i vostè també ho hauria de
saber. Bé, a Campos diuen que se’n torben cinc, nosaltres
serem més ràpids, senyor..., per tant, aquí devora.

A partir d’aquí el plantejament que fem nosaltres va per
aquí. Fem estudis? Sí, perquè no estan fets encara, i si vol li
puc fer algunes..., li puc explicar, jo li vaig explicar en
comissió , eh?, perquè li repetesc el que vostè ja sap. En el
2007-2011 es va fer per part del  Govern Antich tota una part
d’alguns estudis, l’estudi de traçat i el document bàsic del
tramvia, efectivament. Nosaltres hem posat 1 milió d’euros
més, perquè hem de fer la redacció d’aquest projecte bàsic
fins a Llucmajor, la documentació completa a tots els nivells
mediambientals i l’estudi de viabilitat econòmica. Açò costa
diners i ho hem de pressupostar, i no ho ha fet ningú mai; hi ha
una part feta, que la utilitzam i sobre aquesta sí que hi fem
feina. I açò és bo d’entendre, Sr. Costa, crec que ho podria
entendre.

La línia de tren a Es Migjorn, aprofitam feina feta per part
del Govern Antich? Sí, perquè hi havia l’estudi d’alternatives
de traçat i hi havia l’estudi de demanda, però a la vegada
necessitam dotació pressupostària per fer l’estudi de viabilitat
econòmica i per començar ja el projecte d’obra, i necessitam
aquests recursos, sí, i tant com sí. I en la part de coses que ja
estaven començades, fruit d’un conveni ferroviari, amb obres
licitades i en marxa, amb tots els informes favorables i, per
tant, amb dotació econòmica darrera, vostès haurien d’explicar
per què varen decidir renunciar al tren de Llevant. D’acord?
Açò és una llosa que duran sempre, que varen prendre vostès
com a decisió i que va fer impossible  que a dia d’avui açò
encara no sigui una realitat. 

I és una lliçó de la qual tots n’hem d’aprendre, obres
començades, executades, que van en benefici dels ciutadans,
que ajuden a llevar cotxes i fums de les carreteres, que vostès
quan han comandat han fet tot el possible perquè no fossin una
realitat. Açò forma part del seu històric, Sr. Costa, i crec que
aquí encara hi ha coses que malauradament no han explicat mai
que estaria bé que qualque dia les poguessin explicar, per quin
motiu van impossibilitar projectes que ja estaven en marxa?

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Moltes gràcies, president, diputades i diputats, bon dia.
Habitatge social amb fons públics i amb col·laboració
publicoprivada, després de dues legislatures, una del Partit
Popular i una altra del pacte, sense construcció d’habitatge
social, ni amb fons públics ni amb fons de col·laboració
publicoprivada, que el portaveu del PP ha dit que era una bona
solució, però en el seu moment, quan governaven vostès,
tampoc no es va fer habitatge social amb aquest tipus de
col·laboració. I ara ens trobem que el Sr. Pons, el conseller,
té un cert interès per construir habitatges, a la fi, després de
dues legislatures, i es compromet a la construcció de 500
habitatges socials el 2020.

Bé, de moment en aquesta legislatura, que ja duim uns
mesos, crec que se n’han presentat una desena, o estan a punt
de presentar-se... No, dic ara a final d’any, que en presentaven
10. Bé, a poc a poc.

També és un compromís del conseller arribar als 1.800
habitatges socials, que la borsa d’habitatge social del Govern
de les Illes Balears s’incrementi en 1.800 habitatges a final de
legislatura. I nosaltres, des del Grup Parlamentari Ciutadans,
farem un seguiment perquè això sigui així, perquè el seu èxit
també serà l’èxit que redundarà en la nostra societat, serà un
bé per a tots, i precisament per això estem en política.

Però de moment, per arribar a aquests 1.800 habitatges que
el Govern confia tenir a final de legislatura, molts d’ells diuen
que vindran del registre d’habitatges desocupats de grans
tenidors, que sembla ser que aquest registre ara actualment
està en 800 habitatges buits, segons el Govern. El que passa,
Sr. Conseller, és que jo dubto molt que els grans tenidors, que
basen el seu model de negoci en les rendes de lloguers,
tinguin 800 habitatges buits; crec que en aquests casos
segurament estan buides o perquè hi ha “okupas”, amb k, o
perquè aquests habitatges necessiten una rehabilitació
important que, per cert, qui pagarà aquesta rehabilitació? 

Senyors diputats, en una empresa privada, un responsable
d’una empresa privada que tingui més de 10 habitatges sense
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llogar es juga la feina, perquè significa un perjudici econòmic
per a la seva empresa. El que hem d’afavorir, i ho hem dit
nosaltres, el nostre grup parlamentari i altres grups
parlamentaris, és que els propietaris d’un o dos habitatges, no
grans tenidors, tinguin força jurídica per posar-los en lloguer
sense passar pena cada dia. Per tant és molt probable que
d’aquest registre de 800 habitatges en què vostès confien per
arribar als 1.800 a final de legislatura només se’n puguin
aconseguir finalment segurament una tercera part. Si això és
així, únicament amb la col·laboració publicoprivada es podrà
arribar a aquesta dada de 1.800 habitatges socials en aquesta
legislatura, perquè amb habitatge construït o adquirit amb fons
públics segur que no arribem a aquesta xifra, i hi volem
arribar, i precisament vénen a col·lació les notícies que han
sortit avui sobre que els joves necessiten el 123% del seu sou
per pagar un lloguer normal per les seves característiques.

I aquí ve la nostra esmena. Nosaltres presentem una
esmena per fer un estudi sobre possibles fórmules de
col·laboració publicoprivada a les Illes Balears per a la
construcció i gestió d’habitatges socials de lloguer o  de
compra. 

També presentem esmenes per potenciar la gestió eficient
dels recursos públics; forma part del nostre ADN, del nostre
grup parlamentari. Volem que hi hagi el màxim de recursos
econòmics per poder construir habitatge social. Per tant
evitem tudar diners que s’haurien de destinar a pagar la
construcció en altres coses no necessàries. Presentem
esmenes per eliminar un alt càrrec i personal eventual, i
destinar aquestes partides d’aquests càrrecs al pressupost de
l’IBAVI per comprar solars.

Els acords de Bellver preveuen la creació de l’Observatori
de preus de l’habitatge, que per cert que ha comentat que hi
havia una partida de 200.000 euros; l’he posada jo i després
explicaré d’on he tret aquesta partida. El pacte té previst
utilitzar aquest observatori -llegeixo literalment- “per
pr o po s ar  m e c anismes per c o nt r o l ar  pr e us ”.
L’intervencionisme en els preus està demostrat que no
soluciona el problema de l’accés a l’habitatge quan la demanda
supera àmpliament l’oferta, que és el que tenim actualment a
les nostres illes. Per tant estam en contra de la creació de
l’Observatori d’habitatge, que nosaltres hem pressupostat en
200.000 euros prenent com a referència la Direcció General
de Sobirania Alimentària, que és el que hi ha pressupostat en
aquest pressupost d’enguany, perquè considerem que
actualment ja hi ha molts d’estudis públics i privats d’evolució
del preu de l’habitatge, i no volem que aquest observatori sigui
únicament..., que serveixi només per col·locar afins. No és
necessari contractar ningú ni generar més despesa per acabar
demanant les dades a organismes públics i privats per
confeccionar els seus informes. Per tant llevam 200.000
euros que suposem que es destinaran a contractar afins i els
destinem a l’IBAVI, a comprar sòl per a les noves promocions
d’habitatge social. Així els recursos de la conselleria es
destinaran a una finalitat clara i definida, a la que toca,
construcció d’habitatge social.

Com que no hi ha prou recursos econòmics per construir
nou habitatge social, e l pressupost per a construcció
d’habitatge es complementa tirant de recaptació de l’impost de
turisme sostenible, un impost que demanem que es rebaixi,
que s’utilitzi per a projectes mediambientals i projectes per
incrementar la competitivitat de la nostra indústria turística,
projectes que millorin l’experiència dels nostres turistes. Per
això presentem una esmena a tres bandes, per passar 5 milions
corresponents a la partida de grans tenidors per finançar una
promoció d’un bloc de pisos d’habitatge social; es tracta d’una
obra de 30 habitatges al carrer Fornaris que està pressupostada
en 5 milions d’euros, i que segons el pressupost que ara
debatem està finançada per l’impost de turisme sostenible.
D’aquesta manera alliberem i podem destinar aquests 5
milions de l’ITS, utilitzats per finançar aquesta obra al carrer
Fornaris, per a finalitats mediambientals o per repartir als
ajuntaments en proporció a la seva recaptació de l’impost.
Tenim clar que aquesta partida destinada a grans tenidors de 5
milions d’euros no s’executarà sencera; segurament no
s’executarà ni la meitat en el millor dels casos; per això, Sr.
Conseller, estem disposats a transaccionar una quantitat
inferior per la nostra esmena.

Mobilitat. El nostre grup parlamentari evidentment està a
favor de potenciar el transport públic. Si volem complir els
objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU i lluitar
contra el canvi climàtic no tenim altre camí que proporcionar
als  ciutadans un servei de transport públic eficient. Sobre
l’ampliació  de la línia de metro de la UIB al Parc Bit
evidentment hi estam a favor, és imprescindible millorar
l’accessibilitat i el transport públic al Parc Bit, si no volem
perdre l’efecte tractor del nostre parc tecnològic de
referència. De fet no entenem per què no es va fer des del
primer moment. Com també estem a favor que la línia de
metro arribi a l’Hospital de Son Espases. Amb el que no estem
d’acord és que aquesta infraestructura, una infraestructura
necessària, es financi amb recursos recaptats a través de
l’impost de turisme sostenible. Una obra d’aquesta
envergadura, on pot passar que el pressupost inicial es vegi
superat per imprevistos, ha de venir finançada per un conveni
amb l’Estat o  per inversió pròpia, però no amb diners que
s’haurien de destinar a finalitats turístiques o mediambientals.
Fins que aquesta obra no estigui finalitzada, hem presentat una
esmena per fer un estudi de viabilitat d’un servei de llançadora
des del metro de la UIB al Parc Bit, fins a la construcció
definitiva de l’allargament de la línia del metro al Parc Bit.

Valorem positivament el retard que ha aplicat l’APB a la
taxa que pretén gravar entre 1,5 i 2,5  a la facturació de la
reparació d’embarcacions en els varadors i ports esportius de
les nostres illes que avui s’ha fet; retardar aquesta taxa per
aclarir la seva forma d’aplicació. Clarament es tracta d’una
mesura que afecta la competitivitat del nostre sector nàutic.

I agraïm l’esmena que, com ha dit el conseller, es va
aprovar a la Comissió de Mobilitat i Habitatge sobre la nostra
proposta de fer estudi de l’efecte del descompte del 75%
sobre els residents, però sobretot sobre els no residents, els
habitants de la península que vénen a visitar-nos a les nostres
illes. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula
el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. El Pi ha presentat 9 esmenes en aquesta secció i dues
d’aquestes esmenes tenen a veure amb el tema de l’habitatge.
Seguim avui pels mitjans de comunicació digitals, el tema de
Son Busquets, tot aquest assumpte. Nosaltres el que volem és
que vostès s’impliquin, hi havia aquí una esmena que havia
preparat el Sr. Josep Melià, que tenia a veure perquè féssim
una aportació, la seva conselleria pogués fer una aportació de
doblers, de la forma que vostès vulguin, però que això, vostès
ens parlen de si ho cedirà a Defensa, ho cedeixi a Habitatge i
després un acord. Aquí del que es tracta és com més aviat
millor tanquem el cercle i que a Son Busquets es puguin fer
realment habitatges públics. És a dir, nosaltres volem una
partida destinada a col·laborar per a l’adquisició d’aquests
terrenys, és el que li plantejàvem.

L’altra que feia referència al tema d’habitatge, el que li
plantejam és una modificació on el redactat duia que aquest
1.806.000 euros que vostès tenen per a aquesta qüestió, es
modifiqués i si no s’exerceix el dret de retracte i tempteig,
que no l’utilitzàs, pogués també fer un concurs públic
d’adquisició d’habitatges, que si no gasta aquests doblers,
aquest 1.800.000 en el tempteig i retracte, els pogués destinar
a un concurs públic d’habitatges. Això són les dues esmenes
que li fem en tema d’habitatge.

Pel que fa a les altres dues, són les que fan referència al
tema, com diria jo, d’estalvi energètic i energies netes. Li
seguíem plantejant, com ha fet El Pi al llarg d’aquests darrers
quatre anys, que en el tema d’afavorir els ajuntaments per a
instal·lacions fotovoltaiques hi destinàs i afectàs 500.000
euros. I pel que fa als municipis per seguir canviant les
bombetes de LED, hi destinàs també 200.000 euros. Molts
d’ajuntaments dels 67 han iniciat aquest procés al llarg
d’aquests darrers 5-6 anys, però queden encara molts, milers
i milers de bombetes a canviar que encara no són LED, i aquí
vostè donaria una mà en tot el tema de l’estalvi energètic i per
l’altre costat amb energies netes per als ajuntaments. Pensin
que si els ajuntaments donen llum és molt més fàcil que
tothom canviï les coses a ca seva, són els més pròxims.

I després ja passam a les cinc que tenen a veure amb el
transport, especialment en tren i qualcuna que té a veure
realment amb la intenció que li hem expressat per part d’El Pi
diverses vegades, la necessitat de pàrquings dissuasius per
poder realment entrar dins Ciutat i no haver d’entrar a Ciutat
en cotxe, sinó poder entrar amb el tren o amb el metro que ve

de l’extraradi de Ciutat. Aquí hi posàvem 500.000 euros i ho
agafàvem d’altres treballs d’una altra conselleria. Això és
veritat.

L’altra qüestió i és allà on m’agradaria centrar-me. És
evident que el que deia el portaveu de Ciutadans, que voldríem
tots que els doblers de l’ITS anassin..., nosaltres ho hem dit
també, ja vàrem dir que volíem que fos el 50% que quedàs a
cada municipi; però el que és evident és que no hi ha doblers
i jo crec que és el més transcendental d’aquest pressupost del
2020, tothom ho reconeix, fins i tot el Govern, no ho dirà,
però jo ho dic, que no hi ha més doblers, és que no n’hi ha, és
que això està que s’aguanta, bé, amb fulles, amb paper de
fumar s’aguanta, es pot rompre, es pot rompre. Però el que no
és menys cert és que el transport públic en tema de metro i
tren és fonamental.

L’Estat espanyol, a la península, farà canvi brutal a Renfe
en alta velocitat i abaratirà els costs ta través d’adjudicacions
de baix cost i encara rebaixaran més els bitllets per fer 400
quilòmetres, com de Madrid a Sevilla o de Madrid a Bilbao,
els sortirà encara més barat fer 400 quilòmetres. I nosaltres
ens quedam amb aquelles competències caduques, que és allò
del transport ferroviari de Mallorca, sí, transport ferroviari, ja
no record el nom, FMI o qualque cosa així, SFM, que no ens
serveix de res.

Per això nosaltres li plantejam ampliar la partida de
Serveis Ferroviaris de Mallorca i per l’altra qüestió li
plantejam el manteniment i conservació dels vagons del
Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Avui... em quedaven 4 minuts més, no és vera?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí Sr. Font, le queda todavía...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Li estava donant a aquest tema i jo  dic només me n’han
donat 5 i són 10.

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Cap problema, però m’ha condicionat el discurs, però no
passa res. Nosaltres el que li demanam és una millora en el
manteniment i conservació dels vagons de Serveis Ferroviaris
de Mallorca, i he fet una errada, he fet una fallada, això és un
tren d’avui de matí, com està conservat, és a dir, no tan sols les
pintures, sinó la brutor de dalt. O el d’avui de matí a Sa Pobla,
que quan ha hagut d’arrancar, per guspires, han hagut de cridar
al chispas perquè no arrenqués i no esclatés i ha hagut de venir
un altre tren de Palma i ha tardat una hora en arrencar. És a dir,
quan nosaltres diem des de fa estona que volem més
manteniment, no ho diem per dir, els que van en tren cada dia,
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nosaltres tenim qualque tenim qualque treballador, qualque
company nostre que cada dia ve aquí a aquesta casa, o
companya amb el tren, dues en concret, resulta que es troben
amb aquest problema de manteniment. I per això li
plantejàvem que afectàs 500.000 euros directament a
conservació i manteniment dels vagons.

L’altra qüestió és la posada en marxa del tren que arribi a
Artà. Jo de vegades al PP no l’entenc, perquè va tenir
l’oportunitat i no ho va fer, no ho entenc, no ho entenc; és a
dir, si ho volguessin dir més clar, perquè jo ho entengui, tal
vegada jo som un poc curtet, sujeto, verbo y predicado, sabria
per què no el varen fer, però és que m’encantaria, però tal
vegada jo som curtet. Però sortir i defensar una altra cosa, deu
ser una cosa més lluny del que he dit que era jo. Per tant,
nosaltres pensam que aquest 1,5 milions d’euros hauria de ser
per al tren, d’arribar a Artà, que se sabia per on anava i
intentam fer una via verda, ja perquè també hem acostumat la
gent al costat per poder-hi anar, així de clar. És a dir, la
necessitat l’hem creada nosaltres, els culpables no són els
ciutadans, en tot cas som els polítics en aquest sentit.

L’altre plantejament que li fem és la redacció o un estudi,
per si el tren ha d’arribar a Alcúdia, com hauria d’arribar. Jo ja
vaig dir en comissió que no tothom està d’acord amb això, jo
estic d’acord que el tren arribi a Alcúdia, crec que és un tema
d’interès general, i que hi pot haver discrepàncies de distints
partits, a tots els partits, fins i tot dins el meu respecte d’això.
Però és que no té cap sentit que un eix nord-sud, o nord-est-
sud-oest, no arribi d’un lloc a l’altre. Per tant, m’agradaria que
es pogués estudiar aquesta qüestió.

Per acabar conseller, tenim un problema, vàrem rebre una
herència amb una transferència que quan te n’adones, l’Estat,
com que nosaltres no tocam el continent europeu, se’n renta
les mans d’aquestes coses. I queda la cosa que nosaltres
pensam de Son Espases, del Parc Bit hauríem d’arribar a Son
Espases. Vostè  i  jo vàrem tenir una discussió la passada
legislatura, que jo li deia que havíem d’anar a Son Espases per
davall, i que no havíem d’anar per damunt venint de la
Universitat. Vostè em va convèncer en una cosa, que és el
compte de la vella, que és aquella que per davall costa molts
de doblers, però realment el lògic amb la doblerada que es
gasten a l’Estat, en AVE, hi podríem anar per davall si ens ho
paguessin. 

Tenim un problema d’una transferència antiga, que si
parlam amb ells ens diran, no l’haguéssiu volguda, i si els
haguéssim dit que no l’haguéssim volguda, segurament haurien
dit que el tren a Mallorca no és necessari, amb la qual cosa no
tendríem el tren ni a Inca ni a Manacor, això és el que
tendríem. Jo el que entenc és que dins els costs del règim
especial, és clar, nosaltres quan parlam de transport públic
parlam de fer un conveni, no és vera?, parlam de fer un conveni
i aquí hem creat el nostre marc de batalla, el conveni. Però jo
dic una cosa, e l transport públic a la península no és un
conveni, és una estratègia de desplaçament de persones i té a
veure amb tot el tema que fa referència als costs de
sostenibilitat, menys emissions de CO2, és a dir, Renfe
justifica el baix cost de l’AVE per la reducció de CO2 i  la

reducció de cotxes a les carreteres de la península. Idò el
mateix, per compensar aqueixa insularitat, si hem d’estar a
càrrec d’un conveni em preocupa, el REB no sé si realment ho
podria suportar.

Què és el que veig? La dificultat que teniu els partits, el
PP, Ciutadans, PSIB, Podem, d’arribar a doblegar que
s’entengui que també som ciutadans de l’Estat espanyol i que
ens agradaria poder viatjar al mateix cost. I ja no tan sols el
cost, sabent que som capaços de contaminar menys, perquè si
no anam per carretera i anam en tren serem capaços de
contaminar molt menys del que ho fem ara, una comunitat que
té, si no vaig equivocat, 1 milió de cotxes o més.

Intentin vostès, si veuen que fos possible arribar a un acord
(...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, tiene que ir terminando, por favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

He acabat, em sobra ja la resta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Passam ara al torn en contra, per
part del Grup Parlamentari Unides Podem té la paraula el Sr.
Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats i
diputades. Ayer, en mi intervención, con respecto a la sección
anterior, de la Conselleria de Medio Ambiente, hablaba,
lógicamente, de temas ambientales, hablaba de la complejidad
desde una doble perspectiva, desde el territorio, ese lugar
físico donde se ejercen las políticas, y desde la perspectiva
ideológica que tienen que (...) aquellas, una política sin
ideología, aparte de que no tiene sentido, quien lo niegue pues
es un absurdo, toda política tiene detrás de ello una ideología,
como no puede ser de otra manera.

El territorio, les decía, es ese lugar físico donde se
desarrollan las políticas o donde pueden desarrollarse las
políticas de movilidad y habitatge, es un lugar que ha de
conocerse con una profunda penetración en ese territorio para
llegar a conocerlo, porque es un lugar tremendamente frágil,
un lugar compartido con otros seres vivos e implicados en esa
malla ecológica, esa malla compleja de relaciones ecológicas
que no han de olvidarse a la hora de planificar.

La vivienda, en cuanto a elemento derivado de una
planificación urbanística, y la red de transportes, tienen una
huella importante en el territorio, con consecuencias que
todos sabemos que a veces son irreversibles. Por ello,
creemos y, tal vez, como decíamos también ayer, desde una
óptica progresista, que se debe intervenir en el territorio con
dos criterios, unos basados en el conocimiento de su
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funcionamiento interno, y otro sabiendo repartir esa
disponibilidad económica entre los distintos quehaceres de la
conselleria.

Ayer también decía, y perdonen mi insistencia en
relacionar mis dos intervenciones, pero es que ocupar el
territorio es una gran responsabilidad, exige de una atención,
y también me atrevería a decir de una sensibilidad extrema.
Decía, pues, ayer, que el territorio es ese lugar de
confrontación dialéctica entre la ocupación humana y las
dinámicas ecológicas que se producen en él, lograr este
equilibrio debe ser, pues, objetivo prioritario de la
planificación y de los recursos económicos de los que se la
dote.

Pero el transporte y la movilidad, en general, y la vivienda
tienen también otra implicación importante y esta es la social,
una red de transporte equilibrada en el territorio y un acceso
a la vivienda, sin limitación a toda la población, es
indispensable para la cohesión social. Por ello, más allá de
apoyar el presupuesto de esta sección de movilidad y
habitatge, creemos que hay que hacer una reflexión sobre un
par de aspectos contemplados y analizados en ella para que
este objetivo, la cohesión social, sea una realidad y no una
mera frase retórica.

Tal como se indica en la memoria general de los
presupuestos de esta memoria general, en las Balears ha
aumentado el tráfico en las carreteras entre 2005 y 2015 un
42%, mientras que en España se ha reducido en un 6%. El uso
del transporte público es muy bajo y es más aún el porcentaje
de los desplazamientos que se hacen tanto a pie como en
bicicleta, a pesar de que la densidad de la población en las Illes
Balears es más elevada que en el resto del Estado. Esto supone
indudablemente un problema complicado en cuanto a
transporte público y a movilidad.

El tren a llevant es una reclamación histórica de estas
islas, sigue siendo un objetivo en espera de un convenio
ferroviario con el Estado que no acaba de cristalizar. Sabemos
que esta ampliación está incluida en el plan sectorial, pero es
importante de una vez intentar al menos conseguir ese
desarrollo ferroviario de Mallorca, como una apuesta por la
conexión intraterritorial y por la reducción de emisiones.
Sabemos que mejorar estos indicadores es una cuestión
presupuestaria que en alguno de sus elementos ni siquiera es
decisión autonómica. Sí que pueden hacerse, en cambio,
políticas que contemplen una moratoria en desarrollos
urbanísticos aislados, periféricos o periurbanos que favorecen
finalmente el tráfico privado y, consecuentemente, las
emisiones contaminantes.

Apoyamos este presupuesto, pero debemos ser
conscientes, y así se refleja en la memoria, que hay que
atender estas necesidades en la medida de lo posible, pero con
la máxima urgencia.

El tema de la vivienda es algo realmente preocupante en el
conjunto de las Balears en relación con los colectivos más
vulnerables, no se ha alcanzado un parque de viviendas sociales

suficiente para atender esta emergencia habitacional, y lo de
la emergencia, los que están en contra no están, por lo tanto,
da igual, empleo el término tal cual; la emergencia
habitacional, decía, que hace que el archipiélago esté a la
cabeza del Estado en el número de desahucios practicados en
relación con el alquiler en el tercer trimestre de 2009, según
el estudio y los efectos de la crisis económica en los órganos
judiciales, publicado hace pocas fechas por la sección de
estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Porque es fundamental lo que se dice en la memoria con
respecto al desarrollo reglamentario de la Ley 5/2018 y con
el desarrollo del Pla autonòmic d’habitatge per impulsar
l’ampliació del parc d’habitatge de cessió pública en règim de
lloguer, así como otras medidas contempladas que deben
implantarse con urgencia.

Dicho esto, que lo he planteado simplemente como una
reflexión y apenas con unas pinceladas, que entendemos
necesaria, nos vamos a remitir  ahora a las enmiendas
presentadas. A las que son de carácter a la totalidad las vamos
a dejar, respetando la legitimidad, obviamente, de quien las
plantea, como no puede ser de otra manera, pero no las vamos
a analizar en este caso, y sí que nos remitiremos a las
enmiendas parciales.

Con respecto al Partido Popular, que ha presentado 21
enmiendas, si no me equivoco, podemos decir lo siguiente: no
estamos de acuerdo con la 10110, más allá de cuestiones
fiscales que puedan existir, los seguros son particulares y no
los debe asumir el Estado o el Govern. De igual forma
pensamos sobre la 10107, lo que tiene que pagar el Govern en
asesoramiento privado en negocios privados.

Con respecto a la 10106, ya existe una línea de ayuda
prevista en el Plan estatal del habitatge.

En la enmienda 10066, la iniciativa debiera corresponder,
a nuestro entender, al ajuntament.

La 10097 y 10098 ya están aceptadas en otra iniciativa.

Con respecto a las enmiendas 10093, 10100, 10101,
10086, 10091 y 10121, decir que están ya en ejecución o
previstas total o parcialmente en los próximos años.

Ciudadanos ha presentado 6 enmiendas, sobre ellas
decimos que la enmienda 9511 se financia con el ITS, ya
sabemos su parecer al respecto, lo ha argumentado hace poco.

Las enmiendas 9553, 9554 y 9557 en relación con
recursos y suelos, el IBAVI ha manifestado ya tener cubiertas
sus necesidades a este respecto.

En cuanto al estudio de volumen de la enmienda 9640 que
se ha planteado, se entiende que puede realizarse por los
propios técnicos del Servicio Ferroviario como tal.

VOX ha presentado 4 enmiendas, y sobre ellas decir que
no vamos a entrar en el debate de eliminar direcciones
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generales o entes públicos, como nos tienen acostumbrados,
que al final entendemos que es la finalidad última de las
enmiendas 9558 y 9466.

Tampoco apoyamos la enmienda 9473, del desdoblamiento
de la carretera general de Menorca; más allá del tema
competencial, es que no compartimos la solución de más y
más infraestructuras costosas e innecesarias.

Otra enmienda, en esta misma línea, la 9483, simplemente
es que no es competencia de esta conselleria.

El Pi presenta 9 enmiendas, y sobre ellas, hay una
planteada sobre Son Busquets que entendemos que la cantidad
que se indica queda lejos de la tasación que hay, y además que
es un tema relacionado con la administración, entendemos, es
decir que debe resolver más bien la administración central en
cuanto a la aportación de fondos.

Las enmiendas 9692 y 9693 entendemos que no son
competencia de esta conselleria. Para el mantenimiento de
vagones, con el que nos ilustrado el Sr. Font hace un
momentito, bueno, entendemos que hay un presupuesto
destinado para tal, independientemente de los resultados.

En cuanto a las enmiendas 96 y 91, en relación con el
desarrollo ferroviario hasta Artà y Alcúdia, entendemos, como
hemos comentado, que son necesarios, ya tuvimos un debate
con respecto a esto en la comisión aquel día que tuvimos una
especie de desencuentro , pero que entiendo que
posteriormente arreglado. Estas iniciativas, estas enmiendas
están contempladas en la conselleria y en este caso, en el caso
de Alcúdia, que es la 9690, si no recuerdo mal, se ha ofrecido
o se ofrece una transacción a este respecto para aceptarla,
pero con cambio del concepto de baja. Lo de Artà queda ahí
pendiente su... porque no está fijada aún su puesta en marcha
como tal.

En cuanto a las demás que hay, entendemos que están en
proyecto, o que se encuentran, el parking por ejemplo, parking
solicitados en ejecución. Moltes gràcies i bon any a tothom.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats . “No
creen en la justicia de este país”, Tribunal de Justícia de la
Unió Europea de Luxemburg, reconeix la immunitat de
Junqueras com a eurodiputat, això avui de matí...

(Alguns aplaudiments)

Hauria d’haver estat posat en llibertat després de les
eleccions europees.

Habitatge, fa mal, Sr. Conseller, parlar d’habitatge sense
ajuntar-ho també amb els ingressos que té una família, és
complicat, el binomi crec que va prou lligat. Avui dues
formacions polítiques que m’han precedit, el Partit Popular i
VOX, han fet referència a les dades de l’Observatori
d’Emancipació del TJE, que es varen publicar ahir i que avui
diversos mitjans de comunicació se’n fan ressò, unes dades
que precedeixen als antics Ojovi y Ojoven, una feina que
vostès han citat, una feina extraordinària que fa un “xiringuito”,
com vostès diuen, que és el Consell de la Joventut d’Espanya,
un “xiringuito” al qual pertanyia el Consell de la Joventut de
les Illes Balears que el Partit Popular es va carregar quan va
poder, durant el 2012, i que aquest govern ha recuperat; i
gràcies a aquests “xiringuitos” avui en dia podem tenir
aquestes dades, aquests estudis que ens permeten poder
millorar en polítiques.

Així i tot, des de MÉS per Mallorca creiem que l’objectiu
és enfora, aquest estudi, l’estudi d’emancipació ens remarca
que avui en dia encara és més fàcil comprar un habitatge que
no llogar-lo per un jove, un 91,8% ha de destinar a pagar una
hipoteca enfront d’un 123,5 a pagar un lloguer, quan es
recomana no passar del 30% i a un pis compartit avui en dia un
jove hi ha de dedicar més del 40%.

Des de MÉS per Mallorca hem proposat mesures perquè
l’Estat s’impliqui en aquest sentit. Primer de tot, incrementar
les ajudes, la regulació del lloguer per part dels ajuntaments,
perquè puguin establir  preus límit a zones calentes; minvar
l’especulació i prohibir en el fons d’inversió especular amb un
bé tan preuat com és l’habitatge, protegit per la Constitució
Espanyola.

I evidentment, també una mesura que és prohibir que els
fons voltor, fons d’inversió, puguin accedir a la compra
d’habitatges, fent que això pugi d’una manera espectacular.

I el Partit Popular aquí no pot brillar molt, és a dir aquests
dies hem conegut una interlocutòria judicial que ordena obrir
judici per la venda del parc públic d’habitatge al fons voltor
Blackstone a la comunitat de Madrid, una operació que va dur
a terme Ana Botella en regalar 1.860 habitatges de protecció
oficial a un fons voltor.

També, des de MÉS per Mallorca, demanam una
intervenció pública per intervenir a zones de lloguer (...).
També establir incentius als bons llogaters, jo crec que són
pràctiques es duen a terme perquè aquesta gent tengui la
confiança o tengui l’empara de l’administració, que els
puguem generar aquesta confiança i es puguin dur a terme
lloguers accessibles i de llarga durada.

També és necessari, Sr. Conseller, polítiques d’habitatge
per a gent de més de 50 anys i més de 65 anys, durant molts
d’anys les polítiques d’habitatge normalment han estat lligades
a la població jove; la crisi econòmica i els posteriors efectes
ens han dut a una altra realitat, que gent major de 50 anys i
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també major de 65 anys tenen problemes per mantenir un
habitatge.

I respecte de l’habitatge, vostè crec que ha anunciat una
sèrie de mesures, quatre concretament, que jo voldria
destacar, quatre mesures que va destacar en les seves
intervencions avui en comissió: una, que el 2020 serà l’inici
per a la construcció de més de 500 habitatges públics i
s’iniciarà amb la licitació de 71 obres, cosa que felicitam des
de MÉS per Mallorca al conseller. També que destinarà 10,4
milions a ajudes de lloguer, tant per a joves com per a
persones en situació d’emergència. I també 5 milions que es
destinaran a posar a disposició dels ciutadans els pisos buits
que tenim en aquesta comunitat.

Respecte del transport, només comentar que des de MÉS
per Mallorca valoram l’inici del projecte del tramvia de
Palma, és un dels punts clau que dúiem en el programa i que
crec que en els acords de governabilitat es va pactar. L’inici
del projecte de la línia de Migjorn, de Palma-Llucmajor-
Campos, també és una bona notícia.

L’1,4 milions per incrementar plantilles en els Serveis
Ferroviaris de Mallorca, entre d’altres per intentar millorar les
freqüències a les quals feia referència també el Sr. Jaume
Font.

I les noves concessions d’autobusos de Mallorca que per
a nosaltres és una qüestió essencial, creiem que gran part de
la solució del transport passa pels autobusos, pel TIB. Des de
MÉS per Mallorca en agenda tenim el tren de Llevant,
potenciar i seguir millorant les línies del TIB, la cooperació
municipal i amb els consells insulars, clau per a la mobilitat
d’aquestes illes; vetllar per una mobilitat entre illes. I mantenir
aquest 75% de descompte aeri i marítim, però estar
observants en aquestes pujades de preu que es produeixen i
proposar instruments perquè no se’n faci un abús per part de
les companyies.

El finançament serà clau, el canvi climàtic és clau a la seva
conselleria.

I també volíem posar en valor la integració tarifària duta a
la passada legislatura.

Una reflexió, vostè té transport i té habitatge, són dos
temes que totes les formacions polítiques teníem en agenda
durant la campanya electoral perquè tothom sap que eren dos
dels tres, quatre temes que preocupaven la ciutadania de les
Illes Balears, vostè té una gran responsabilitat, té la confiança
de MÉS per Mallorca perquè ens consta que vostè té una
capacitat de feina elevada, hi dedica moltes hores i creiem que
serà capaç de poder revertir aquesta situació. A la primera part
d’aquest cicle d’acord pel canvi vostè dugué a terme tot un
desplegament de mesures legislatives, entre les quals la Llei
d’habitatge, una de les lleis més importants; aquests quatre
anys no ens perdonaran que no duguem a terme mesures
concretes.

Amb referència a les intervencions dels altres, només
destacar la del Partit Popular on vostè ha posat una altra
vegada damunt la taula la hipoteca de compra fàcil, jo crec que
ens hauria d’explicar exactament aquesta mesura quina és,
perquè si és com la d’Aval Madrid on els seus amiguets i
familiars accedien per comprar habitatges i no pagar les
mensualitats, ens ho hauria d’explicar, perquè exactament
aquesta mesura no la coneixem. Això és l’experiència que
tenim del Partit Popular, Aval Madrid.

Sobre que Rajoy va aprovar el 75% de descompte, li
recordaré..., ho he de recordar i posar en valor la intervenció
de Nueva Canarias. 

El PP diu que es ven fum, que vostè ha venut fum, Sr.
Conseller. Crec que... el fum que va vendre el Partit Popular
amb les vies verdes i aturant un dels projectes que havia de ser
estrella en aquestes Illes Balears, que era el tren de Llevant.
Crec que el fum l’han tengut vostès incorporat durant molt de
temps.

Respecte de VOX, el problema que ha dit vostè de... bé,
tenim un problema global d’habitatge. Coincidesc amb VOX,
és així i és correcte, però la solució no només és el del sector
privat, el sector públic també és global. Hem de demanar que
l’Estat i la Unió Europea també duguin a terme mesures per
ajudar, perquè el sector privat també és part del problema. Els
fons voltor és el sector privat i forma part del problema
d’habitatge.

I per part meva, res més, acabaré la intervenció a la rèplica. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrá. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Diputades, diputats, bon dia, consellers
o membres del Govern. Bé començaré la meva intervenció
fent referència a les quatre esmenes que vàrem presentar al
seu moment en aquest pressupost i a aquesta secció en
concret, dues referides a transports i dues referides a
habitatge.

Pel que fa a les esmenes referides a transports, en vàrem
presentar una de 225.000 euros que es va acceptar en
ponència, per fer possible que el Govern tengués partida per
licitar la sortida de primera hora de Formentera cap a Eivissa
i la tornada a darrera hora de la nit en cas que fos necessari. 

Jo vull aprofitar aquesta qüestió per felicitar el conseller
Pons i a tot el Govern per la feina que han fet i que ha fet
possible que no s’hagi de recórrer a aquest instrument, com a
mínim de moment, supòs que... sempre s’hi podria derivar
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donat el cas, però, de moment no serà així i, per tant, així com
celebram que s’hagi acceptat aquesta esmena, celebram que
vostès puguin disposar de 225.000 euros per fer altres coses
que són igualment necessàries. Per tant, aquí que vagi la meva
felicitació  especialment a vostè per l’esforç que ha fet de
negociació amb les navilieres i que... i també a elles d’alguna
manera per haver-se avingut a donar una solució pactada que
crec que és el millor per a tots els formenterers i
formentereres. 

En segon lloc, en relació amb el Fons de sostenibilitat
ambiental de Formentera, aquí és cert que ens va sobtar un
poc, he de dir la veritat, no trobar ja una partida destinada a
aquest concepte dins el pressupost des del moment en què
vostès el varen presentar per al seu tràmit parlamentari, perquè
d’alguna manera aquest era l’acord que es va adoptar ja arran
dels pressuposts de 2019 encara vigents, i és que hi hauria una
anualitat de..., és a dir, hi hauria una quantitat a consignar de
350.000 euros durant cinc anualitats consecutives per fer
possible el desenvolupament de la Llei de sostenibilitat
ambiental i econòmica a Formentera que vàrem aprovar fa més
d’un any.

Però bé, igualment és cert també que l’esmena que vàrem
presentar en aquest sentit es va aprovar i per tant, això és una
bona notícia, aquesta quantitat hi serà i el Consell de
Formentera podrà fer els seus deures en relació amb la part
que li pertoca per desenvolupar aquesta llei que és proveir una
sostenibilitat, perdó, una mobilitat més eficient, més
sostenible i sobretot més d’acord amb les característiques de
la nostra illa des de ja.

Pel que fa a les esmenes presentades en habitatge, parlam
de quantitats relativament petites però que permetran, d’una
banda, que el Govern en el moment que tengui disposició els
terrenys que el Consell de Formentera li donarà a Sant Ferran
pugui fer el projecte per construir una nova promoció
d’habitatge social, i aquesta també és una molt bona notícia, i
després una quantitat que hem acordat per millorar l’atenció
que actualment es dóna a l’oficina de l’IBAVI a Formentera,
que també és important per desenvolupar de millor manera la
Llei d’habitatge.

Bé, dit tot això, jo insistesc, vull agrair l’esforç que han fet
no només els partits que donen suport al Govern, sinó també
als altres grups que a un moment donat han suportat esmenes
en aquest sentit, i entenc que ho han fet sempre amb una visió
no tan política, sinó una visió d’interès general. Per tant, aquí
queda dit.

Després, ara sí que faré una breu intervenció i aprofitaré
per parlar un poc de transport en general, perquè és un tema
que crec que està sobre l’actualitat política d’una manera molt
important i més quan aquest govern fa molt poc que va
declarar l’emergència climàtica. Crec que aquesta és una
qüestió que no hem de perdre ningú de nosaltres de vista en
cap moment. Aquesta declaració d’emergència climàtica que
va fer el Govern fa gairebé dues setmanes o tres setmanes té
connotacions molt ambicioses, molt importants i que

comprometen d’una manera molt seriosa la feina del Govern,
però també de tots els grups parlamentaris. 

Jo faig un crit aquí, si m’ho permeten, que quan tornem de
festes ens posem realment el xip de la necessitat de treballar
en pro de frenar el canvi climàtic, en la mesura que sigui
possible i adoptar totes aquelles mesures que siguin possibles
des de les competències que té el Govern, però també des de
les que tenen els  consells insulars i els ajuntaments de les
nostres illes per fer viable tot aquest programa d’actuacions
tan ambiciós que s’ha acordat des del Govern i que implica
aquestes tres administracions.

 I permeti’m concretar un poc més, en matèria de transport
marítim -i ara faré una segmentació dels diferents mitjans de
transport, en matèria de transport marítim crec que agafar-nos
al fil del canvi climàtic, hem de trobar els mecanismes perquè
aquesta legislatura comencem a posar les bases per fer que el
transport marítim en general a les nostres illes sigui més
sostenible. 

Això passarà per tenir un canal obert de diàleg molt
important amb les navilieres, evidentment, perquè hi ha molta
regulació sobre aquest mercat i la regulació ve d’Europa, vull
dir, en som ben conscient, però com que ha quedat molt
demostrat aquests dies que amb diàleg i amb entesa s’arriba a
bons acords i de vegades no requereixen lleis ni noves normes
ni nous contractes jo convidaria al Govern i a vostè, Sr. Pons,
que segueixin en aquesta línia per veure si les navilieres de les
nostres illes també s’avenen a incorporar millores
tecnològiques que els permetin ser més eficients
ambientalment.

I sobretot, aprofitant també que hi ha el Sr. Mir aquí, que
crec que també s’ha de donar per apercebut, quan parlam de
línies que suporten un trànsit elevadíssim i que, a més a més,
es troben dins un parc natural, com és el cas d’Eivissa i
Formentera, un parc natural i una reserva marina. Per tant,
això, ho hem de començar a mirar amb bons ulls , però
sobretot de molt a prop.

Pel que fa a l’accessibilitat, jo tampoc no vull deixar de
banda que fa any i mig vàrem aprovar una Llei d’accessibilitat,
que en el seu moment no preveia condicions d’accessibilitat
específiques per al transport marítim, però que fruit de la
feina de tots i d’aportacions que vàrem fer sí que va permetre
incorporar el transport marítim en aquestes condicions que
preveu la llei. Jo també els demanaria que hi treballem entre
tots perquè realment el transport marítim és el germà petit de
l’accessibilitat per dir-ho d’alguna manera, i en moltes
ocasions costa que les navilieres facin les adequacions dels
bucs i facin les adequacions de les instal·lacions i
infraestructures i aquí evidentment també parlam d’Autoritat
Portuària i de Ports de les Illes Balears.

Cal que hi hagi un esforç important entre els dos perquè
les persones que tenen necessitats especials en matèria
d’accessibilitat puguin gaudir d’aquest transport d’una manera
normal, ni més ni menys, normal, en condicions òptimes de
servei.
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Ens preocupa també, ara parlam de transport aeri, i vaig
acabant, el monopoli que es pot produir o que es produirà des
del moment en què Iberia enuncia que comprarà Air Europa.
Què passarà amb les línies interilles? Millorarà això els
serveis que s’estan donant, els empitjorarà?

Aquesta és una pregunta que llanço, no esper que hi hagi
resposta, però crec que té molt a veure amb un dels temes que
estaran sobre la taula a partir de l’any que ve i que haurem de
controlar perquè en cap moment no suposi un perjudici per als
residents de les Illes i en general per als viatgers que fem
servir aquestes línies de manera continuada.

I finalment, només vull fer una pinzellada sobre el metro
i sobre l’impost turístic. La coalició que represent, jo com a
diputada d’aquesta coalició no em presentat cap esmena per
corregir o per... minorar partides de l’impost turístic tot i que
no estam d’acord amb la política que s’ha seguit per part del
Govern per aplicar aquest impost turístic en referència al cas
concret del metro.

Qüestionam la necessitat d’aquesta ampliació que es vol
fer, segurament la qüestionam perquè no disposam de les
dades, i això és una llàstima. Nosaltres no hem presentat
esmenes, però ja els dic: no per això estam convençuts
d’aquesta inversió. Jo els agrairia que, com que és una feina
que encara s’ha de desenvolupar, i queda molt per fer, el
Govern faci un esforç per explicar als grups que li donam
suport, però crec que en general a tots els grups, estaria molt
bé, de quins estudis de viabilitat disposen.

Està justificada aquesta inversió? Perquè més enllà que des
de Mallorca es pugui veure com a una qüestió estratègica o no,
és clar, quan ja tenim antecedents que han deixat llastres molt
importants en l’economia de les nostres illes i que després
pagam entre tots, és clar, crec que com a mínim seria un
exercici de salut econòmica i democràtica retre comptes en
el sentit de dir: quin nombre d’usuaris  s’espera, quin pla
d’amortització hi ha en aquesta infraestructura? I realment
m’encantaria pensar que vostès ens podran convèncer i així
estarem segurs que la nostra decisió de no afectar l’ITS del
pressupost ha estat una bona decisió.

Per la resta, bones festes a tothom i moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. L’habitatge i la mobilitat són dos dels
desafiaments socials més transcendents que hem d’encarar
com a societat i, com no podria ser d’altra manera, tenen una
resposta cabdal en els  pressuposts per a 2020,
quantitativament més de 300 milions en polítiques d’habitatge
i més de 111 en mobilitat. Són transcendentals també i

sobretot qualitativament per les moltes i diverses iniciatives
destinades a millorar la vida quotidiana de les persones de
Mallorca, d’Eivissa, de Menorca i de Formentera, i d’una
manera ben especial a totes aquelles persones que passen per
majors dificultats a l’hora de disposar d’un sostre on poder
desenvolupar un projecte digne de vida per a elles i per als
seus fills, i a l’hora també de moure’s de manera autònoma i
suficient, ràpida i assequible per treballar i per vendre, per
formar-se i per accedir a totes aquelles oportunitats que ha de
brindar a tothom, sense exclusions, una societat moderna com
la nostra que vol ser cada vegada més justa, perquè la mobilitat
és un dret que ha de permetre accedir amb equitat als altres
drets.

A la consecució d’aquests principis responen els
pressuposts del Govern. I, què en diu la dreta? VOX i PP han
presentat cinc esmenes siameses a la totalitat, a la conselleria
i a totes les empreses públiques, kaputt. Diuen que els
consellers es fa fotos, amb les seves esmenes han quedat més
que retratats.

(Alguns aplaudiments)

Les escasses i tan escassament rellevants esmenes parcials
del PP i de VOX expliciten que el dret constitucional a un
habitatge digne, així com poder-se moure amb seguretat i
d’una manera assequible, són dues maries a l’agenda política
de VOX i del PP, o del PP i de VOX, tanto monta, monta
tanto.

El PP demana 1 ,5  milions per a habitatge social a
Formentera, e l conseller Carbonero hi va iniciar una
promoció, la va haver d’acabar el conseller Marc Pons després
de quatre anys d’inacció del conseller Company. I ara el PP
demana més, tard i malament, com sempre. Es faran just en
poder disposar del solar.

Demanen 250.000 euros per a assegurances privades per
a lloguers i pagar els imperfectes; des del 2017 existeix una
deducció fiscal autonòmica fins a un 75% precisament per a
açò. En diuen, Sr. Costa, política fiscal progressiva. 

Demanen 200.000 per a assessorament jurídic privat
davant d’actuacions il·legals. Ja n’hi ha d’assessorament
jurídic i de franc, i hi ha la justícia que és gratuïta per a qui no
pot pagar. O volen que subvencionem els gabinets jurídics de
les grans corporacions? 

500.000 euros per a un programa de cessió  voluntària
d’habitatges de lloguer. S’ha intentat, però sense èxit. És molt
més just i eficient aplicar la Llei d’habitatge. A més, hi ha més
de 8.800.000 euros en ajudes al lloguer, abonin 4.000
beneficiaris l’any que ve.

Demanen uns 175.000 euros en ajudes per a millores
d’accessibilitat a edificis i habitatges privats. Ja n’hi ha
d’ajudes, més de 8 milions. 

IBAVI, 3 milions per a la Llei de capitalitat d’Eivissa, ja hi
són en els pressuposts. Per cert, Sr. Marí, ha previst en els
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seus pressuposts el 30% que ha de pagar el Consell d’Eivissa?
Mateu, capítol 22, versicle 21: “doncs, doneu al Cèsar el que
és del Cèsar, i a Déu el que és de Déu”.

(Alguns aplaudiments) 

Des del principi de cooperació convé que respectem les
competències i els compromisos contrets. Els convenis, Sr.
Marí, s’han de complir.

I els he de reconèixer una cosa, Sr. Costa, protegeixen
vostès l’ecosistema del debat, cada any reciclen les mateixes
esmenes. 

Però enguany, amics i amigues de Podemos, d’Unidas
Podemos, tenim...

(Remor de veus)

... tenim una novetat, tenim una novetat, un debut estel·lar, el
PP ens presenta l’esmena més bolivariana de la història del
Parlament, volen suprimir, deixar a zero, els 5 milions
destinats a compensar els grans tenidors per la cessió dels
pisos buits. Ni Chávez s’hauria atrevit, ni Chávez.

Però no ens podem queixar, no ens podem queixar...

(Alguns aplaudiments)

... el que ens proposa el PP és tot un avanç, sempre serà millor
zero que no sota zero. 

El conseller Company va deixar un pis públic manco dels
que va trobar i va vendre tants de solars com va poder per fer,
per exemple, un hotel de luxe a sa Calatrava, aquí devora.
Mateu, capítol 7, versicle 16: “pels seus fruits els
coneixereu”. És aquesta la política d’habitatge que pregona, Sr.
Costa?

(Alguns aplaudiments)

Ara, ara, qui no es consola és perquè no vol, pitjor ho tenen
els ciutadans de l’exemplar ajuntament i comunitat de Madrid
que han malvenut gairebé 5.000 habitatges a fons voltors, a la
participació, és clar, inestimable de la familia Aznar. Serà el
dit de la dreta. 

(Alguns aplaudiments)

I VOX, què vol sobre habitatge? Què vol VOX? Els serveix
d’excusa per suprimir la Direcció General de Política
Lingüística. Prediquen amb la fe dels fariseus. Mateu, capítol
7, versicle 15: “Guardeu-vos dels falsos profetes que vénen a
vosaltres disfressats d’ovella, però en realitat són llops
ferotges”.

(Alguns aplaudiments)

Faig un punt i a part, ben a part, el punt, Sr. Font, esmenes
d’El Pi, punt i a part. Res a veure.

(Algunes rialles)

Ens plantegen d’afectar recursos de l’IBAVI per exercir el
dret de tempteig i retracte, és una via que el Govern ha provat,
fins ara no acaba de funcionar.

Ens proposen també una partida per ajudar a la compra de
Son Busquets, són terrenys públics, qui ha de respondre és el
Ministeri de Foment, és el Ministeri de Foment qui ha de
pagar.

Projecte per estirar el tren fins Alcúdia i Artà, li proposam
una transacció a l’esmena 9690, arribar a Alcúdia, afectar la
mateixa quantitat de la mateixa conselleria. Per a la d’Artà hi
farem feina a través del Pla director. 

Els pàrquings dissuasius estan prevists en el Pla
d’estacions.

Metro, enguany començaran les obres cap al Parc Bit i es
farà el projecte a Son Espases. Les partides que hi ha són
suficients. 

Les esmenes d’El Pi van en el mateix sentit que la feina del
Govern, compartim les preocupacions. Estic convençut que
ens trobarem a les solucions. 

Per a Ciutadans els pressuposts deuen ser més tost
positius perquè gairebé no els han esmenat i allà on ho han fet,
ho han fet sobre coses que es fan, els 30 habitatges del carrer
Fornaris de Palma estan contemplats en el pressupost ITS. 

Volen fer els estudis que el Govern pot fer amb recursos
propis, i  farà, i en canvi ens volen negar l’Observatori
d’habitatge necessari per saber amb fonament què passa en el
complex mercat de l’habitatge.

Quantes vegades hem sentit a dir a única vox audible que
els deutes s’han de pagar? “La izquierda gasta como si no
hubiera un mañana”, ha tronat la vox des de la tribuna com
un torquemada de guinyol. Idò, VOX demana que es desdobli
la carretera general de Menorca, cometes, “mediante el
sistema de contrato de concesión, de peaje en sombra,
similar al de las carreteras de Ibiza”. Autopistes d’Eivissa,
cost previst, 10 milions, cost real 172 milions. Gran gestió
del PP. Interessos a pagar per peatge a l’ombra, 426 milions.
Total, 598 milions que pagarem entre tots como si no hubiera
un mañana fins al 2030.

(Alguns aplaudiments)

Fins ara el desdoblament era tot un clàssic del PP, es veu
que amb Antoni Camps VOX també ha adaptat les seves
obsessions.

Podríem pensar que amb tan sensible pèrdua el PP s’ha tret
un bon pes de sobre, però els ha servit de ben poc, la veritat.
Amb els seus pronòstics de Rappel pressupostari l’actual guru
econòmic del PP s’entossudeix dia rere dia a superar-lo.
Esperem que no acabi com ell ni allà on és ell.
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Seguim amb VOX. 3  milions per resoldre punts negres
d’algunes carreteres d’Eivissa, prengui nota, Sr. Marí. Els
punts negres, la seguretat de les carreteres és cosa seva,
competència del Consell. Ja sap què diu l’Evangeli.

El PP vol contractar personal a l’SFM, es tracta del mateix
que va acomiadar el Sr. Company? Tindrem 25 maquinistes
més. 

Barca de Formentera. Ja està resolt l’increment de
freqüències, s’assumirà per part de les companyies. Bona
gestió, Sr. Pons. Qui va suprimir les competències de les
freqüències que ara recuperarem? Un Consell de Govern on hi
seia el Sr. Company.

Ports. 3 milions PP per (...) el port de Ciutadella. S’estan
projectant d’acord amb Capitania Marítima per garantir la
seguretat dels vaixells correu, vaixells correu. VOX vol afegir
més de 4 milions de fons públics per -afirmen- modernitzar
els ports. Diu la vox: “seriedad de donde sacamos el
dinero”, de promoció i ordenació turística, turismofòbia. 

(Alguns aplaudiments)

El PP també vol dedicar recursos de pressuposts a
manteniments. Ports IB ha aconseguit eixugar dos terços el
deute financer en quatre anys i ha invertit fins ara 18,5
milions. N’hi invertirà 52 més els propers quatre anys sense
afectar els pressuposts. S’autofinança.

Qui treu profit privat d’un bé públic ha de compensar al
propietari del bé, la societat. Un exemple, Puerto Portals ha
passat de pagar 5.810 euros i 86 cèntims anuals de cànon a
pagar-ne 2.550.000, 2.550.265,77 euros, més de 2,5 milions
d’euros més que amb el PP, 439 vegades més; d’1,4 milions
anuals que Ports ingressava per cànons ha passat a recaptar
10,8 milions. Bona gestió. El PP volia privatitzar els ports.
Ara Ports sap distingir entre clients i usuaris. 

Ara, quan es tracta dels drets a la mobilitat... Bé, amb
aquests doblers, per cert, és com es paguen les millores dels
molls dels pescadors de les barques i els llaüts, el
manteniment i les millores que es mereixen. Ara, quan es
tracta dels drets a la mobilitat i sobretot del dret a disposar
d’un habitatge digne, no hi ha, no hi pot haver ni clients ni
usuaris, només hi ha ciutadans, només hi ha persones, venguin
d’on venguin, pensin com pensin, estimin com estimin, i açò
no és bonisme, no es confonguin. Vostès tornarien a les
mesas petitorias i la col·lecta aquella de les guardioles amb
el cap del xinès, el negre... No és voluntarisme ni bona
voluntat, senyors del PP, senyors de VOX, només és dignitat,
només és justícia, només és decència. 

Mateu, capítol 7, versicle 12: “Féu als altres tot allò que
voleu que ells us facin”. Aquest és el resum de la llei i els
profetes. Vostès mateixos.

(Remor de veus i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies..., gràcies, Sr. Borràs. Començam el torn de
rèplica. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Costa.

(Xivarri i alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria, Sr. Pons,
agrair-li les esmenes que ha anunciat que acceptaria del Partit
Popular; li  ho vull agrair, per tant vagi per davant en aquest
sentit.

I li volia comentar algunes altres coses. Bé... El Sr. Borràs
ens diu, ens torna a posar en marxa el retrovisor, posa en
marxa el retrovisor de tant en tant, fa algunes cites i aquestes
coses, però torna a posar en marxa el retrovisor, i com que
posa en marxa el retrovisor, per què no seguir un poc amb el
retrovisor, no? 

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

Miri, vostès el 2011 varen deixar una comunitat autònoma
en fallida, amb 1.600 milions d’euros, 1.600 milions d’euros
de deute, de deute!, 1.600 milions d’euros.

(Remor de veus)

I per què li dic això, Sr. Borràs?, i resta de consellers, resta
de diputats que formen part del Govern; idò miri, perquè a
l’IBAVI, a l’IBAVI, hi havia 40 milions d’euros impagats de
subvencions i tota classe de despeses! La Sra. Truyols ho
sabrà, això; fins i tot hi havia gent que havia de tributar per una
subvenció que havia rebut i que no s’havia pagat ni un euro!,
s’havia de tributar per IRPF...

(Aldarull)

... es va haver de modificar perquè no tributàs si no fos en
principi de caixa, sí, perquè vostès varen deixar un forat, un
desgavell que ens va costar un esforç enorme arreglar, 40
milions d’euros de deute.

Miri, varen deixar les fiances, les fiances, a l’IBAVI, sí,
varen deixar una cobertura de fiança de l’IBAVI del 5%, quan
la normativa deia que s’havia de tenir un 30%. Un 5% varen
deixar! L’IBAVI estava en fallida, amb la vostra gestió, en
fallida, estava.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Miri, varen comprar vostès, el Sr. Carbonero, sí, el Sr.
Carbonero va comprar un solar a Campos i va pagar 23 milions
d’euros; vàrem arribar nosaltres, el vàrem valorar i valia 6
milions d’euros, el mateix solar!

(Més aplaudiments)
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Un forat..., vostès compraven per 23 una cosa que en valia
6, una cosa increïble. Ens diuen que el Sr. Company va vendre
un solar en primera línia. Sí!, per pagar el deute que vostès
varen concertar per comprar el solar, i amb el que ens va
sobrar de pagar el deute que vostès havien concertat vàrem fer
reparacions i manteniment d’habitatges perquè estaven en
ruïna quan vostès els varen deixar l’any 2011.

(Més aplaudiments i remor de veus)

Per altra banda... a mi una cosa m’ha quedat clara, Sr. Pons:
vostè té 16 milions d’euros regalats l’any 2020 que no
serveixen per a res, ni que vostè té previst executar per a res,
i  l i  torn repetir (...) aquí mirant; no tenim pressupost?, és
igual!, no passa res. Li sobren, al Sr. Pons, 16 milions d’euros
i no hi ha per a educació, per a serveis socials...

(Més remor de veus i aplaudiments)

... per a sanitat..., i el Sr. Pons té 16 milions allí pressupostats
que no executarà, una cosa... Escolti!, pressuposti’ls el 2021,
si li fan falta, però el 2020 convendria executar el pressupost,
dic jo, vaja!, perquè el Sr. Mir i molts altres consellers els
podrien aprofitar.

Per altra banda vostès cremen 8 milions d’euros en
estudis, i ara resulta que hem de tornar a estudiar. Sr. Pons,
vostès només estudien i es fan quatre fotos, això sí, es fan
quatre fotos, però només estudien. Com és possible gastar-se
8 milions d’euros i que encara haguem d’estudiar? No ho
entenc.

Per altra banda, Llei de capitalitat de Vila. Miri, el consell
insular compleix la Llei de capitalitat de Vila; el Govern de les
Illes Balears de la Sra. Armengol va a Eivissa, es fa quatre o
cinc fotos, o deu o un centenar de fotos, ens diu que hi ha 3
milions d’euros a l’IBAVI per fer habitatge a Vila, i resulta que
no els hem trobat. No hi són!, no hi són! Però si no hi són, Sr.
Pons...

(Més remor de veus)

... no hi són! Per això hem presentat una esmena d’afectació
per assegurar aquests 3 milions d’euros, perquè vostès ho
diuen i no hi són, no hi són!

Per altra banda, tren de Llevant. Jo, sincerament, jo això
del tren de Llevant..., és una cosa... Mirin, vostès liciten obra
per 220 milions d’euros a SFM; arriben de convenis, de tot el
que poden arreplegar, des dels 443, que només n’arriben 28,
i altres coses que poden arreplegar, 57 milions d’euros.
Deixen un forat impagat de 70 milions d’euros, impagat, que
no hi havia ni crèdit ni hi havia res, impagat, el deixen, i venga
trens, arriben trens, i venga, al port de Palma. Miri, el 2012,
vàrem pagar 800 milions d’euros amb un pla de pagament a
proveïdors del deutes que vostès varen deixar a la comunitat
autònoma, que la varen deixar en fallida, els ho torn a repetir.

(Alguns aplaudiments)

És realment terrible que ens venguin sempre amb el
retrovisor, quan vostès, els repetesc, llastimosament varen
deixar una comunitat autònoma en fallida, i ens vénen a donar
lliçons?, per favor!

Finalment, només em queda dir una cosa: molt bon Nadal
a tots i moltes gràcies.

(Rialles i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Me había preparado un pequeño
discurso para esta última intervención en este debate de
presupuestos y en esta cámara, pero visto que el Podemos cita
al Santo Padre y el PSOE los evangelios, me doy por
satisfecho. Hay un nuevo aire en esta cámara.

(Alguns aplaudiments)

Entonces, llegados a este punto, creo que hemos
conseguido parte de lo que buscábamos, que es traer nuevas
ideas, un debate ideológico, hemos puesto el foco en aquello
que a nosotros nos ha parecido importante en este debate, y ya
lo único que quiero agradecerles de verdad y de corazón es la
paciencia que han tenido; quiero dar las gracias a la Mesa, a
los grupos parlamentarios, al Govern, a los ujieres, los
letrados, todo el personal auxiliar de esta cámara; a mi mujer,
que si no me hubiera librado de algunas obligaciones
domésticas no hubiera podido soportar este debate; y
especialmente a mis compañeros, Idoia Ribas y Jorge
Campos, que me han permitido el privilegio de subir aquí
estos tres días a hablar con ustedes.

(Remor de veus)

Molts d’anys, bon Nadal i bones festes de cor. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sr. President. Bé, després de sentir i escoltar les
intervencions dels grups parlamentaris que formen del Govern
queda clar que l’Observatori de preus a l’habitatge no es farà,
perquè realment ningú no ha fet cap manifestació sobre el que
havíem nosaltres manifestat, que fer una limitació de preus de
lloguer perjudicava realment el mercat immobiliari.
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També he de dir al Sr. Borràs, portaveu del PSIB en aquesta
secció, que dir que els tècnics de la conselleria o de l’IBAVI
poden fer e ls estudis de la possible col·laboració
publicoprivada ens sembla perfecte, però que sapiguem encara
no s’ha redactat cap tracte. Seguirem insistint perquè realment
considerem imprescindible que si volem arribar a la fita dels
1.800 habitatges aquesta legislatura, sense la col·laboració
publicoprivada no podem arribar a assolir-la. I serem a sobre
al damunt i perseguirem totes les accions possibles perquè
aquesta col·laboració privada en habitatge social es pugui tirar
endavant.

Sobre les esmenes que presenten els grups parlamentaris,
dir que el que hem fet ja durant to ts aquests dies, a les
esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari Popular i de VOX
ens abstindrem i també ens abstindrem de les partides que
provenen, que treuen els recursos de deute, de la secció 34.
També ens abstindrem en les esmenes que considerem que
lleven els recursos de partides que considerem que no es
poden llevar d’aquelles partides. 

I finalment, agrair el nostre primer debat de pressupost i
agrair-los a tots aquests primers mesos d’aquesta legislatura,
que per als cinc diputats del Grup Parlamentari Ciutadans és
la nostra primera legislatura i desitjar-los a tots que tingueu
unes bones festes i un bon Nadal i que ho pugueu compartir
amb les vostres famílies.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Breument, agrair i acceptam la
transacció que se’ns ha ofert tant per Podemos i pel Grup
Socialista, perquè almenys s’iniciï l’estudi de la possible
arribada del tren a Alcúdia i que es faci de la baixa que han
proposat, ens pareix bé. Per tant, si tots els grups hi estan
d’acord no hi veiem cap problema.

Com a qüestió final, nosaltres partim amb un bagatge
d’unes 22-23 esmenes aprovades, estam contents, representa
un poc més d’un 25% de les que havíem presentat. Però tenim
altres esmenes que pensam que eren clau en aquest debat que
no han estat possibles, però seguirem lluitant-ho.

Jo estic molt d’acord amb els molts d’anys i salut, amb els
molts d’anys i salut, però no estic d’acord amb molts d’anys
com aquest 2019, és a dir, aquest any 2019 és un any de tres
eleccions estatals, unes eleccions autonòmiques i municipals
i acabar l’any sense un govern a l’Estat. Molts d’anys com
aquests ens du que qüestions que hem debatut aquí que
segurament si hi hagués hagut un govern estable, aquests
pressuposts serien distints, serien distints perquè hauríem

pogut tenir inversió en ferrocarril, inversió en depuradores,
inversió en distintes coses que haurien pogut fer possible que
els ciutadans de les Illes Balears l’any que ve poguessin viure
molt millor.

I ara que se’n va el Sr. Rodríguez, veig que és feliç, com un
al·lot amb unes sabates noves, i això és bo, ser feliç com a un
al·lot amb unes sabates noves és molt bé, però nosaltres ja no
som al·lots, som gent que hem rebut una responsabilitat i
haurem de tenir capacitat d’influència en el pressupost
d’aquesta comunitat i gràcies a Déu VOX no podrà influir
l’any que ve.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Començam el torn de contrarèplica. Pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

No, no haré uso de esta palabra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TUGORES:

Gràcies, Sr. President. No en faré ús, sols que aquests
pressuposts seran recordats com els més bíblics de la història,
he comptat quatre vegades al Sr. Damià Borràs citar l’Evangeli
de Sant Mateu, ahir el Sr. Rodríguez el Gènesis per després
passar a l’Apocalipsi de Sant Joan.

I simplement Sra. Sánchez, Sra. Rosario Sánchez, aquests
pressuposts s’han convertit en una qüestió de fe, però no per
part nostra, però veig que per a prou diputades i diputats. 

Només desitjar-los a tots molts d’anys i bones festes de
Nadal i, en la mesura que puguin, consumeixin producte local,
ecològic i de governs justs.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, no farem ús de la paraula.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president, jo sí l’aprofitaré ja que és la darrera
intervenció de totes les intervencions l’aprofitaré. 

Ja que som al debat de la secció de Mobilitat, m’agradaria
recordar-los una cosa que convé sempre, millor anar en tren,
millor anar en tren, però si vostès agafen el cotxe, si vostès
van per la carretera, recordin sempre, en la vida i en la
carretera només s’avança per l’esquerra, per la dreta es va cap
al precipici, sempre avancin per l’esquerra.

(Alguns aplaudiments)

Ha planat, ha planat molt parlar de Televisió Espanyola del
temps de Franco, de (...) aquestes coses, hi ha gent que té una
simbiosi tan gran amb l’època de Franco que fins i tot l’imiten,
hi havia una dita al final del franquisme que deia: “la España
de Franco, uno trabajando y los demás mirando”. Hi ha gent
que es comporta exactament com el refrany.

(Alguns aplaudiments)

He citat quatre vegades Sant Mateu, he de reconèixer que
jo, gràcies a Déu, som agnòstic, però així i tot he citat la
bíblia.

(Remor de veus)

No, sí, sí, jo, senyors, jo no som creient, però vostès són
gent de poca fe, vostès són gent de poca fe, jo no seré creient,
però vostès són gent de poca fe.

Mirin, després de sentir durant tants de debats falsejar la
història sagrada, falsejar la història d’Espanya, falsejar la
història d’Europa, falsejar la història mundial, falsejar fins i
tot la història de la infàmia, perquè falsejar la història de la
infàmia blanquejant una dictadura i una Guerra Civil i de sentir
tantes vegades discursos ideològics de la señorita Pepis i
ciència del pare Ripalda, que n’han fet lliçons de ciència del
pare Ripalda, jo perfectament puc citar Sant Mateu i dormir
tranquil, ben tranquil.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i remor de veus)

Per cert, ja que parlaven d’Estudio Uno els puc recordar
que hi havia més programes a Estudio Uno, molts més
programes, hi havia per exemple un que es deia Escala en
Hi-Fi, que sortien els actors que movien la boca i feien veure
que cantaven mentre darrera sonava un disc. Per açò es diuen
VOX-Actua.

(Alguns aplaudiments)

Documentals de la 2 , documentals de la 2, també n’hi
havia, n’hi havia de molts importants, com la vida reproductiva
dels papagais o el festeig prenupcial dels ornitorrincs. El Sr.
Company, al seu millor company no el veu perquè el té
darrera, a la seva esquena, però durant tres dies aquí hi ha hagut
molt de festeig nupcial, molt de festeig nupcial, entre el seu
grup i el grup del costat. Vigili, Sr. Company, ja sé que vostè
no és Juli Cèsar, però vigili, es guardi dels idus de febrer, es
guardi dels idus de febrer perquè li vendran per l’esquena les
punyalades. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

VOX ens acusa d’ideologia, faltaria més, tenim ideologia.
Han convertit el “xiringuito” en el seu himne, El Chiringuito
és casposa, és misògina, és masclista, és grollera 
i xenòfoba, i amaga un enorme complex d’inferioritat, açò és
la ideologia de VOX, açò és El Chiringuito.

(Remor de veus)

Diu Le Carré, Jhon Le Carré, novel·lista: “En l’origen de
tot fanàtic hi ha un dubte secret, per açò són vulnerables, per
açò no guanyaran.” Rodillo, corró, allisador, aprimador.

Pressuposts 2012, 499 esmenes presentades, 8 aprovades;
2013, 555 presentades, 5 aprovades; 2014, 575 presentades,
zero aprovades; 2015, 573 esmenes, 6 aprovades. Enguany
115 esmenes aprovades, 37 transaccionades, 43 de l’oposició,
15 del PP, 17 d’El Pi, 11 de Ciutadans. Açò abans del plenari,
i n’hi hem afegides un poc més, per tant 19,3% d’esmenes
aprovades.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Rodillo, rodillo!

Sr. Costa, tingui vostè un bon Nadal, Sr. Costa; vostè és
professor d’economia, jo no li donaré lliçons de fiscalitat, ja
ho va fer la Sra. Truyols, però sí que li diré que el primer dia
de classe vostè va faltar o no estava molt atent, a economia és
on s’explica l’etimologia de la paraula “economia”, que ve del
grec: administració, gestió de la casa, i la casa els grecs
l’entenien..., l’edifici, els béns, els animals que servien a la
família, els esclaus i la família. Per tant, en el que pensaven
era en l’administració de la família, de les persones i, per tant,
l’economia pensa en les persones. Vostè ho va confondre quan
era director general de Pressuposts, ho confon ara com a
Rappel del PP, ho confon, confon economia amb
comptabilitat, i una cosa és la comptabilitat i una altra cosa
ben diferent és l’economia que pensa en les persones, no en
els deutes només.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Vostè, em sap greu, però m’ha parlat del retrovisor, i jo li
he dit, s’avança per l’esquerra, el té entelat el retrovisor: “El
Govern aún debe más de 600 millones de las obras de la
época Matas”, “polèmiques”, per cert, posa el diari, més de
600 milions. Vostè va generar... vostè va permetre que el Sr.
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Bauzá, amb els seus retalls i tot, amb els seus retalls ,
acomiadant gent, maltractant les persones d’aquest país, va
permetre que el deute pugés 3.500 milions, 75% més de
deute...

(Remor de veus i petita cridòria)

..., vostè a la torre de control dels pressuposts ho va
permetre...

(Alguns aplaudiments)

... i el Sr. Company era el conseller que acomiadava les
persones, 11 punts, 11% del PIB de deute. Així és, així és la
gestió del Partit Popular, la gestió que diuen a favor de les
persones i que realment, simplement,...

(Remor de veus)

... és a favor dels nombres comptables i amb total falta de bona
voluntat per resoldre els problemes de la gent i els problemes
d’habitatges i els problemes de mobilitat són fonamentals per
al benestar de la gent.

(Remor de veus)

Que tenguin un bon Nadal, vostè també, Sr. Company, un
bon Nadal també per a vostè.

(Remor de veus, cridòria i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, començarem la
darrera votació.

Debat número 11, de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 19, Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius, amb les seccions i entitats afins.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares.

La primera esmena és la número 9413. Votam.

19...

(Remor de veus, algunes rialles i alguns aplaudiments)

... 19 sí, 32 no, 8 abstencions.

Votació de l’esmena 9425. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9436. Votam.

19 sí, 31 no, 8 abstencions.

9449. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9477. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

A continuació, votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos.

Esmena 9532. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9556. Votam.

5 sí, 35 no, 19 abstencions.

9558. Votam.

24 sí, 31 no, 3 abstencions.

9565. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9571. Votam.

12 sí, 32 no, 15 abstencions.

Esmenes del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears.

Esmena 9696. Votam.

11 sí, 32 no, 16 abstencions.

9703. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9704. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9726. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9727. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular.

9842. Votam.

19 sí, 31 no, 8 abstencions.

9843. Votam.
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19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9844. Votam.

18 sí, 32 no, 8 abstencions.

9845. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9986. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9988. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9989. Votam.

16 sí, 37 no, 6 abstencions.

9990. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9991. Votam.

19 sí, 37 no, 3 abstencions.

9992. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9993. Votam.

22 sí, 32 no, 5 abstencions.

9994. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9995. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9996. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

10026. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

10061. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

10062. Votam.

19 sí, 37 no, 3 abstencions.

10063. Votam.

19 sí, 37 no, 3 abstencions.

10083. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

10109. Votam.

19 sí, 33 no, 7 abstencions.

Debat número 12, de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 25, Conselleria de Mobilitat i Habitatge, amb les
seccions i entitats afins.

En primer lloc, votació de les esmenes del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Esmena 9415. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9423. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9424. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9428. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9454. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9458. Votam.

3 sí, 35 no, 10 abstencions.

9466. Votam.

3 sí, 47 no, 9 abstencions.

9473. Votam.

3 sí, 32 no, 24 abstencions.

9483. Votam.

3 sí, 32 no, 24 abstencions.

Esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos.

9511. Votam.
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8 sí, 32 no, 19 abstencions.

9553. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9554. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9557. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9640. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9642. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

A continuació, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes.

Esmena 9689. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

A l’esmena 9690 s’hi ha fet una transacció que el grup
proposant l’accepta i deman si qualque grup parlamentari s’hi
oposa. Si ningú no s’hi oposa, votam l’esmena 9690, amb la
transacció incorporada. Votam.

43 sí, cap no, 16 abstencions.

Esmena 9691. Votam.

6 sí, 32 no, 21 abstencions.

9692. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9693. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9694. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9695. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9708. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9718. Votam.

3 sí, 35 no, 21 abstencions.

Seguidament passam a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular.

9849. Votam.

18 sí, 32 no, 9 abstencions.

9850. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9851. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9852. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9853. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9985. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

10049. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

10066. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10086. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

10089. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10090. Votam.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

10091. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10092. Votam.

27 sí, 31 no, cap abstenció.

10093. Votam.
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24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10094. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10097. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10098. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10100. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10101. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10102. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

10106. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

10107. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10108. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

10110. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

10121. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

10125. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

(Pausa)

A veure, finalment procedirem a la votació  de totes i
cadascuna de les seccions del Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2020, així com del pressupost de les entitats públiques
empresarials, societats mercantils  públiques, fundacions,
consorcis, ib-salut i Agència Tributària de les Illes Balears
amb les modificacions que en resultin de l’aprovació de les
esmenes durant la tramitació d’aquest projecte de llei.

Hem intentat agrupar totes les seccions en cinc úniques
votacions. 

Per tant, si ningú no demana cap altra votació separada, ara
fem una votació conjunta de les seccions següents: Secció 2,
Parlament de les Illes Balears; Secció 3, Sindicatura de
Comptes; Secció 4, Consell Consultiu de les Illes Balears.
Votam.

59 sí, cap no, cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votam
conjuntament les seccions següents: Secció 05, Consell
Econòmic i Social; Secció 31, Serveis comuns, despeses
diverses; Secció 32, Ens territorials; Secció 33, Serveis
comuns, tecnològics; Secció 34, Deute públic; Secció 35,
Fons de contingència, i Secció 36, Serveis comuns, despeses
de personal. Votam.

36 sí, cap no, 23 abstencions.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sr. President, disculpi, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Estam en una votació...

EL SR. CASTELL I BARÓ:

És que és per demanar votació separada, per no
interrompre’l després, en el proper bloc demanem votació
separada de la Secció 37, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

37?

EL SR. CASTELL I BARÓ:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar idò, de tot el que queda si ningú més no
demana votació separada, en teníem preparades tres, seran
quatre. 

Començam per aquesta secció 37, Fons d’impuls de
turisme sostenible, que la votam separadament. Votam.

30 sí, 26 no, 3 abstencions.

Ara passam a votar les següents seccions, si ningú no
demana més votacions separades: Secció 6, Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció; Secció 7 , Consell
Audiovisual de les Illes Balears; Secció 13, Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca; Secció 15, Conselleria de
Medi Ambient i Territori; Secció 16, Conselleria

 



1248 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 5 / 19 de desembre de 2019 

d’Administracions Públiques i Modernització; Secció 20,
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació; Secció 25,
Conselleria de Mobilitat i Habitatge; Secció 76, Servei
d’Ocupació de les Illes Balears; Secció 77, Institut
d’Estadística de les Illes Balears; Secció 78, Escola Balear
d’Administracions Públiques; Secció  79, Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral; E01, Ens Públic Radiotelevisió de
les Illes Balears; E03, Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental; E04, Institut Balear de la Natura; E05,
Institut Balear de l’Habitatge; E08, Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius; E10, Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears; E11, Ports de les Illes
Balears; E18, Serveis de Millora Agrària i Pesquera; E19,
Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears; E20, EPE
de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears; E21,
Institut d’Estudis Baleàrics; E24, Institut Balear de l’Energia;
S10, Servei de Gestió d’Emergències de les Illes Balears,
Societat Anònima; F02, Fundació Estudis Superiors de Música
i Arts Escèniques; F14, Fundació Institut d’Investigació
Sanitària de les Illes Balears; F22, Fundació Balear
d’Innovació i Tecnologia; C02, Consorci Escola Hoteleria de
les Illes Balears; C09, Consorci Recuperació de la Fauna de
les Illes Balears; C11, Consorci de Transports de Mallorca.
Votam.

32 sí, 22 no, 3 abstencions.

(Remor de veus)

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

Ara passam a votar la Secció 11, Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat; Secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors; Secció 17, Conselleria
d’Afers Socials i Esports; Secció 73, Institut Balear de la
Dona; E17, Institut Balear de la Joventut; E23, Institut
d’Indústries Culturals de les Illes Balears; F01, Fundació per
a l’Esport Balear; F03, Fundació Institut Socioeducatiu
S’Estel; F09, Fundació Robert Graves; F12, Fundació Banc de
Sang i Teixits de les Illes Balears; F15, Fundació d’Atenció i
Suport a la Dependència; F23, Fundació Orquestra Simfònica
de les Illes Balears; C01, Centre Balears Europa; C14,
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les
Illes Balears, i Secció 50, Agència Tributària de les Illes
Balears. Votam.

35 sí, 24 no, cap abstenció.  

Com a darrera votació, Secció 12, Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball; Secció 18, Conselleria de Salut
i Consum; Secció 19, Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius; E02, Agència d’Estratègia Turística de les
Illes Balears; E06, Serveis Ferroviaris de Mallorca; E07,
Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears; E22,
Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears, C03,
Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics; C04, Consorci
Velòdrom Illes Balears; C05, Consorci d’Infraestructures de
les Illes Balears, i Secció 60, Servei de Salut de les Illes
Balears. Votam.

32 sí, 27 no, cap abstenció.

Idò una vegada acabat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama...

(Aplaudiments)

... aprovada la Llei de pressuposts...

(Aplaudiments i se sent música de fons)

Queda aprovada la Llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.

(Continuen els aplaudiments)

Perquè quedi registrat al Diari de Sessions, queda
aprovada la Llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, i es faculten
els Serveis Jurídics de la cambra per fer les correccions i
modificacions tècniques necessàries per tal que la lle i en
qüestió tengui una redacció coherent.

Per part del president, bones festes, molts d’anys, i qui
vulgui fer una copa de cava està convidat aquí baix en aquests
moments.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments, se sent la música d’una nadala i algunes
rialles)
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