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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
i en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, Gabriel Company substitueix Rafel Nadal.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix David Martínez.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Antoni Reus.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Baltasar Picornell substitueix Salvador Aguilera.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara algú hauria de pujar aquí... a fer de secretari. Millor
que pugi la Sra. Sílvia Limones, que pertany a la Comissió
d’Hisenda...

Compareixença del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal d'informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 15042/16, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017.

Bé, benvinguts el Sr. Conseller de Territori i tot el seu
equip. L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença
del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per tal d’explicar
els pressupostos de la seva conselleria per a l’any 2017. 

Assisteix el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, el Sr.
Marc Pons i Pons, acompanyat de..., un moment..., la Sra.
Carolina Marqués i Portella, cap de gabinet; la Sra. Núria
Collado i Edo, secretària general; el Sr. Jaume Mateu i Lladó,
director general de Transports i Mobilitat; el Sr. Casimir Godia
i Casablancas, director general d’Habitatge i Arquitectura; el
Sr. Groizard i Payeras, director general d’Energia i Canvi
Climàtic; el Sr. Lluís Corral i Juan, director general
d’Ordenació del Territori; el Sr. Pedro Puigdengoles i Briones,
gerent de Ports de les Illes Balears; el Sr. Camino González i
Marí, cap de premsa; la Sra. Antònia Artigues i Montero,
assessora del Parlament i Comunicació; i el Sr. Eduard Roig i
Petrus, assessor de la conselleria.

Té la paraula el Sr. Conseller de Territori, Energia i
Mobilitat per fer l’exposició oral.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia, senyores i
senyors diputats. Avui presentam els pressuposts de la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat per a l’any 2017
amb la clara convicció que són uns comptes dissenyats per
donar resposta a les necessitats reals dels ciutadans i les
ciutadanes de les Illes i que, a la vegada, contribuiran a
dinamitzar l’economia.

Aquesta conselleria té el proper any un marcat perfil
inversionista amb actuacions que ara detallaré, dirigides a
generar major qualitat de vida per als ciutadans d’aquestes illes,
però també amb una molt especial atenció cap a aquells que
necessiten d’una major protecció per trobar-se en una situació
més vulnerable. Foment de l’habitatge social, transport públic,
impuls a les energies renovables, lluita contra la pobresa
energètica..., aquestes són només algunes pinzellades del que
ara detallaré, però clarament ilAlustratives del fet que la
conselleria, la nostra conselleria, presenta una proposta amb un
elevat nivell de compromís socials. 

Són uns pressuposts amb una forta aposta per la inversió i
que ens permeten complir amb un doble objectiu: avançar en la
millora dels serveis als ciutadans, per una banda, mentre que,
per altra banda, l’execució dels projectes d’inversió té una
incidència positiva per als distints sectors econòmics, generant
activitat econòmica i creant llocs de feina. L’eficàcia a l’hora
de gestionar es demostra precisament quan s’implanten
polítiques que són capaces d’actuar sobre diferents fronts,
capaces de distribuir riquesa econòmica però també social, sota
criteris de compensació per a aquells que més suport
necessiten; en definitiva, capaces de crear la plataforma més
apropiada per caminar cap a un futur més pròsper per a tothom
en el sentit més ampli de la paraula. Ha estat precisament
aquesta manera de governar la que ens ha permès garantir una
major distribució de la riquesa i, per tant, enfortir i reforçar els
indicadors de la recuperació econòmica. Nosaltres des de la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat aportarem tots els
nostres esforços perquè l’engranatge econòmic i social funcioni
amb fluïdesa, i aquests pressuposts i una gestió responsable en
són les millors eines. 

Per al desenvolupament dels nostres projectes comptarem
amb un pressupost total per a l’any 2017 de 165.958.443 euros,
el que representa un increment del 28,62% respecte de l’any
2016. L’any 2017, d’aquests 166 milions d’euros globals,
dedicarem més de 114,2 milions d’euros a inversions; es tracta
d’un increment molt significatiu, un 28,62%, que garanteix
l’execució dels projectes dissenyats i que a més impulsarà la
generació directa de més de 600 llocs de feina. I sé que el que
present avui és un pressupost possible, fonamentalment gràcies
a la feina feta durant el primer any de govern; gràcies a la feina
feta ara podem avançar en l’execució de projectes
imprescindibles per a la nostra comunitat però que havien
caigut en l’oblit i en alguns casos duen molts d’anys de retard,
projectes com són per exemple l’electrificació del tren de
Manacor i Sa Pobla, les inversions en matèria portuària o la
necessària incorporació dels edificis propis de la comunitat a
l’ús d’energies renovables amb la incorporació de sistemes
d’autoconsum en són alguns exemples. Són uns pressuposts que
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ens permetran posar en marxa projectes de servei públic i
també actuacions de caire social vinculades principalment a les
polítiques d’habitatge, iniciatives que havien estat desterrades
durant la legislatura passada.

És un pressupost que ens permet enfortir des de
l’administració els serveis a la ciutadania per millorar la seva
qualitat de vida, la del conjunt de la societat, i açò d’una banda
s’aconsegueix amb mecanismes... establint mecanismes de
compensació i ajudes per a aquells en pitjor situació, però
també -i aquesta part és clau- dinamitzant l’economia, generant
activitat amb obres, amb serveis, que es tradueixen en més
feina i en més benefici per a tots. Tots els projectes que
executarem el proper any compleixen aquesta doble funció, i és
que l’any 2017 licitarem 47 obres, 47 projectes amb aquests
114,2 milions d’euros, de tal manera que rompem així
l’estancament en inversió pública que venia de la passada
legislatura, una paràlisi que sota el pretext de l’extrema
austeritat tan sols perseguia la devaluació dels serveis públics.
Havíem de tornar a posar en marxa l’engranatge de la nostra
economia i de la nostra xarxa de servei públic, que venia
arrossegant anys sense cap actuació en positiu i sí moltes en
negatiu, com ara els acomiadaments de Serveis Ferroviaris, que
a més d’empitjorar el servei ens han sortit més cars en
indemnitzacions, 2,1 milions d’euros; anys sense reclamar a
Madrid allò que ens pertoca per poder dur endavant projectes
ferroviaris, anys sense posar en marxa cap actuació imaginativa
i efectiva per afavorir l’accés a l’habitatge, anys sense
aconseguir que l’Estat miri cap a Balears per intentar
solucionar els problemes de connectivitat aèria.

Durant aquest primer any hem reconduït una bona part
d’aquesta situació: hem reclamat la implicació de l’Estat per
abordar necessitats a les Balears, i per exemple en assumptes
com la tarifa plana hem aconseguit establir un programa de
feina conjunta entre l’Estat i aquesta comunitat. I aquí en
matèria de transport també hem tret a concurs els projectes per
electrificar el tren, i hem plantejat un nou sistema de
concessions de transport terrestre. Pel que fa a energia hem fet
també per primera vegada passes serioses per revertir l’actual
model energètic; per primera vegada introduïm el concepte i
solucions a la pobresa energètica. I també obrim nous horitzons
a la política d’habitatge intentant respondre a les necessitats
reals, apostant d’una manera claríssima pel lloguer. 

Totes aquestes llavors que hem anat sembrant ens permeten
ara avançar en aquestes línies de feina amb un pressupost que
respon a les necessitats reals i que servirà per dur endavant
projectes que fa molts d’anys que els ciutadans d’aquestes illes
esperaven i necessitaven. 

L’abordatge de la problemàtica de l’habitatge ha estat una
prioritat des del primer moment i ho continua ser. La promoció
del lloguer social i l’establiment de mecanismes que facilitin
l’accés a l’habitatge de lloguer són el camí iniciat i pel qual
continuarem avançant. La política d’habitatge no es pot basar
només en la tramitació administrativa de les ajudes procedents
de fons estatals d’habitatge que a més no té en compte les
peculiaritats i necessitats dels ciutadans de les nostres illes com
ara un preu de lloguer molt més elevat que la mitjana de l’Estat.

La política d’habitatge demana molt més i açò és el que
estam fent, el que ja hem començat a fer, reconvertir tot el parc
de l’IBAVI en pisos de lloguer, incrementar les ajudes al
lloguer fins al 80%, adequar habitatges particulars per a
lloguers socials, incloure les entitats socials en una comissió
per a atenció als casos d’emergència o l’erupció de nous criteris
socials en l’adjudicació d’habitatge han estat les línies mestres
aplicades fins ara, actuacions que constaten un compromís
evident d’aquest govern per assegurar als nostres ciutadans el
dret a l’accés a l’habitatge. 

El nostre pressupost en matèria d’habitatge reflecteix aquest
plantejament, a més de gestionar amb eficàcia el fons de
procedència del Pla estatal d’habitatge i els fons europeus, els
FEDER, a això afegim un gran esforç econòmic aportant per
primera vegada fons propis per poder arribar on no arriben els
fons de l’Estat, ajudes per a l’accessibilitat interior dels
habitatges, per a la millora dels edificis públics i, el que
consideram encara molt més necessari, per anar ampliant el
parc d’habitatges públics i per establir noves línies d’ajuda per
facilitar l’accés al lloguer i també per a l’impuls de mesures
coordinades amb els ajuntaments que ens permetin incorporar
cada vegada més habitatges privats al parc de lloguer social.
Totes aquestes actuacions tenen un objectiu clar: facilitar
l’accés dels ciutadans a l’habitatge en règim de lloguer, bé als
lloguers socials o bé donant-los suport perquè puguin pagar els
del mercat lliure.

Com he dit abans, per primera vegada el Govern aportarà
recursos propis, 1.400.000 euros per completar el Pla estatal
d’habitatge que presenta greus mancances respecte del que
necessitam. A aquests 1,4 milions d’euros, hi hem de sumar
altres 2 milions d’euros més des de l’IBAVI amb actuacions
destinades a aconseguir més habitatges de lloguer social per als
ciutadans, línies d’ajuda en rehabilitació tant interior per motius
d’accessibilitat com d’edificis públics i així mateix continuarem
amb la línia d’adequació o reforma d’habitatges privats per
destinar-los a lloguer social.

A més a més, destinam altres 8,8 milions d’euros al
pagament de promocions ja construïdes que, a través dels
plurianuals, encara resten pagaments pendents de fer, però les
polítiques en habitatge no tan sols s’aborden des de la
perspectiva de la inversió pública o de les ajudes directes, sinó
també mitjançant altres eines com la bonificació fiscal.

Així, per a 2017 els ciutadans que compleixen determinats
requisits sumaran a la possibilitat d’accedir a les ajudes de
lloguer la deducció fiscal per al pagament del lloguer. Es
podran deduir de la quota autonòmica el 15% dels imposts
satisfets durant el període impositiu amb un màxim de 300
euros anuals. La mesura s’adreça a contribuents menors de 36
anys, persones amb grau de disminució física o sensorial igual
o superior al 65% i psíquica en un 33% o també a famílies
nombroses.

Juntament amb l’habitatge, la millora dels serveis públics de
transport és un altre pilar fonamental del nostre pressupost. En
aquest sentit els pressuposts que presentam és el reflex clar
d’un govern que creu en el transport públic. L’objectiu:
millorar-lo i posar-lo a l’alçada dels països de referència en
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servei de transport públic. Estam convençuts dels beneficis
d’oferir una xarxa adequada com a alternativa al vehicle privat.

Així, en aquest any 2016 hem posat les bases del gran canvi
que experimentarà en aquesta legislatura el transport públic tant
en tren com en interurbà per carretera, un canvi que serà el punt
de partida del futur.

La feina feta a l’any 2016 ens permet que l’any que ve
alguns dels principals projectes es vagin materialitzant i vagi
prenent forma aquest nou model de mobilitat que cerca
interconnectar els diferents modes de transport per tal de
facilitar la mobilitat dels ciutadans utilitzant els mitjans públics.

Així, ja és un fet que l’electrificació del tren fins a Manacor
i a Sa Pobla s’executarà durant l’any 2017. El 2017 iniciam les
obres per electrificar tota la xarxa ferroviària, unes obres
valorades en 47 milions d’euros. El projecte d’electrificació
estarà culminat a principis de l’any 2018. D’aquests 47 milions
d’euros, 13 milions es pagaran amb càrrec als pressuposts de
l’any 2017 i la resta en partides plurianuals ja previstes per la
comunitat. Una vegada més aquest és un exemple de voluntat
política i de gestió eficaç ja que la inversió estarà cofinançada
en un 50% pels fons FEDER.

A aquestes obres s’han de sumar també altres 600.000 euros
que s’invertiran en la millora de la seguretat del servei,
l’eliminació de passos a nivell i la renovació del parc mòbil. A
més, el Pla director sectorial de mobilitat de les Illes Balears
que s’abordarà també a l’any 2017 guiarà l’estratègia general
per millorar la nostra xarxa de transport. El concepte
d’intermodalitat regirà gran part d’aquestes actuacions, és a dir,
fomentarem la confluència de transports per tal de fer efectiva
la mobilitat en servei públic independentment de la necessitat
de canviar de sistema de transport. Aquesta iniciativa passa per
la necessària modernització del sistema actual i per fer viable
la compatibilitat entre diferents mitjans de transport.

Si en matèria de tren l’electrificació era el primer gran
objectiu, en matèria de transport públic per carretera ho és la
gran revolució que suposarà el nou sistema de concessions, un
nou sistema que entrarà a funcionar dia 1 de gener del 2019 i
que agruparà en tres les més de vint concessions existents avui
per avui amb l’objectiu de cobrir totes les necessitats dels
ciutadans i visitants, independentment d’on s’hagin de
desplaçar.

I és que no podem mantenir un sistema antiquat com el que
tenim avui amb línies de primera i línies de segona, ni una
distribució de les línies que obliga a passar sempre per Palma,
però mentre materialitzam aquest canvi anam fent feina per
estar totalment actualitzats quan arribi el moment de posar en
funcionament aquestes noves concessions i és que els
pressuposts de 2017 destinen més d’1 milió d’euros a millores
del transport per carretera.

Un dels projectes més importants que desenvoluparem és el
l’aplicació d’una nova tecnologia de pagament i informació als
autobusos. Serà un sistema més avançat que simplificarà el
procés amb una targeta tipus moneder que inclourà el
descompte, si escau, adient per a cada tipus d’usuari.

També els podem anunciar que avançarem en la integració
tarifària amb l’empresa municipal de transports de Palma, amb
l’EMT, una de les iniciatives més demandades per als usuaris
del transport públic. Comptam per a açò amb una partida de
110.000 euros per compatibilitzar la tecnologia d’accés entre
el metro i l’EMT. M’estic referint a la primera passa per, a la
fi, compatibilitzar les targetes TIB i Ciutadana de Palma, així
com el metro de la Universitat.

Altres actuacions destacades que abordarem el 2017 són les
millores de les actuals parades d’autobús interurbà i l’obertura
de nous punts d’informació a les estacions de Manacor, d‘Inca
i de l’aeroport, inversions totes aquestes que sumen 338.000
euros.

I no queda més remei però, malauradament, puntualitzar
aquí que tot i que les nostres polítiques estan encaminades cap
a un model de futur modernitzat lluitam també amb les traves
heretades com a conseqüència d’una mala gestió de governs
passats.

Així, als pressuposts no tenim més remei que seguir llastrats
pels 23 milions d’euros de les autopistes d’Eivissa per a aquest
any 2017, un càstig per als ciutadans d’aquestes illes que es
repeteix any rere any i que no podem obviar si volem explicar
el conjunt del pressupost de la conselleria, igual també com els
10 milions d’euros del metro de Palma.

I també aquestes noves polítiques ens duen a implicar-nos
directament en la solució d’un altre problema, també herència,
enverinada si volen vostès, d’un govern de fa moltíssims
d’anys: el túnel de Sóller. El Govern assumirà juntament amb
el Consell de Mallorca una part del rescat del túnel destinant-li
aquest any ja 2017, una partida de 750.000 euros, el que
permetrà que el rescat sigui una realitat dins aquest any 2017. 

I si la política de la Direcció General de Transports i
Mobilitat es veu obligada a assumir, com deia, les
conseqüències de gestions nefastes en matèria de carreteres,
com les autopistes d’Eivissa o en transport ferroviari, en
matèria de connectivitat aèria i marítima centrarem els esforços
en acabar amb el greuge que ens neguen als ciutadans
d’aquestes illes, el dret a moure’ns en igualtat de condicions
que la resta dels ciutadans de l’Estat, estic parlant de
connectivitat aèria i marítima. A la primera feim feina contra
rellotge perquè sigui dins el 2017 quan hi pugui haver una
tarifa plana de 30 euros per als vols interilles, tot i que açò no
depèn només de nosaltres. I ja tenim feta la part de la feina que
ens va encarregar el Ministeri de Foment, per actuar
conjuntament davant BrusselAles i fer d’una vegada per totes
realitat la tarifa plana.

I pel que fa referència a la connectivitat marítima, el
pressupost no té més remei que tornar preveure 9 milions
d’euros per abonar el 25% del descompte de resident per als
ciutadans de les Balears, el 64% en el cas de Formentera, que
l’Estat encara no assumeix. Són 9 milions d’euros dels
ciutadans d’aquestes illes que es podrien dedicar a altres
inversions si l’Estat assumís el 50% de descompte marítim,
com ho fa amb l’aeri. No dubtin, senyores i senyors diputats,
que continuarem insistint per aconseguir que l’Estat aboni fins
el 50% i perquè el descompte s’apliqui també als vehicles dels
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residents. Allà on no tenim competències no podem fer més que
treballar per la via de la negociació política allò que ens
pertoca. No flaquejarem, tarifa plana, descomptes marítims
íntegres i cogestió aeroportuària. Però allà on sí som
competents, actuam en contundència ens veim en la necessitat
de fer un esforç inversor en àrees allà on malauradament es
duen anys i anys sense actuar. 

A Ports de les Illes Balears licitarem l’any 2017, 23
projectes obres a distints ports de les Illes Balears, Cala
Ratjada, Portocristo, Port de Pollença, Port de Sóller, Es
Barcarès i Portocolom a Mallorca; Ciutadella i Fornells a
Menorca; i Sant Antoni a Eivissa. Són obres per valor de prop
de 25 milions d’euros, dels quals més de 12 milions seran a
compte dels pressuposts de l’any 2017, de l’empresa pública
Ports de les Illes Balears. És un bot de grandíssimes dimensions
i més si tenim en compte que en tota la passada legislatura tan
sols es van licitar obres per valor de 2,5 milions d’euros. És a
dir, multiplicam per 10 la inversió en actuacions de distinta
tipologia i envergadura començant per les més urgents i
continuant per històriques reivindicacions, que impliquen una
millora dels entorns portuaris. 

En aquest respecte una cosa sí que voldria deixar clara i és
que no parlam en cap cas d’obres faraòniques, ni de projectes
amb segells personals que llavors no ens podem treure de
damunt. Per a nosaltres el que prima és el criteri de la
necessitat, com a determinades obres en els ports que els dotarà
de major seguretat, els actualitzarà i els permetrà afrontar el
futur en òptimes condicions, després d’anys que havien anat
patint decadència progressiva. A més, s’han previst també
actuacions de manteniment per valor de 2.800.000 euros per tal
d’actualitzar el bon estat d’alguns d’aquests ports. 

És també el convenciment que hem d’actuar articulant
mesures concretes des de l’àmbit autonòmic, el que inspira
distintes línies de feina per a 2017 per avançar en la reversió de
l’actual model energètic i en la lluita contra el canvi climàtic.
Durant el 2016 hem incorporat mesures d’urgència que eren
necessàries per poder encetar el canvi. Mesures immediates per
combatre les normatives estatals, com l’impost al sol, que
obstaculitzaven que el sector privat aposti per les energies
renovables. En aquest sentit hem activat línies d’ajudes a
l’autoconsum per a particulars, per a empreses  i també per a
administracions. També hem eliminat les taxes administratives
que gravaven l’autoconsum per a petites instalAlacions. I hem
obert una finestreta única per facilitar les tramitacions. Hem
implicat directament la comunitat en el compromís amb el
canvi energètic, cercant major eficiència i aconseguint menors
despeses. Ara, després d’aquestes primeres mesures, és el
moment de definir el model energètic de les Illes a llarg termini
i començar a fer les primeres passes cap un nou model. Es
tracta d’anar materialitzant la necessitat de la transició cap a les
energies renovables. Ho farem elaborant les directrius
estratègiques de cada illa, redactarem el Pla director i
impulsarem les lleis del canvi climàtic i d’energies renovables.
Açò passa per una planificació a llarg termini que sigui
tècnicament viable, però també socialment acceptable. Per açò
ja està en marxa el procés d’anàlisis i debat a Menorca, amb les
directrius estratègiques de Menorca, de la mà del consell
insular i durant el 2017 es preveu continuar aquest debat a
Eivissa, a Formentera i a Mallorca.

Així mateix els pressuposts de 2017 ja reflecteixen
actuacions que traslladen a la pràctica aquest inici del canvi cap
el futur, un futur energètic que no pot deixar de banda aquelles
famílies en situació de més vulnerabilitat. Per a açò les
polítiques energètiques que duim i durem endavant, tenen
sempre una vessant social, de protecció i compensació per a
aquelles famílies que es troben en situació més vulnerable de
pobresa energètica. Així, destinarem 1.400.000 euros al Pla de
transició energètica, la primera fase del qual consistirà en la
millora de l’eficiència energètica als habitatges, centrada en
aquelles llars més vulnerables. Aquesta línia de feina pensam
que serà molt important, no només quant a la reducció
d’emissions de CO2, sinó també en la lluita contra la pobresa
energètica, perquè ajudarà a les llars amb més dificultats a tenir
millors condicions energètiques, un fet que es traduirà tant en
la millora de la qualitat de vida, com en l’estalvi econòmic.

De la mateixa manera es mantindrà per a l’any 2017 una
partida com a fons de rescat energètic dotat amb 200.000 euros
i que rebran mitjançant convocatòria a principis d’aquest 2017,
les entitats socials que treballen ajudant a abordar les factures
energètiques de les persones en situació de pobresa. A més, des
del Govern farem també una important inversió en un Pla
d’estalvi i eficiència energètica de la pròpia comunitat, que
inclou diagnosis i mesures d’estalvi energètic i la continuació
de les instalAlacions de plaques solars en els edificis públics. Hi
invertirem 950.000 euros. Aquest Pla d’estalvi energètic
beneficiarà edificis públics a cada una de les quatre illes i
suposa no només uns aposta pel canvi de model energètic, sinó
també un estalvi de la despesa corrent en els comptes públics
en forma de factura elèctrica. Totes aquestes actuacions se
sumen a la continuïtat en línies d’ajuda a administracions
públiques, particulars i empreses per a instalAlacions
d’autoconsum. 

No vull deixar d’esmentar altres grans reptes de la
conselleria, que si bé no tenen un trasllat econòmicament
important en els pressuposts, sí que tindran grandíssima
transcendència, com és procés d’aprovació de la Llei del sòl.
Serà també l’any 2017 el moment de plantejar si avançam en la
posada en marxa d’un pla d’ordenació del litoral i de començar
amb la redacció de la futura llei de paisatge. La Direcció
General d’Ordenació del Territori té les reserves
pressupostàries necessàries per abordar cadascun d’aquests
projectes.

Senyores i senyors diputats, vaig acabant amb unes darreres
reflexions. Avui presentam uns pressuposts amb un marcat
caire inversor, que avalen el compromís de les nostres
polítiques en defensa dels serveis públics, de la protecció als
més vulnerables, amb compromisos econòmics que fan possible
la seva materialització. Són també uns pressuposts que rompen
la tendència de la legislatura anterior i capaços de generar
activitat econòmica i, per tant, també de crear llocs de feina i
demostren la materialització dels nostres compromisos de
millora de servei públic, tant terrestre com ferroviari. I ho feim
amb projectes concrets, materialitzen el nostre compromís a
ampliar la borsa d’habitatge social amb actuacions concretes i
eficaces: el nostre compromís amb l’execució del tren, el nostre
compromís a impulsar les energies renovables amb l’aplicació
de mesures per disminuir el consum energètic, el compromís en
la millora de la qualitat i del servei dels nostres ports, i també
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demostren el nostre ferm compromís d’assegurar un
desenvolupament territorial basat en l’interès general com a
criteri a seguir.

Finalment, senyores i senyors diputats, són uns pressuposts
que reflecteixen el nostre compromís amb la reactivació del
teixit econòmic de les Illes Balears amb projectes concrets que
compleixen el doble vessant al qual em referia abans: creació
de riquesa econòmica, però també creació de riquesa social. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara procedeix la suspensió de
la sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts. Si els
diputats troben que podem continuar? 

Continuam. Bé, per tal de formular preguntes o
observacions tot seguit es procedeix a la intervenció dels grups
parlamentaris. El Sr. Conseller de Territori, Energia i Mobilitat
vol contestar globalment o individualment?

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

Si no tenen inconvenient, ho faré de manera global.

LA SRA. PRESIDENTA:

Val. Doncs, començam pel Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula l’Hble. Sr. Company, per un temps de deu minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia. El primer de
tot, donar la benvinguda al conseller i a tot el seu equip.
Esperem que, bé, aquests pressuposts siguin, com diu vostè,
aquells grans pressuposts que són capaços de canviar tota una
tendència. 

Jo l’he escoltat una miqueta, atentament, hem llegit els
pressuposts un poquet en diagonal, com és lògic, perquè amb
un parell de dies, no és bo de fer entrar, però ja tendrem temps
de debatre molt més. 

Sí que si un cas el que puc fer és comentar un poquet, fins
i tot a nivell filosòfic, quatre de les frases que ha emprat el
conseller i fer-li quatre preguntes per concretar una mica més
algunes dades. Ja després deixarem el debat per un poquet més
endavant, perquè avui lògicament és un debat on nosaltres no
hi podem entrar, ni molt manco, en les mateixes condicions que
hi entra el conseller.

Bé, jo dir-li que crec que... no crec que sigui per
desconeixement, perquè el conseller era al Parlament aquesta
passada legislatura, però crec que és molt aventurat dir que ha
estat capaç, fa un pressupost que és possible gràcies a la gran
feina feta l’any 2016. Bé, crec que vostès són capaços de tenir,
de fer un pressupost expansiu gràcies a les polítiques fetes a
l’anterior legislatura, i vostès ara es tornen a dedicar o poden
tornar a tenir doblers per fer inversions. 

El conseller ha parlat de tota una sèrie de coses, "iniciatives
desterrades" diu, quant a IBAVI, quant a polítiques socials,
etc., com si hagués estat una cosa que l’anterior legislatura
s’hagués volgut fer perquè si. El conseller no ha parlat que
l’IBAVI a l’anterior legislatura va començar amb 120 milions
d’euros de deute perquè vostès la deixaren així i varen deixar
aquesta anterior legislatura sense possibilitat de fer cap inversió
ni una. De fet, les inversions que vostès sí deixaren varen ser,
per exemple, comprar un solar a Campos per 23 milions
d’euros, a Campos, on els habitatges lliures eren més barats que
els de protecció oficial i que es tiraven pel cap i que encara hi
ha que no estan venudes. És a dir, que vostès varen fer una
sèrie d’inversions que, per desgràcia, nosaltres vàrem haver
d’anar pagant i que ens varen deixar sense poder fer tot allò que
ara sí vostè pot fer, per exemple, en habitatge.

No he vist tampoc moltes altres coses dins habitatge que no
siguin perquè té doblers complementar aquest pla estatal
d’habitatge. Ja dic que nosaltres, la nostra legislatura, per
desgràcia, va venir minvada totalment i absolutament
d’aquestes possibilitats. 

Sí que he llegit, el torn a 2017, perquè Madrid us ha ampliat
el termini per un import igual que el que tenien el 2016. He vist
per aquí dins també que vostè ja incorpora tota una sèrie de
romanents en altres coses, i quan s’incorporen romanents sol
ser perquè no s’han executat les polítiques que s’havien dit a
l’anterior debat de pressuposts dins enguany, dins el 2016, per
tant, aquí també parlam de moltes coses que després haurem de
veure els pressuposts executats realment com són.

Per tant, ja li dic, Sr. Conseller, jo seria un poquet més
modest a l’explicació i sobretot a analitzar els condicionants
que hi va haver perquè si no jo em veuré obligat a haver-li de
dir que vostès saquejaren les fiances de l’anterior legislatura,
continuen fent-ho en aquesta, conseller, i això em preocupa.
Crec que, a més, és un tema que legalment, vós que crec que
sou una persona responsable, li hauríeu de tenir molt d’esment
a sobre. Jo quadrava els pressuposts d’una altra manera, però
no el quadrava a base de gastar el que legalment heu de tenir.
Nosaltres vàrem començar a fer-ho créixer, a fer-ho créixer i no
vàrem arribar al mínim, que és el 20% que heu de tenir. Crec
que això de tornar a posar mà al compte corrent d’on es
dipositen les fiances i que han d’estar aturades allà dins, crec,
conseller, que no és una bona pràctica i, a més, fins i tot podria
ser una pràctica ilAlegal.

Vostè, evidentment, romp l’estancament amb inversió de la
passada legislatura, però és que la passada legislatura,
conseller, construir nous habitatges era un poquet ..., havent-hi
tots els habitatges lliures que hi havia a preu més barat i molt
més bo de fer per als bancs colAlocar-los i més amb
finançament, crec que també convendrem que no era el més
normal. 

Varen fer una cosa que vostè se l’atribueix com que vostè
l’ha feta, i és destinar tot el parc d’IBAVI a lloguer. Jo,
conseller, si vol ens assèiem i tornam i llegim les meves
intervencions quan estava assegut aquí on està vostè que
precisament vàrem fer un parell d’actuacions en aquests temes.
Primer, aturar tots els desnonaments, va ser una de les
importants que vàrem fer, i una altra de les que vàrem fer va ser

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 33 / 3 de novembre de 2016 803

destinar tot el parc pràcticament, pràcticament tot el parc a
lloguer. Sí, conseller, així va ser. Una altra cosa és que
s’abordàs la possibilitat que si venia algú a comprar es pogués
fer. Això va ser així. 

Per tant, són coses que no ha fet vostè quan ha arribat aquí,
ni molt manco. I gent del seu equip estava també en aquells
moments lògicament dins aquestes direccions generals i ho sap
perfectament. 

Jo si vol vostè també podem parlar del que són grans
decepcions i que varen condicionar l’anterior legislatura,
conseller. Vostè m’ha dit, “ara per primera vegada envestim
l’electrificació del tren”, efectivament, i nosaltres és una de les
inversions que ens hagués agradat anar-hi i no vàrem tenir
doblers per anar-hi. Però també li vull recordar que qui va
posar aquesta inversió amb fons FEDER va ser el Partit
Popular a l’anterior legislatura, i que lògicament vostè ha
continuat i crec que de manera totalment lògica i correcta
perquè és una inversió importantíssima. No entenc de cap
manera que l’anterior de l’anterior legislatura no es fes això i
es començàs a el Manacor-Artà i hi enterrassin 110 milions
d’euros que no tenien, ni tan sols tenien fermats, que és el
famós conveni ferroviari de 453 milions d’euros que va acabar
només en devers 57. Per tant, conseller, tot allò va ser una cosa
que ens va caure a sobre l’anterior legislatura i amb la qual hi
vàrem haver de batallar. 

Clar, si vostè em parla de traves heretades d’anteriors
legislatures, com són les carreteres d’Eivissa o els peatges, si
vol podem parlar dels 23 milions d’euros... perdó, dels 32
milions d’euros del tramvia, 32 milions d’euros que vostès
reberen, que els varen entrar en caixa, i que els gastaren en
despesa corrent i que quan un servidor se’n va anar a Madrid,
la ministra li va dir, tornem els 32 milions d’euros perquè eren
finalistes i no s’ha fet el tramvia. Si vol que continuem parlant
d’això podem parlar, com li he dit, del conveni ferroviari de
453 milions d’euros que tampoc no hi eren. O dels 23 milions
d’euros que tampoc no hi eren. O si vol podem parlar de 40
milions d’euros en ajudes del Pla d’habitatge del Sr. Carbonero
que tampoc no estaven pagats. O si vol podem continuar
parlant dels 23 milions d’euros del solar de Campos. Per no
parlar d’1 milió d’euros en un projecte per fer una macroestació
a l’Enllaç, com Atocha més o manco era. O d’una marquesina
aquí, a la Plaça d’Espanya, que havia de costar devers 800.000
euros. 

És a dir, conseller, ho dic perquè a veure... si li sembla jo a
vostè sempre li dic, jo determinades polítiques de les que he
duit crec jo vull, com a Partit Popular, volem colAlaborar, creim
que estan bé, però si que li agrairia que no ens pegui
determinades pedrades perquè crec que allò que ens va
condicionar moltíssim l’anterior legislatura va ser la seva
gestió, conseller, no la seva particularment, sí en la seva quota
part, però sí la gestió del govern on vostè era. 

Dit això, electrificació de Manacor i de Sa Pobla, sense cap
dubte. Nosaltres, com li dic, vàrem iniciar aquell projecte i ens
trobarà sempre ajudant, amb les concessions de transport
terrestre de l’any 2019 que han de venir, que vénen per llei, no
és que tampoc ens haguem inventat res ni vostè ni jo, vénen per
llei, per tant, vostès les han d’agafar. Em preocupa quan parlam

d’anar a tres concessions només -i m' imagín que a vostè això
també li preocuparà- perquè clarament les petites empreses
d’aquí ho poden passar molt malament, molt malament i poden
perdre determinades concessions en favor de grans empreses,
algunes d’elles foranes, i això crec que sempre és una cosa que
hem de mirar de protegir dins el que la llei ens permeti,
lògicament, però potser anar a tres és un poquet aventurat.

Ha dit que complementava, i m’agradaria que em digués
amb quines línies ho complementa i per quins imports, el Pla
estatal d’habitatge, aquest pla estatal que hi ha; vostè ha dit que
hi posa 1.400.000 euros, m’agradaria que em digués, si és
possible, m’imagín que des d’aquí li ho podran dir, les línies
amb què ho complementa i els imports.

De transport públic, com li he dit, bé, li he fet un poquet ja
els comentaris... M’agradaria veure..., vostè ha dit que
incrementaven en seguretat el tema del transport públic.
M’agradaria veure aqueixes partides d’increment en seguretat
on les té i per quins imports, i també un poquet en quin
concepte de seguretat dins l’estructura que té vostè.

Crec que és una molt bona idea i una cosa que s’ha intentat
també des de fa bastants legislatures la integració entre el
sistema tarifari de l’EMT amb el del CTM, i és vera que no
gaires doblers a dia d’avui, en aquell moment es parlava de
qualque milió d’euros per poder fer un acoblament, però crec
que a dia d’avui sí que parlaven entre 80 i 100.000 euros la
possibilitat d’enllaçar-ho. Jo crec que això és una molt bona
idea i nosaltres també hi estarem d’acord i l’ajudarem.

Quant a temes que no duen pressupost però que sí que crec
que són importants pel que després suposen dins l’activitat
privada, vostè ha parlar de l’aprovació de la Llei del sòl, de la
Llei de paisatge, etc. A nosaltres ens agradaria poder-hi
participar; li he dit una sèrie de vegades a veure si hi hauria la
possibilitat que els grups parlamentaris començàssim a parlar-
ne, també, per ja dur al Parlament una norma més cuinada i no
esperar només al debat parlamentari. No hi ha hagut manera, i
crec que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, hauria d’anar acabant.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Vaig acabant. A mi em sap greu, també, conseller, perquè
hauré deixat moltes coses, però el joc aquest és el joc, que en
deu minuts hi ha per allò que hi ha.

Vaig acabant només amb una sèrie de segons. M’agradaria
que em digués, aquests romanents de 14.585.000 euros, per què
té aquests romanents?, li vénen de molts d’anys anteriors?, ha
estat que no s’ha pogut executar el 2016?, vénen d’altres? Per
saber-ho. Bé, potser si vénen d’anys anteriors..., no, no, cap
problema; si vénen de fa cinc anys està bé; si vénen de l’any
passat és una altra cosa. Per tant aleshores no em crec jo que
tots venguin de fa..., no, no m’ho crec, jo, però com que vull
que m’ho digui vostè després li farem les comprovacions
oportunes, lògicament. Ja veu que li estic demanant informació
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per després contrastar-la i poder-li dir “efectivament, té raó”,
o poder-li dir “no té raó i s’hauria de retractar”.

I bé, acab perquè la presidenta es posa nerviosa, però...,
amb raó, a més, amb raó, però m’agradaria dir-li tota una sèrie
de coses més que no li puc dir. Ho deixarem per als debats que
ens venguin posteriorment, conseller. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Company, per entendre-ho. A la 1 tenim
una altra compareixença i ja seran les 2, segurament.

Passem ara al Grup Parlamentari Podem, el Sr. Saura té la
paraula.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Molts gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Company, per
ser tan breu. Bé, nosaltres... voldríem ressaltar..., sabem de la
importància... Em deixa intervenir, ara, a mi?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, si us plau, no té el torn de la paraula. Sr.
Saura, pot continuar.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies. Bé, sabem de la importància d’aquesta conselleria
i de les seves competències. Sí que volíem fer alguns apunts,
demanar algunes qüestions que crec que és per això que som
aquí, i bé, sabem que el projecte estrella d’aquesta conselleria
és l’electrificació del tren, benvinguda sigui, benvinguda siguin
també la creació de llocs de feina també a nivell públic per part
d’aquesta conselleria. 

Sí que voldria fer menció als problemes de transport que
tots coneixem i a la inquietud que tenim de cara a les noves
concessions que entraren en vigor els propers anys. Ja hem
tingut molts de problemes en aquesta comunitat autònoma amb
determinades concessions, amb plecs que eren poc exigents i
plecs que no s’estan complint en aquestes concessions, i sí que
voldria que fes menció en quin sentit estan treballant. Sabem
que hi ha un procés participatiu i voldríem saber quina és
l’opinió del Govern i quines línies ha de seguir aquest procés
per les noves concessions de transport. També en matèria de
transport ens agradaria saber quines partides van cap a Eivissa.
A Eivissa pensam que hi ha molts de problemes en transport
terrestre i en transport en general, i voldríem saber quines
partides es dediquen a aquesta matèria. 

Sobre el tema d’habitatge nosaltres pensam que anem molt
tard amb la Llei d’habitatge, i possiblement, si anam tan tard,
seria interessant fer una llei de mesures urgents, un decret llei
de mesures urgents. En tot cas voldria saber quines actuacions
es faran en aquesta matèria; s’ha parlat d’ajudes a lloguer amb
un màxim de 300 euros, voldríem saber si hi ha més iniciatives
en aquest cas en matèria d’habitatge. 

I després, en matèria d’energia, nosaltres sempre hem dit
que és necessari fer un pla de transició energètica; veim
reflectida aquesta necessitat en els pressuposts d’aquest any. En
tot cas creim que aquest pla de transició energètica ha
d’augmentar exponencialment la seva dotació i que ho pot fer
mitjançant la creació de nous impostos mediambiental, que tinc
entès que ja estan estudiats, i que seria interessant destinar-los
a aquest pla de transició energètica, perquè la diversificació
econòmica i la transició energètica no siguin un leitmotiv que
es repeteix any rere any però que no s’aplica, sinó que sigui una
realitat palpable per a la ciutadania de les Illes Balears. I que a
més estigui relacionat amb la lluita contra la pobresa
energètica, és a dir, s’inverteix primer en els habitatges que
tenen problemes d’eficiència energètica, que tenen problemes
d’aïllament i que necessiten aquesta ajuda, perquè des del
nostre grup parlamentari pensam que per lluitar per totes
aquestes polítiques antisocials i les polítiques nefastes en
matèria d’energia per part del Partit Popular a nivell estatal és
necessari ser molt audaç, és necessari donar moltes ajudes a
aquest sector de les renovables, és necessari botar-se un decret
llei com és l’impost al sol, trobar les maneres per donar ajudes
perquè la gent pugui instalAlar-se una placa solar, i és necessari
també d’alguna manera palAliar els efectes d’aquest bo social
que no té cap sentit, perquè utilitza criteris de família nombrosa
però que no utilitza els criteris de llar vulnerable, com nosaltres
consideram que hauria d’utilitzar aquests criteris.

Quant als ports, ens preocupa una cosa. Vostè ha dit que hi
ha 25 milions d’euros per al tema de reformes de ports. Vull
entendre que són reformes i que no són grans ampliacions que
no suposaran un consum de territori, ni una massificació, ni una
saturació major de determinades zones de les Illes Balears.
M’agradaria que em confirmàs que aquesta inquietud no té
gaire sentit; esper que sigui així.

Crec que és una bona notícia, quant a transport una altra
vegada, que s’integri la targeta ciutadana amb altres tarifes,
amb altres maneres de pagar el transport públic a les nostres
illes. 

I sí que també volia fer menció al tema de la connectivitat
aèria i als ports. Voldria saber si el Govern té algun tipus..., si
pot influir d’alguna manera en el tema dels horaris, que sempre
beneficien Mallorca i no Menorca i Eivissa, voldria saber si hi
ha algun marge de maniobra perquè aquests horaris no siguin
sempre... Mallorca centrista, sinó que també considerin la
realitat de les illes de Menorca i d’Eivissa. 

En tot cas, després en la meva segona intervenció faré més
apunts sobre la presentació que vostè ha fet.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia. Bon dia a tothom, bon dia, conseller i a tot
l’equip que l’acompanya. Vostè ho ha dit, el creixement que té
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la seva conselleria, el seu departament és important i això és bo
tant pel que representa d’inversió pública i de recuperació
d’aquesta inversió pública com per millora dels serveis públics
de transport i també -serien les tres qüestions que destacaria-
pel tema del dret a l’habitatge que no hem d’oblidar mai que és
això, un dret i no només una política i que en tot cas és la
política la que ha de poder garantir aquest dret.

En el tema de la inversió, crec que l’increment és important,
però segur que vostè encara voldria que fos més important.
Crec que tots els capítols d’inversió i d’aquesta recuperació de
les inversions que es presenta a diferents departaments del
Govern i particularment al seu, és una qüestió estratègica i fins
i tot diria que de sentit comú, encara que hi hagi determinats
lobbies que ho considerin excessiu, no?, que ja s’han avançat
a dir que això i que aquests pressuposts són excessius en
aquesta qüestió, però aquest excés, que jo crec que no és un
excés, de preocupació per recuperar aquesta inversió
segurament seguiríem essent una comunitat cada vegada més
empobrida i on els poders públics tendrien un paper
absolutament subordinat a aquests que diuen que aquests
pressuposts són excessius, però que tampoc no reparteixen
massa del pressupost i de les inversions que ells manegen.

Sobre el tema del servei públic de transport, vull valorar, a
més com usuari, molt positivament el tema de la previsió de
finalitzar l’electrificació del tren a Sa Pobla i a Manacor que
crec que a més redundarà molt positivament en la reducció
d’emissions de CO2 i sobretot en la reducció, en la minva del
trànsit de cotxes cap a Palma perquè Mallorca s’ha convertit en
una àrea metropolitana de Palma i acabar aquest tema i millorar
el servei en termes d’eficiència pel tema de l’electrificació són
molts de centenars de cotxes diaris que s’estalvien, per no dir
milers.

En el tema de la intermodalitat també... ja arriba a bona
hora el tema de l’equiparació amb la targeta de l’EMT. Em
deman si la partida que hi han destinat, que crec que és de poc
més de 100.000 euros serà suficient, si em podria per ventura
precisar una mica aquest tema i si hi ha una previsió ja concreta
de calendari, sabem que dins 2017, però si serà a principis
d’any, si serà a mitjans, no sé si serà a finals, estaria bé saber-
ho.

Valoram també molt positivament el tema del túnel de
Sóller, de la participació, en la mesura possible evidentment, en
aquesta operació de rescat d’aquesta gran obra pública tot i que
em queda una mica love is in the air, no?, aquella... això que
vostè va respondre ahir al company Morrás de Podem a la
pregunta oral que li va manifestar ahir al plenari sobre l’elevat
cost que acabarà tenint amb aquesta bomba de rellotgeria, tal
i com vostè la va qualificar, les autopistes d’Eivissa que a més
són objecte d’una comissió d’investigació en aquest parlament
amb una fórmula que ens durà a pagar, a part del que ja han
costat i sense tenir en compte sentències, que encara hi ha un
grapat de contenciosos oberts, més de quatre-cents vint... vint-i-
sis milions d’euros més apart del que ja havia costat l’obra o
del que estava previst que costàs. Si s’estan pensant o estudiant
altres fórmules, inclosa també la del rescat, per altres projectes
d’infraestructures i particularment de carreteres.

En el tema de Ports de les Illes Balears, saludar molt
positivament el retorn també de la inversió, la inversió no es va
fer a la passada legislatura i era un departament que no depenia
del Sr. Company, sinó del Sr. Delgado primer i després el Sr.
Martínez perquè els que érem en aquest parlament i a més
vàrem fer..., ara mir el company Borràs del Grup Socialista,
tota la negociació i la lluita que va ser pràcticament la llei de
ports, era claríssima la intencionalitat de deixar caure la
inversió, deixar caure els ports que encara quedaven de
titularitat pública per al final acabar justificant la seva
privatització. Per tant, benvingut aquest retorn a la inversió als
ports de les Illes Balears.

En el tema d’aeroports i de la direcció general i del que és
aquest capítol en concret, vull lamentar, i sé que no és una
qüestió de voluntat política seva, sinó d’altres, que només hi
hagi 30.000 euros, però és molt metafòric el que l’Estat ens
permet pintar en matèria d’aeroports, no?, sobretot quan les
principals infraestructures de transports sobre les quals l’Estat
se n’aprofita de la confusió jurídica que en teoria fins i tot se’ns
atribueix a l’Estat que també en teoria hem de tenir part en la
gestió d’aquestes infraestructures, per contrast a aquests 30.000
euros tenim els beneficis d’AENA només de l’aeroport de
Palma que enguany estaran al volant dels 200 milions d’euros
o els més de 20 milions d’euros d’Autoritat Portuària, que en
conjunt són un 50% més que tot el pressupost de tota la seva
conselleria per a un any i crec que això és bastant metafòric de
com es maneja aquesta qüestió no tan ja en l’àmbit econòmic,
però evidentment qui es reserva la sobirania sobre aquestes
infraestructures, que són estratègiques per a la nostra
comunitat, al final es reserva no només el domini, la política
sobre aquestes infraestructures, sinó també el negoci, quan amb
aquests doblers aquí es podrien fer moltes més inversions a part
de les que vostè evidentment ha anunciat i realment apostar per
una política pública molt diferent i molt millor de la que podem
gaudir amb les condicions pressupostàries que tenim ara
mateix.

Sobre el tema de l’ordenació del territori, vostè també ha
insinuat el tema que el 2017 seria el moment d’encarar el pla
d’ordenació del litoral, mir ara el Sr. Corral, crec que també és
un tema que va lligat a la competència de la demarcació de
costes, és a dir, crec que seria profundament injust tot i que és
urgent que abordem aquest pla d’ordenació del nostre litoral
perquè és com si no tinguéssim ara mateix un PGOU de les
àrees més sensibles quan som la comunitat que té més
quilòmetres de costa de tot l’Estat, però estaria bé que en
paralAlel a la devolució d’aquest pla s’encetàs la negociació
amb Demarcació de Costes una mica pel mateix, no?

Crec que a més el volum de negoci per a l’Estat que
representa Demarcació de Costes no és equivalent al de ports
i aeroports, però que com a mínim mentre anam fent el pla
també se’ns traspassi la competència, crec que a més permetria
afinar molt més la política si fos un sol organisme el que
estigués al damunt d’aquesta qüestió i que a més es traspassàs
amb els doblers que correspon, amb aquests 9 milions d’euros
que cada any genera Demarcació de Costes via taxes i
impostos.

I finalment, vull valorar molt positivament també
l’increment del pressupost de la Direcció General d’Energia,
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segurament si dins el 2017 s’estudia -ja sé que no és qüestió
seva, sinó també d’Hisenda- la possibilitat d’encarar
pressupost... impostos de caràcter ambiental i finalistes que a
més al nostre parer tendrien una incidència també dissuasiva
respecte als grans contaminants o... per exemple pel que fa a
Red Eléctrica per aquestes grans esteses elèctriques que a
vegades ens generen més problemes que beneficis, encara es
podria incrementar molt més, però sobretot... volem manifestar
la nostra satisfacció perquè hi hagi almanco una mirada, una
visió de transició energètica perquè sense aquesta transició
energètica cap a un altre model energètic tampoc no serà
possible un canvi pel que fa al model econòmic.

I res més, només fer-li aquests apunts i sí un parell de
preguntes que li he deixat damunt la taula per si me les pot
concretar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Saludam i donam la
benvinguda al conseller i a tot el seu equip, manifestam el
primer de tot i ho volem fer ben públic i dir-ho ben fort, que
estam absolutament d’acord i consideram molt positives dues
de les apostes estratègiques de la seva conselleria que són
l’electrificació del tren i les obres als ports. No importa afegir
res més, ens sembla encertada absolutament aquesta política. 

En relació amb l’energia, és clar, vostè diu una cosa amb la
qual no estam d’acord, vostè diu... com que vostè diguem... fa
un bon discurs a nivell d’oratòria, diu que han fet unes passes
molt serioses en energia renovable. No han fet passes serioses
en energies renovables, no ho han fet, no ho han fet. Així com
li he lloat allò altre amb això no han fet passes serioses, perquè
vostès no han definit la gran problemàtica de les energies
renovables a les Illes Balears, que és on es posen les
infraestructures de l’energia renovable; on es posen els molins
per fer energia eòlica?, on es posen els parcs solars? Vostè sap
tota la problemàtica que hi ha sempre que s’intenta posar una
infraestructura d’aquest tipus, i això és, diguem, la mare dels
ous d’aquest tema, més enllà de l’autoconsum, amb el qual
també coincidim totalment, que s’ha d’afavorir l’autoconsum,
té tot el nostre suport també en aquesta qüestió, no en tenim cap
dubte i ens pareix molt bé, però evidentment xoquen amb una
política estatal absolutament equivocada en aquest concret
àmbit.

I en relació amb el tema energètic li volem fer una pregunta
i anunciam una esmena que ja vàrem fer l’any passat, i és que
nosaltres volem que d’acord amb el compromís electoral del
Partit Socialista Obrer Espanyol el tema del desviament del
cable elèctric del port d’Alcúdia tengui un reflex pressupostari,
hi hagi una implicació. Vostè sap que la seva conselleria ha
tengut diverses converses en relació amb aquesta qüestió i
voldríem saber quin compromís real pressupostari econòmic té

per fer front a aquest compromís electoral de desviament del
traçat de la xarxa d’alta tensió en el port d’Alcúdia.

Nosaltres també coincidim un poc amb el que deia el
portaveu de MÉS per Mallorca en relació amb la transferència
de costes i litoral. Hem presentat una iniciativa en aquest
parlament per intentar pressionar perquè hi hagi aquesta
transferència a favor de les Illes Balears, per tant en aquest
àmbit també tendrà tot el nostre suport.

En relació amb la connectivitat nosaltres venim fent una
reclamació que està a cavall entre la seva conselleria i la
Conselleria de Turisme, que és intentar incentivar les
connexions aèries amb els aeroports de centre Europa perquè
hi hagi més turisme d’hivern. Això ja dic que tant ho podria fer
la Conselleria de Turisme, que fa algunes coses, com la seva
conselleria, i voldríem saber si això té un reflex pressupostari
i quin mecanisme per intentar ajudar a això de què sempre es
parla de la desestacionalització.

En relació amb habitatge, si jo fos de Podemos diria que
avui és un gran moment per parlar d’habitatge, ja que ells tenen
un senador que es veu que en sap molt, del tema d’habitatge,
però com que no ho som no entraré en aquest terrenys
llenegadís. Nosaltres volem saber com està el tema de la Llei
d’habitatge, perquè vostè ha fet molt poca referència a la Llei
d’habitatge, i clar, la Llei d’habitatge és una gran oportunitat
per intentar posar en valor i posar enmig molts d’habitatges
buits, perquè clar, a les Illes Balears un dels grans problemes
és que hi ha massa habitatges buits, i per tant si a través de
convenis de colAlaboració amb els bancs, amb el banc dolent,
i a través de mesures més contundents legals es podria intentar
que s’incrementàs molt aquest parc que vostè diu que vol
incrementar, i que nosaltres coincidim que s’ha d’incrementar,
de parc de lloguer a uns preus assequibles.

I finalment coincidim amb el Sr. Company que voldríem
una explicació un poc d’aquesta concentració de les
concessions en el transport per carreteres, perquè, clar,
nosaltres també veim que això pot acabar afavorint els grans
operadors, i no sabem si la política més encertada és afavorir
els grans operadors. El servei públic de qualitat es podria
assolir sense haver d’afavorir els grans operadors, i li deman
per què vostès fan aquesta concentració, quines raons
existeixen davall perquè no les acabam de veure.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara té el torn de paraula el Sr.
Pericay pel Grup Parlamentari Mixt perquè se n’ha d’anar i la
Sra. Font li deixa el torn.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Efectivament aquesta mala
planificació a què feia referència abans el Sr. Melià és
absolutament certa; és a dir, jo ara me n’he d’anar a una junta
de portaveus i per això, amb aquest canvi d’ordre, intervendré
encara que sigui ràpidament, i encara que no pugui escoltar -
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després ja ho llegiré- la resposta que el conseller em pugui
donar.

Bé, de manera molt genèrica, respecte del que ens ha dit i
sobretot aquesta aposta per les inversions, nosaltres
evidentment celebram que aquesta aposta hi sigui, creim que
efectivament tant el camp ferroviari com portuari tot això és
absolutament necessari i per tant ens pareix que tot allò que
pugui reforçar les infraestructures d’aquesta comunitat, que són
molt deficitàries en molts d’aspectes, serà una cosa bona; és
una cosa de què sempre ens queixam quan arriba l’estiu perquè
és quan això no aguanta, i per tant ens hi hem de posar i ens hi
hem de posar de manera seriosa.

Respecte del pressupost li volia fer sobretot dues o tres
preguntes concretes. En primer lloc, pel que fa als Serveis
Ferroviaris, SFM, he constatat que en el capítol 1 hi ha el
mateix personal que l’any passat, 182 persones, i en canvi una
minva de 500.000 euros a la partida, si no m’hi he fixat
malament. Això s’explica, crec, al mateix informe perquè hi ha
una reducció de costos de sentències anteriors. De totes
maneres jo em deman si aquesta vaga que hem tengut ara i que
de moment s’ha aturat té o ha de tenir o està previst en el
pressupost que tingui realment un impacte sobre aquest mateix
capítol 1 o no.

Una altra qüestió; aquesta ve de lluny, però hi insistiré: el
Consorci de Palmanyola, que és un consorci que en teoria s’ha
d’anar extingint però no s’acaba d’extingir mai. L’altre dia en
aquesta mateixa comissió, en un dels informes de la Sindicatura
que comentàvem, el corresponent a l’exercici de 2014, una de
les recomanacions era justament -llegesc- “analitzar la
necessitat de l’existència de l’entitat local menor de
Palmanyola, organismes autònoms i societats mercantils
dependents que són inoperants o tenen un nivell d’activitat molt
reduït, d’acord amb el que estableix la llei...”, tal, tal, tal. Bé,
en tot cas m’agradaria saber també si respecte d’això hi ha
qualque novetat.

I finalment, en relació amb l’IBAVI, vàrem tenir una reunió
a la qual van assistir tots els portaveus un poc sobre aquest
projecte de polítiques per resoldre la situació. Això en teoria...,
situació de... en fi, de no pagament, etc., en què es troben molts
d’aquests pisos avui en dia d’habitatge social. Això teòricament
si es posa en marxa hauria de representar també, entenc, un
determinat increment sobre aquests pressuposts. No sé si això
està contemplat o no està contemplat en els pressuposts.

I res més. Moltes gràcies, i em sap greu, m’excús, però he
d’anar a la Junta de Portaveus.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara tenim un problema
perquè la Sra. Font, de MÉS per Menorca, que li havia canviat
el torn, també havia d’anar a la Junta de Portaveus. Per tant el
seu temps..., ella no hi havia pensat. El temps que correspon a
la Sra. Font el farà a la segona intervenció.

I ara ja passem al Sr. Borràs, del Grup Parlamentari
Socialista, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, vicepresidenta i presidenta accidental, tot i que
vostè viu un accident permanent, perquè sempre que venc a
aquesta comissió hi és vostè i no hi és mai el president, i l’any
passat vaig venir tres dies i era vostè; enguany torn venir i
continua essent vostè, vostè presidenta de facto. El president
elegit i votat d’aquesta comissió deu ser un president honorari,
què hi farem?, honor per als absents.

Posats a posar-nos filosòfics, diria que el Govern s’expressa
bàsicament en dues coses: una és la seva política pressupostària
i l’altra és la seva estructural interna, l’organigrama. Avui
debatem de pressupostos, però quan debatem de pressupostos
no podem obviar la pròpia estructuració d’un govern perquè té
un reflex després a les prioritats i a les activitats
pressupostàries, i així una part de la seva conselleria, important,
que és tot allò que afecta a la connectivitat no terrestre de les
nostres illes, tot el que afecta als ports de la nostra comunitat,
tot el que afecta als aeroports de la nostra comunitat, passa a
ser d’interès per a la mobilitat i l’activitat econòmica dels
ciutadans d’aquestes illes en tost de ser d’interès turístic, com
ho va ser la legislatura passada. És a dir, la política de
connectivitat dels nostres ports, dels nostres aeroports estava
pensada en clau turística i per açò era a la Conselleria de
Turisme. En aquests moments està pensada, es prioritza
l’interès dels ciutadans de les illes a l’hora de moure’s entre
illes, a l’activitat econòmica dels ports, per la lògica de la
pròpia economia dels ports i no per l’interès diguéssim de
l’activitat turística, de tercers als ports i, per tant, açò crec que
és una passa important. 

I açò també té un reflex en el debat, perquè hem vist que,
com que no podem parlar d’herència, ni podem parlar de
passat, però tothom parla d’allò que sap o que ha tocat, vull dir
que hi ha hagut intervencions que han obviat una part
importantíssima de la seva conselleria i ni una sola paraula de
connectivitat, ni una sola paraula de ports i de aeroports,
perquè clar, com que no era tema en qüestió els quatre anys
passats, ara no en parlem perquè tothom parla d’allò que sap i
no d’allò que interessa als ciutadans i ciutadanes. Però jo crec
que els ports i aeroports i la connectivitat entre illes i la
connectivitat també amb la península interessen i molt als
ciutadans i ciutadanes i per açò en aquesta casa en solem
debatre molt i duim moltes iniciatives i duen moltes
conseqüències.

Els pressuposts són la mare dels ous de tot govern, però
també la seva activitat legislativa i vostè ha parlat de legislació
i crec que així com s’expressen els governs en l’organització,
també amb les seves activitats legislatives també s’expressen i
que els anuncis fets de legislacions que afecten el nostre
territori, es facin des de la Conselleria de Territori, pensant en
territori i no pensant en interessos sectorials, crec que també és
una notícia positiva i interessant per a la nostra comunitat. Tant
quan parlam d'energia que es faci des del punt de vista
territorial, com quan parlam de Llei del sòl, com parlam de tota
aquesta legislació, de Llei de paisatge, es facin en clau de
territori. I, per tant, des de la Conselleria de Territori, no d’una
manera dispersa, perquè sempre parlam de seguretat jurídica,
però al final la dispersió legislativa d’àrees i interessos
sectorials acaben conduint intencionadament o no, a la
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inseguretat jurídica. I tots sabem que sempre guanyen els
mateixos davant la inseguretat jurídica i no és mai el territori,
no és mai el medi ambient, no és mai el paisatge, sinó els
interessos especulatius que hi guanyen quan hi ha dispersió i
confusió legislativa. La seguretat jurídica és una arma de doble
tall.

Hem parlat d’habitatge i d’habitatge tindrem debats molt
importants en aquesta comunitat, no només la Llei d’habitatge,
que vostè supòs que en parlarà perquè li han demanat sobre
ella, sinó també tendrem un debat important quan parlem de les
estades turístiques, de com resoldre les estades turístiques. I
hem de ser capaços de fer compatible aquest interès, no només
la mirada turística de la nostra comunitat, importantíssima per
a l’activitat econòmica que implica, sinó també per fer efectiu,
com deia el Sr. Abril, aquest dret a l’habitatge que tenen els
ciutadans. Per tant, benvingudes siguin les polítiques
d’habitatge, a pesar que sigui gràcies a allò que li han deixat a
vostè d’herència, fins i tot el magatzem, aquest arxiu per posar
papers en un pis social que li han deixat a vostè. Tot açò és
herència, i gràcies a aquesta herència vostè podrà fer política
social a través de l’habitatge. És a dir, no construir pisos, com
es construïen anteriorment, sinó fent política social a través del
lloguer. Construir pisos ho he dit irònicament, supòs que ja ho
entén.

En plurihabitatge crec que també és important, si parlam de
política social distingir entre allò que és la política social i allò
que són les decisions que fan que..., en no discriminar les
necessitats de les persones, el que sigui una autèntica política
social, s’acabi convertint en beneficència malentesa. Perquè
clar, per fer política social afavorim la gent que per
circumstàncies personals, econòmics, laborals, les que siguin,
no paga habitatge, la mesclam amb la gent que no paga perquè
s’acull a una picaresca d’efecto llamada, de no desnonarem
ningú, fa que al final la política social quedi absolutament
desdibuixada, no la política social, sinó sigui evidentment una
espècie de malbaratament de recursos públics. I els habitatges
socials són un recurs públic de primer ordre per fer política
social i per cercar la igualtat entre els ciutadans i ciutadanes
d’aquestes illes.

Seguesc en l’ús de las paraula, presidenta o...? Com que sé
que intervenen altres compareixents membres...

Parlant de transport. Crec que és important recuperar
polítiques de transport perdudes, crec que és important
recuperar freqüències...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci si us plau! Senyors diputats per favor silenci, està
intervenint un company.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Crec que és important continuar parlat de millora de tarifes
i millora d’horaris. Evidentment el nou mapa de concessions és
imprescindible, tant a Mallorca que amb la concentració de
concessions, com a les altres illes, crec que hi ha fórmules
bastant més modernes en aquests moments que les que es van
aplicar l’any 98, si no record malament, per fer aquest mapa

concessional, les tecnologies ajuden molt; i en defensa de les
empreses petites de transport de les illes, s’ha de parlar que o
van a un procés de concentració d’empreses i van a un procés
d’harmonització entre elles i s’agrupen, o no sobreviuran, hi
hagi 3, 20, o 50 concessions. És un problema d’escala, de
model i de capacitat de costos i de resposta, que si no tenim
concentració d’empreses no sobreviuran, per més que facin
tantes concessions com empreses que hi ha en aquest moment.
És una qüestió de... O ho acabarien pagant els usuaris, perquè
tendrien uns costos tan elevats aquestes empreses que les tarifes
a aplicar serien insuportables per als usuaris. I si es tracta d’una
vegada per totes de fer política social a través del transport
públic i d’afavorir la fidelització del transport públic, és a dir,
que qui més l’usa més facilitats tengui, evidentment necessitam
fer polítiques aquí.

Però no només en aquest sentit fa falta fer polítiques, fa
falta fer polítiques de transport lligades també a política
energètica. Hem de començar a pensar en noves alternatives
energètiques per a vehicles, tant públics com privats, i en
aquest sentit crec que van molt ben encaminades les polítiques
de la conselleria.

Pel que fa a transport aeri, ports i aeroports. Podíem llegir
en el Diario de Menorca concretament, no sé si a cap altre
diari, com l’exdirector generals de Ports i Aeroports, explicava
que allò que havia deixat meravellosament bé era tota la
connectivitat a les nostres illes i que els que ens continuàvem
queixant, ens queixàvem de vici i per ignorància. Per tant, tot
el que hem aprovat aquí per unanimitat de millora de transport
aeri, supòs que no té cap sentit, perquè ell ho ha deixat resolt,
perquè va dir que tots les millores de transport públic d’aquesta
comunitat són gràcies al PP. Esperem que continuï avançant en
la consecució de la tarifa plana, que els recursos que el Govern
ha dedicat, 9 milions d’euros anuals en transport marítim entre
illes, ho acabi assumint el Govern de Madrid, que és de justícia
que ho assumeixi, perquè no té cap sentit que entre modes de
transports distints hi hagi ajudes distintes. Com tampoc no té
cap sentit que ens autocompensem les desigualtats. És a dir, si
la desigualtat la patim els que som ciutadans, no és perquè
anem en avió o en vaixell que ens han de compensar, sinó
precisament perquè som ciutadans desiguals en comparació als
de la península. 

I també benvingudes les inversions en ports. Els ports a les
nostres illes han estat durant quatre anys l’objecte del desig
d’interessos, que no tenen res a veure amb la finalitat de què els
ports i la Llei de ports que tenim vigent respon a aquesta
capacitat d’atracció d’interessos que no són purament de les
funcions que han de tenir els ports, sinó d’atracció d’interessos
absolutament especulatius, i la Llei de ports responia a aquests
interessos. Per tant, crec que alguna cosa haurem de fer al
respecte i en tot cas tornar invertir en ports. Vam sentir quatre
anys parlar de ducs d’alba, vam sentir parlar durant quatre anys
de Schengen, vam sentir parlar de moltes coses però qui
passegi per qualsevol port d’aquestes illes gestió de la
comunitat, durant quatre anys les rajoles de les voreres estaven
totes desballestades, hi havia serveis d’ínfima qualitat que
donaven una pèssima imatge i que convidaven a una solució
dràstica. És a dir, la privatització de la gestió. Benvinguda la
reversió d’inversions...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, hauria d’anar acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... -acab- com les que s’anuncien per millorar la qualitat dels
serveis que ofereixen als ciutadans.

I finalment en energia crec que és important el canvi de
tendència de les polítiques energètiques del Govern, a canvi
d’una nova implantació de recuperació..., perquè l’impost al sol
anava acompanyat a un brindis al sol a les polítiques
energètiques, en aquest moments seguim tenint l’impost al sol,
però hem de deixar de brindar al sol en polítiques energètiques
i prendre decisions dràstiques a favor d’elles, d’aquestes
polítiques. En aquest sentit crec que val la pena que tinguem
aquest debat que deia el Sr. Melià, tan controvertit, però a
alguna cosa haurem de renunciar pel bé del futur de les nostres
illes, perquè ningú no s’imagina avui en dia el Pla de Mallorca
sense els molins, que ara són atracció. Alguna solució hem de
trobar per aconseguir fer compatible aquest respecte al paisatge
amb l’imprescindible avanç en energies alternatives.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Borràs, moltes gràcies. I ara, si els portaveus
no tenen res en contra, tornaríem a contravenir l’ordre
d’intervenció i seria la Sra. Font que intervé en darrer lloc.
Tothom d’acord? Sra. Font, té la paraula. ...de MÉS per
Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller i equip, i
benvinguts, i deman disculpes per aquesta fugida que he fet
així, de cinc minuts, per problemes amb els horaris.

Parlaré de quatre qüestions, ràpidament. M’agradaria que
expliqués, si és possible, com queden territorialitzats aquests 47
projectes de què ha parlat abans; en relació amb açò voldria
saber quines inversions hi ha previstes a Menorca, com per
exemple si està inclosa l’estació d’autobús de Ciutadella.
També un comentari que m’ha arribat des del Consell Insular
de Menorca, que es veu que no han arribat els 300.000 euros
que es van presentar com a esmena en concepte de millora de
transport terrestre, a veure què havia passat amb aquests
doblers.

Ha parlat de la Llei del sòl, però també voldríem saber si
està prevista la modificació de la Llei de carreteres i de
mobilitat. I com no pot ser d’una altra manera jo també m’uniré
a les reivindicacions de la millora del transport aeri que han fet
ja abans el Sr. Saura i el Sr. Borràs. I per suposat, una cosa que
m’he oblidat de dir, ens alegrem moltíssim d’aquesta aposta
clara i decidida per les energies renovables i per l’habitatge
social.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Font. Ara té la paraula el Sr.
Conseller per contestar les intervencions.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, senyors
diputats, senyors portaveus. Gràcies als que representen les
diferents formacions que donen suport a aquest govern per les
reflexions fetes i per les aportacions realitzades; m’hi referiré
després. Gràcies també a aquells que no li donen suport i que
no només no li donen suport sinó que en algunes qüestions el
critiquen, amb més fortuna o manco, però que sí que qüestionen
o posen damunt la taula maneres diferents de plantejar les
coses, i sempre està bé, i evidentment espais com aquests ho
permeten.

Aniré donant resposta, si els sembla bé, a les reflexions o a
les peticions que m’han fet des de cada un dels diferents grups,
per tant ho faré, primer de tot, per deferència perquè ha
començat, al Partit Popular, i començava amb una qüestió
filosòfica; hi ha qüestions filosòfiques, després hi ha qüestions
que voldrien saber, i dins aquestes qüestions filosòfiques
plantejava tota aquesta idea de les coses que ja s’havien en
certa manera... o els esforços que ells havien fet per fer possible
que després, quan nosaltres arribàssim, ho trobéssim tot
perfecte o almanco ens permetés executar moltes coses. 

La legislatura passada vàrem tenir debats molt interessants
en aquesta cambra, moltíssims; especialment en record alguns
amb el Sr. Aguiló en matèria econòmica, que ens recordava i
ens plantejava, ell deia allò que havia trobat el caos i ells ens
duria al cosmos, que era, per a una persona neoliberal, la
supressió absoluta de l’administració pública amb l’objectiu de
privatitzar tots aquells serveis que fossin possibles. Açò... açò,
que va arribar i ho trobaran en qualque moment al Diari de
Sessions de qualque comissió, es reflectia i s’explicava d’una
manera diferent, més perversa, que era la idea de l’austeritat; es
tractava de ser molt austers, moltíssim, molt austers, pagar les
culpes i els excessos que s’havien fet en altres moments, i a
partir d’aquesta idea de la culpa sacrificar-nos al màxim... per
tornar a tenir doblers?, no, per no gastar-los i per cercar vies
que suposessin espais de privatització de serveis.

Segurament de tot açò el paradigma més evident va ser el de
Ports d’Illes Balears, on açò es va materialitzar, es va explicar
d’una manera molt detallada per qui en aquell moment era el
conseller Delgado, de Turisme, que era el responsable de Ports,
i que defensava obertament la privatització de Ports. No només
defensava la privatització de Ports, sinó que a la vegada
defensava la no-execució de cap actuació en matèria portuària.
I Ports és una empresa que genera ingressos. Per tant la
legislatura passada, efectivament, es van crear i es van generar
ingressos importants que suposen romanents, i aquests
ingressos que es generaven no revertien sobre les
infraestructures i les instalAlacions portuàries, que són
infraestructures molt castigades perquè la natura, la mar,
permanent les té amb un esforç continu, sinó que el que es feia
era senzillament deixar que entressin en una certa decadència.
I la realitat amb la qual ens trobam en aquests moments és
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precisament aquesta: hem trobat recursos, hem trobat
romanents a Ports fruit d’una inacció de la legislatura passada,
que no va acabar amb la privatització perquè hi va haver una
oposició frontal que no la va fer possible, però sí en canvi hi va
haver un deteriorament d’aquests ports. 

I podem posar exemples; jo dilluns passat era a Fornells, i
a Fornells, l’espigó de Fornells els mateixos pescadors et diuen
que no aguanta, que les filtracions que hi ha per davall d’una
infraestructura que té cinquanta anys de vida, alerta, per tant
necessita..., les filtracions que hi per davall necessiten
actuacions. Podem anar a Cala Rajada i trobarem una situació
molt similar; o podem anar a Sant Antoni o al port de
Valldemossa, on hi ha cases que estan a punt... amenacen risc
de runa imminent fruit del fet que la natura s’està... Per tant fas
aquest tipus d’actuacions o açò si no, no camina; i aquest és el
plantejament amb què nosaltres hem fet feina.

I aquesta reflexió que faig ara per a Ports, extremada i (...),
alguns diputats que hi ha en aquesta cambra, que ja hi eren la
legislatura passada, recordaran aquests debats, també seria
aplicable en certa manera a Serveis Ferroviaris. O també seria
aplicable a altres empreses públiques, on no hi havia una
voluntat real. És més, era fins i tot aplicable a la salut; se’n
recorden, que hi va haver un moment que van anunciar que
tancaven dos hospitals?, se’n recorden? Arribaven a aquest
extrem, com ho podien fer per privatitzar cada un dels serveis,
i açò durant una part de la legislatura ens va dur al fet que es
generessin ingressos però que a la vegada, com que es tractava
de no fer res, no s’executaven les coses, i aquesta és una
realitat.

A partir d’aquí com actuam des d’aquest govern? Des
d’aquest govern el que feim és actuar amb la màxima
optimització dels recursos, i aquests recursos de Ports -mir ara
el Sr. Saura- no és per fer créixer, incrementar nous ports, és
per posar bé instalAlacions molt bàsiques però que són molt
costoses, perquè és cert, cada una d’aquestes actuacions... a
Cala Rajada són milionàries; a Fornells, que és un port petit,
són milionàries; a Ciutadella no hi ha terminal a l’estació
marítima que pugui..., ni una sola sala d’embarcament, i és
necessari haver d’actuar: la gent camina amb el sol, no hi ha ni
una cinta transportadora que t’ajudi. Tot açò són inversions,
que estic segur que vostès també coneixen, que són necessàries,
que totes elles expliquen aquests 25 milions d’euros com
queden repartits i com es justifiquen.

I a partir d’aquí, clar, el Sr. Company ens deia “home!,
vostès al final... nosaltres ho vam preparar tot”; quan jo em
referia a la idea de preparar el 2016 em referia que el 2016 no
havia estat un any d’inversions aquesta legislatura, sinó que
havia estat un any de feina de papers, si ho volen dir d’aquesta
manera. Açò és, comença la legislatura i per tant analitzes,
diagnostiques quins són els problemes, comences a redactar els
projectes, i a mesura que vas redactant projectes tens la
capacitat d’anar impulsant obra, i aquest 2007 començarem, ara
sí amb recursos per a execució d’obres, amb la feina feta dels
projectes d’aquest any passat o que estam redactant en aquests
moments i que ens permetran anar executant precisament totes
aquestes inversions a què feia referència.

A partir d’aquí venien preguntes, qüestions concretes
referides de l’IBAVI, on la legislatura passada sí hi havia
habitatge que encara estaven per vendre, quan nosaltres vam
arribar encara hi havia habitatges, pens ara en Ferreries, que
estaven a la venda, els vam suprimir tots, no n’hi ha cap per
vendre. I a partir d’aquí el que hem fet ha estat, que la
legislatura passada no n’hi havia, recursos per a habitatge de la
Direcció General d’Arquitectura, on van aquests? Hi ha 1 milió
d’euros que serà per complementar el Pla estatal de l’habitatge.
Aquest milió d’euros per complementar el Pla estatal de
l’habitatge, una part anirà a les ajudes en lloguer, enguany han
crescut les ajudes en lloguer un 88%. Les oficines de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera han donat molt bons resultats. A
Menorca han crescut les ajudes un 343% respecte de l’any
anterior, els mateixos criteris, el que passa és que si
s’acompanyen els ciutadans, si se’ls acompanya i reben
resposta, la gent respon també i són beneficiaris famílies que
tenen ingressos inferiors a 22.000 euros. 

Per tant, aquí devora complementarem aquests recursos. Hi
ha 185.000 euros per a ajudes a reformes d’accessibilitat
interior als habitatge. A la vegada deia també que hi haurà 2
milions d’euros propis a l’IBAVI, que es distribuiran 200.000
euros en reformes i adequacions d’habitatges de l’IBAVI en
mal estat; 355.000 euros per reformar i adequar habitatges
particulars, a canvi que els seus propietaris els cedeixin en un
termini màxim entre 2 i 9 anys; 140.000 euros per adequar
habitatges cedits de la SAREB; 1 milió d’euros destinats a fer
noves promocions d’habitatge públic i almanco una a Palma i
una a Menorca sortirà aquest nou any, aquest 2017, per tant,
després de sis anys sense cap nova promoció, hi haurà noves
promocions i podem incrementar el parc d’habitatge públic,
que ens ho estan reclamant les entitats; I a la vegada també
300.000 euros més per acabar els habitatges de Formentera.

A la vegada també em demanava vostè la part de seguretat,
quines eren les partides en matèria de seguretat en el transport,
bàsicament, eliminació de passos a nivell, millores en
tecnologies de senyalització i sistema d’embarcats de suport al
maquinista. Són temes tots ells molt tècnics, però que sí són
necessaris. 

I feia vostè referència a tot el debat en matèria ferroviària.
Jo crec que aquí cadascú ha d’assumir la part que li correspon,
tenim alguna via verda que ha sacrificat línies ferroviàries, que
qualcú haurà d’explicar per quin motiu no volia que el tren
arribés fins a Artà. I per tant, en aquest sentit que cadascú
assumeixi per què no hi ha creixements, o si hi ha creixements
quan -alerta- qui tenia la capacitat de poder-ho fer, va decidir
que no volia renegociar les inversions estatutàries amb Madrid
i va decidir que perdia els doblers públics de Madrid per fer
inversions estatutàries, que anaven destinats al tren. I nosaltres
quan hem arribat, la primera reunió que vam tenir amb la
ministra, en aquell moment la ministra Pastor, va ser posar
aquesta qüestió damunt la taula. I demana el Sr. Company, ja
s’ha produït la primera reunió de caire tècnic, hi ha hagut tres
enginyers de la Direcció General de Mobilitat, amb tres
enginyers de Serveis Ferroviaris de l’Estat, que estan
dissenyant i estan veient en quines línies es poden invertir i
quines quantitats serien les prioritàries per incrementar
recursos. 
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Per tant, sí, des de Madrid sí que estan disposats a
treballador-ho. El problema és que si no els ho demanes o no
els ho planteges, llavors aquí tenim dificultats i açò és en certa
manera el que va succeir i en un moment d’aquests es va
decidir, seguint dins la lògica de l’austeritat extrema, no hem de
gastar, per tant, el millor serà fer una via verda i ho resolem
d’aquesta manera.

I aquests són en certa manera, per tant, les principals
qüestions que es plantejaven. N’hi ha d’altres evidentment i me
demanaven..., hi havia la consulta del Sr. Saura quant a la part
del transport públic, el procés participatiu i com havia anat, o
com estava anant, ja s’han celebrat tres tallers, bàsicament amb
els usuaris, tallers oberts a tota la ciutadania. Aquests tres
tallers van ser de temes diferents, un feia referència al sistema
tarifari i targeta única, com volien els usuaris que funcionés; el
segon era la comunicació amb l’usuari, de quina manera els
usuaris volen rebre les noves tecnologies, xarxes socials, aquí
s’obren camps que ens poden donar molts bons resultats; i el
tercer era l’anàlisi de la nova xarxa lligada a freqüències,
horaris, línies. Ja s’han celebrat aquests tres, ara estam
recopilant tota la informació i d’aquí ens permetrà després ja
acabar d’aprofundir en els plecs de condicions que es licitaran
aquestes tres àrees, que n’hi havia vint, han quedat en tres, que
ara ens qüestionava també el Partit Popular i El Pi també feia
una referència damunt d’açò i crec que val la pena recordar que
el Pla director de transports, aprovat pel Partit Popular, en
preveia cinc, nosaltres parlam de tres, en preveia cinc. 

Per tant, que era necessari fer un replantejament i una
reformulació dels sistemes de transport públic a l’illa de
Mallorca és obligatori. Que el factor escala ajuda moltíssim, sí,
i, és més, ajuda -i aquesta és la principal idea-, ajuda a
compensar línies deficitàries amb línies que permeten
compensar recursos. Si tu tens una zona més grossa, la
concessionària s’ho juga tot, sap que en algunes línies..., tu hi
poses l’exigència, en aquesta línia que hi perds, vull que el bus
hi vagi, fins Alcúdia des de Santa Margalida, vull que facis
almanco quatre freqüències i els nombres de ben segur que no
li surten. Però mentrestant si pot anar des de Muro a les platges
de Muro, llavors sí. I açò, aquesta grandària més grossa pot fer
més atractiu, i els enginyers ens diuen a nosaltres, els
especialistes en matèria de transport, ens diuen que aquesta és
la millor fórmula si de ver volem fer un bot cap endavant i
volem fer una bona xarxa en matèria de transport públic. I, per
tant, per açò aquesta idea de separar, o de fragmentar només en
tres zones, tot i que ja he de dir el Pla director de transport feia
referència que n’hi havia d’haver cinc respecte les vint que
actualment hi ha.

M’han demanat també com estava la Llei d’habitatge. La
Llei d’habitatge aquest mes de novembre, el plantejament és
que aquest mes de novembre comenci la seva tramitació. El seu
grup té la llei i n’estic segur que d’aquí no-res podrem fer la
seva presentació pública, començar la seva tramitació i aquesta
tramitació, juntament amb tots els grups que donen suport al
Govern, permetrà que acabi entrant en el Parlament i que hi
hagi després el debat oportú que vostès creguin convenient,
però sí que ja està en aquests moments en mans del Govern,
entenem tots que ja està molt madura i per tant, amb capacitat
que pugui començar la seva tramitació. I, és més, tenim
demandes de les entitats ciutadanes de dir que ha de sortir i

hem de començar a fer el debat obert a tota la ciutadania, per
veure com encara es pot millorar més aquesta llei.

En matèria d’energia, jo crec que val la pena posar en valor
algunes discussions o algunes reflexions que hem pogut
compartir el portaveu de Podemos en matèria energètica i
d’aquí devora crec que tot el plantejament de la rehabilitació i
la millora energètica d’edificis, aquest 1,5 milions que és una
realitat, i jo diria, però no només aquest i vostè ho sap
perfectament, sinó que aquí hi hem d’afegir a més a més -ara
parl de memòria, ho explicarà més detingudament el conseller
de Treball-, però hi haurà recursos per a formació dins tot
aquest camp, amb 1,5 milions en números rodons, que el Sr.
Negueruela quan vengui aquí, compareixerà i segur que també
els donarà aquesta explicació i que açò forma part jo crec que
d’una manera d’entendre com abordam la qüestió energètica.
I hi afegiria encara un element més, que no se n’ha fet
referència i que és la memòria, ho trobaran vostès, i és la
creació d’una taula de transició energètica que dins aquest
2017, no n’havia fet referència abans, la crearem i on hi haurà
entitats i on hi haurà institucions, hi haurà també evidentment
el Govern i on crearem i abordarem tot allò que suposa el debat
conjunt per a quines han de ser les prioritats que en matèria
energètica hauríem de plantejar per fer possible la transició de
la manera més eficient.

I a la vegada també altres qüestions que també se'm
demanaven, el sistema tarifari en matèria de transports, la
unificació del sistema tarifari en el pressupost és de 110.000
euros és per al conjunt de la tasca i està destinat bàsicament a
fer possible el canvi de tecnologia que  EMT i transports ha de
fer, el Consorci de Transports ha de fer, per tenir... perquè
siguin compatibles les dues i, per tant, informàticament puguin
funcionar, seran 110.000 euros que dins aquest 2017 serien una
realitat.

Compartesc absolutament la reflexió en matèria de gestió
aeroportuària. Crec que aquesta comunitat ha fet passes, que en
aquests deu, sis darrers anys ha fet que hi hagi una forta
consciència ciutadana, que abans crec que no hi era, en matèria
de finançament i de règim especial segur que impulsat per
determinades entitats, pensam en el Cercle d’Economia, però
moltes altres que han anat treballant i on hi ha plantejaments
que han penetrat en la societat. Crec que en la gestió
aeroportuària el model que tenim a nivell d’Estat espanyol és
un model que, en certa manera, està obsolet i que empreses
com aquestes que han privatitzat el 49%, idò, no té cap sentit
tampoc que en aquests moments estiguin funcionant amb el
règim amb què funcionen que seria el d’un monopoli que
demana crec que obligatòriament. Segurament aquest 2017
quan hi hagi un nou govern des d’aquí de ben segur que
podríem fer, crec que hauríem de fer algunes feines
compartides per fer-ho possible. 

Del rescat de les infraestructures que tenim, que en el cas de
Sóller, idò, ha estat possible amb l’ajuda del Consell de
Mallorca, això ho vull repetir perquè fan un esforç que no
tendrien per què fer. El Consell de Mallorca ha decidit dels
seus recursos posar-los per fer possible aquest rescat, i
l’aplaudim perquè això ha materialitzat aquest rescat. Nosaltres
en tenim tres, tenim tres grans obres o convenis plurianuals, un
arriba fins a l’any 2025, l’altra arriba fins l’any 2027 i l’altra
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arriba fins a l’any 2030. Fins al 2025 el Govern ha de pagar 14
milions d’euros cada any pel metro, fins al 2025. Fins al 2027,
aquesta quantitat és menor, el Govern ha de pagar fins al 2027
1,5 milions d’euros cada any del conveni amb el Bisbat, per
obres que es varen fer en el seu moment. I fins a l’any 2030
aquest govern ha de pagar 23 milions d’euros cada any per les
autopistes d’Eivissa que es varen fer. Són 38, en nombre
rodons 38 milions d’euros en només tres projectes de l’època
del Govern Matas que, fixin-se vostès, fins a l’any 2030 com
llastraran els comptes del conseller de Territori, de Mobilitat,
de Foment, d’Obres Públiques que hi hagi. Que ara en veurem
alguns, eh?, veurem encara noves legislatures i, per tant, de ben
segur que... segur... veurem nous consellers i quan parteixin,
quan comencin a fer números, el primer que els dirà el secretari
general tècnic serà que hi ha 40, 40 milions d’euros, que no els
pots ni mirar perquè directament estan lligats a fer front a
infraestructures que no es volien, que no es volien, que es varen
gestionar fatal amb els sistemes de pagament i que no s’han
justificat en cap cas de cap de les maneres. És un record més,
eh?, la pitjor de les èpoques democràtiques que hem tengut en
aquesta democràcia en aquesta comunitat.

El Sr. Melià ara no hi és i parlava de matèria d’energies
renovables. Deia el Sr. Melià que en matèria d’energies
renovables no estava massa d’acord, que amb tota la resta sí,
però que amb açò no estava massa d’acord perquè creia que no
havíem fet massa coses, no havíem fet moltes coses. Home, jo
esper que llegeixi la intervenció, intentaré convèncer-lo
d’aquelles coses que hem anat fent i d’aquells objectius que ens
hem marcat.

Ho explicava abans, hi ha algunes que ja estan fetes, les
mesures immediates per combatre les normatives estatals
lligades als obstacles de l’impost al sol; les ajudes directes a
particular, empreses i administracions i la finestreta única han
implicat ja un canvi diferent. En aquests moments a les Balears
estam en el 3% en la producció d’energies renovables i a
Menorca estarem al voltant del 4. 

L’objectiu, i des de la Direcció General d’Energia i Canvi
Climàtic hi estan dedicant moltes hores de feina, l’objectiu és
que almanco hi hagi una illa que quan acabi aquesta legislatura
estigui per sobre del 20%. Del 4 al 20%, i no ho fa només el
Govern, ho fa (...) a l’illa de Menorca, però que esperam que
quan acabi aquesta legislatura Menorca, el 20% de l’energia
que produeixi, sigui, provengui de fonts d’energies renovables.

Açò esperam que sigui a la vegada un alAlicient perquè a la
resta d’illes, a Mallorca, a Eivissa i a Formentera sigui també
un atractiu per a la implantació d’energies renovables, que
nosaltres entenem que no han d’anar per la via de la producció
de fons eòliques, sinó que hauria de ser solars i que, tot i que
anam fent passes molt importants cap endavant, crec que també
hem d’abordar en sòl rústic aquelles zonificacions i crec que
estaria bé que dins aquest parlament es poguessin cercar alguns
consensos per fer-ho possible. A Menorca ja ha estat en sòl
rústic que té valor paisatgístic i que en som tots molt conscients
i s’ha posat tot damunt la balança i s’ha arribat a la conclusió
que un territori, que és reserva de la biosfera, era important que
també fos capaç de ser autosuficient o que tendís cap açò en
matèria de producció d’energies. 

Açò ja serà un bot important, però també feim altres feines
perquè esperam que hi hagi importants reduccions d’emissions
de CO2 dins aquesta legislatura. Açò no ho podem fer nosaltres,
però sí que cercam acords amb els principals productors
energètics, tots sabem evidentment qui són, per fer possible que
aquí hi hagi reduccions, canvis de combustibles o almanco
equips que redueixin de manera significativa les emissions de
CO2. 

Hem fet més feines, en aquests moments tenim damunt de
la taula ben encarrilat una alternativa al projecte d’Es Fornàs a
Eivissa, amb totes les dificultats i les tensions que hi ha hagut
i que sí -ho he dit- ens vàrem comprometre en dos mesos i
abans que acabi aquest any 2017 amb el director general
tendrem l’oportunitat d’explicar a Eivissa amb Red Eléctrica
una nova fórmula que no serà la de travessar tota l’illa de banda
a banda amb esteses elèctriques i que passa per idees
imaginatives, però que donen bons resultats. I a Alcúdia -i és
una llàstima que el Sr. Melià no hi sigui- també hem estat
capaços d’arribar a acords que estan ben plantejats, que
suposen despesa econòmica evidentment, que no la pot fer i
que no l’ha de fer el Govern de les Illes Balears, perquè aquesta
era una demanda de soterrament municipal i s’acaba d’arribar
a un acord i que de ben segur que açò serà també una qüestió
que es podrà explicar molt prest.

Com també, val?, com també, aquesta ja no... feim aposta
per les renovables, a la nostra comunitat autònoma, és a dir, als
edificis públics del Govern en aquest 2017 instalAlarem els
mateixos megavats de potència que es varen instalAlar des de
2012 fins a 2015. Si se sumen tots aquests anys només el 2017
en posarem igual o fins i tot un poquet més que tota una
legislatura passada, per tant, seguim tendint en una mateixa
idea que no volem oblidar, que no podem, que no podem
oblidar. Aquí veuran vostès com el Centre de Salut de Vila a
Eivissa, com l’Hospital d’Inca, com l’Hospital Mateu Orfila, el
de Formentera, l’Hospital Verge de la Salut, el Centre Insular
d’Eivissa o les depuradores de Manacor, les dues de Felanitx
i la de Ciutadella aniran dins aquesta legislatura amb energies
renovables quant al que se suposa de millora per la reducció i
també d’emissions de CO2. 

Al Sr. Pericay, que ja no hi és, ens feia, ens demanava
algunes qüestions, bàsicament feia dues preguntes, una lligada
a si el Pla de la lluita contra la morositat suposaria un
increment d’ingressos, que evidentment açò tendria lògica que
hi hagués un increment d’ingressos perquè tu lluites contra la
morositat, el que passa és que la lluita contra la morositat no té
finalitat recaptadora sinó que persegueix ajustar les rendes,
ajustar el preu a la renda que els ciutadans paguen. Per tant, per
aquí hi haurà una disminució dels ingressos perquè davallaran
els preus dels lloguers en molts de casos.

Nosaltres hem volgut ser prudents i hem pensat que
empatarem respecte a la situació que hi ha ara, per què?, perquè
és cert que hi haurà gent que ara no pagava i que pagarà, però
per altra banda hi haurà gent que paga i que va molt estreta i,
per tant, se li davallarà un poc el lloguer, crec que açò és bo,
crec que és el plantejament adequat i no fiam d’entrada que hi
hagi nous ingressos a l’IBAVI com a conseqüència d’aquest pla
de lluita contra la morositat.
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I respecte del Consorci de Palmanyola, dia 10 d’octubre
d’aquest any ja vàrem acordar amb la junta rectora el tancament
del Consorci de Palmanyola, no obstant açò hi ha uns
romanents que... hem de decidir què feim amb aquests
romanents, els romanents que hi havia al Consorci de
Palmanyola, i el que vàrem fer va ser decidir... bé, en un
principi, si no hi ha res de nou, hi ha el camp de gespa de
Palmanyola que està en una situació molt precària i es podria
anar destinats a una millora d’un equipament públic, que seria
aquest, que és el que els vesins d’allà reclamen i al mateix
moment en què l’obra estigui finalitzada immediatament ja sí
que es liquidaria per complert el consorci.

Finalment, la Sra. Font em demanava... bé, no tenc aquí la
territorialitat dels projectes, no hem fet aquesta feina, no la (...)
d’aquesta manera, en qualsevol cas no tenc cap inconvenient a
poder-li donar algunes xifres que sí tenim un poc dins el cap. 

Hi ha a Ports de les Illes Balears, en parlava abans, dos
projectes molt importants, el port de Ciutadella i el port de
Fornells, d’acord?, que dins aquest 2017 és bo de fer que entre
els dos ports puguem veure al voltant d’uns 3.800.000 euros
que s’hi puguin destinar, dependrà sempre del ritme de la
licitació, però... això són previsions que en aquests moments
tenim. 

La idea és que hi hagi una promoció d’habitatge públic que
puguem licitar dins aquest any 2017 a Menorca, com també
farem a Palma, i ho explicava abans. Hi ha també -i, a açò, no
hi he fet esment- fons FEDER per a la rehabilitació d’edificis
culturals, que també és una proposta que ens vàrem trobar que
estava plantejada d’aquesta manera i senzillament li hem donat
continuïtat. D’aquests fons FEDER hi ha projectes que s’han
presentat de Menorca, com també de les altres illes i d’aquí hi
haurà... no hi ha encara... no s’ha resolt encara aquesta
convocatòria, però de ben segur que hi haurà també recursos
que hi podran anar i, per tant, crec que serà bo que hi sigui.

Del conveni dels 300.000 euros que tenim, evidentment els
tractam tant amb Eivissa com amb Menorca, cadascuna ha
demanat plantejaments diferents. El Consell de Menorca
demanava unes millores a l’estació d’autobusos de Maó i en
aquest sentit estam treballant, la direcció general està treballant
amb el Consell de Menorca per poder signar aquest conveni
que faci possible les actuacions que el Consell de Menorca ens
demana. I a la vegada també els he de dir que tenim una reserva
pressupostària -pressupostària- per a la redacció de l’estació
d’autobusos de Ciutadella, sempre i quan es resolgui per part
de l’ajuntament i del Consell de Mallorca la ubicació i quedi
definida després la voluntat d’ajudar i acompanyar del Govern
al Consell Insular, que és el competent, d’acord?, que no ho
hem de perdre de vista, ell és el competent, el que sí que... bé,
hi haurà una voluntat d’acompanyament i aquí tenim els tècnics
de la mateixa direcció general i ja veuríem després exactament
de quina manera, però podem garantir que els coneixements per
a la redacció del projecte i la redacció del projecte dins aquest
2017, per part nostra hi haurà suport, com també, alerta -i ara...
no ho teníem apuntat aumon- la redacció del mateix
conservatori, el projecte del conservatori de Maó que des de la
Direcció General d’Arquitectura en aquests moments han
començat ja a analitzar en profunditat i que també són recursos

que el Govern posa a disposició en aquest cas de l’Ajuntament
de Maó per fer possible una ajuda més.

Crec que més o manco he donat resposta a les peticions que
vostès m’havien plantejat, si m’he deixat alguna cosa o volen
que parlem de qualsevol altra qüestió, estic a la seva disposició.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara en torn de rèplica té la
paraula el Grup Parlamentari Popular, Sr. Company, per un
temps de cinc minuts, i preguem que siguin breus perquè anem
molt endarrerits. Gràcies.

EL SR.  COMPANY I BAUZÁ:

No poden ser breus en cinc minuts, han de ser cinc minuts
per la qual cosa no perdem més temps. 

Sr. Conseller, partides, 511B, despeses en inversions de
caràcter immaterial, m’agradaria que em digués a què fan
referència, les mateixes inversions de caràcter immaterial,
partida 521, el programa 521A, el programa 521B; el programa
531A, el programa 572A i el programa 731A, despesa en
inversions de caràcter immaterial, ho dic perquè entre tots
sumen 1.338.000 euros i crec que és important desglossar-ho.
Necessit saber on van.

De tots els programes, de totes les despeses de caràcter
immaterial m’agradaria un desglossament, que sé cert que ho
tenen a mà i només és llegir-ho i vostè que no té temps limitat
idò sé cert que m’ho podrà donar.

Conseller, jo... bé, li seguiré demanant perquè després els
cinc minuts passen aviat. M’agradaria que em digués del
programa SAREB..., perquè tenc una sensació que els únics
que han fet un bon negoci han estat els bancs, que els han
deixat uns habitatges que estan destrossats, vostès els arriaran
139.936 euros més 150 euros de lloguer cada mes, em pot
explicar un poquet com està aquest assumpte?

També m’agradaria una explicació dels nous serveis entre
zones turístiques que no he tengut temps de demanar-li. Veig
que tenen una partida de despeses de 5.400.000 amb una
d’ingressos de 5.100.000, m’agradaria saber aquests serveis
entre zones turístiques i l’aeroport a veure quin són exactament,
els que tenen previst, això ho tenen damunt els pressuposts.

Li vull dir, miri, jo estic molt content que vostè tengui molts
més doblers i que faci les inversions que hagi de fer, l’únic que
li deman és que no faci males inversions, si són inversions que
són correctes, conseller, ens tendrà a devora, només faltaria!,
ja li ho dit amb l’electrificació. Si vostè em planteja el tren de
Manacor-Artà, idò ara li explicaré el perquè no. El tren de
Manacor-Artà havia de costar 140 milions d’euros més dels
110 que ja hi havia, que no hi eren i a més generava entre 6 i 7
milions d’euros de dèficit anual, amb aquests doblers pots
pagar tot el transport públic d’aquella comarca, tot, i li sobraran
doblers. Vostè sap quants de viatges hi ha dins aquella comarca
de Manacor?, 125.000, es va fer un estudi de demanda de
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500.000. Per tant, si em diu “algú ho haurà d’explicar”, jo, si
vostè em dóna temps, li ho explicaré i sé cert que ho entendrà
perfectament, una altra cosa és que em pugui reconèixer per
què després es va fer la via verda, però allò sí que va ser un
desastre, dos estudis de demanda, conseller, fets després
d’haver comprat els trens, és a dir, no m’ho posi fàcil, vostè no,
perquè això és massa fàcil per discutir i no hi vull perdre
tampoc molt de temps.

Una altra coseta que li vull demanar i és que m’hauria de
dir..., ara ho acaba de dir, l’estació d’autobusos de Ciutadella,
crec que vostè ha dit que té una reserva de doblers, em podria
dir la partida?, digui’m concretament a quina partida perquè és
un lloc que a mi  m’agradaria.

Vostè ha dit, conseller, que nosaltres no vàrem voler fer
inversions. Això també vostè ho sap, no hi ha cap polític
d’aquest món, del mundo mundial, que no vulgui fer inversions
si té doblers, ningú, jo no en vaig poder fer perquè no en vaig
tenir, no, conseller, jo hagués fet l’electrificació, l’hagués
trobada feta si hagués pogut, però no tenia doblers, vostè els té.
Per tant, si vostè els té, endavant, perquè nosaltres ho dúiem al
programa, el problema és que no teníem doblers. Ningú no s’ho
creu, conseller, ni vostè... ni vostè ha perdut el cap ni l’he
perdut jo. Si vostè té doblers, inverteixi’ls, una altra cosa és que
els inverteixin alguns molt bé o no molt bé. 

M’ha fet una redefinició del cosmos que quasi, quasi m’ha
fet pensar que era l’equip de futbol d’Estats Units perquè quasi,
quasi m’he perdut en la redefinició que m’ha fet, però bé... el
cosmos, el deixarem per una altra banda.

Vostè també ha fet una separació -i em queden uns 40
segons-, vostè ha dit crec “no fiam que hi hagi més ingressos
per al pla de morositat” que han posat en marxa, ho he entès
malament o vostè diu que sap que per al pla de morositat no en
treurà res en positiu. Li demanaria també una breu explicació.

No arrib a més perquè no vull per res del món que el Sr.
Saura es tornàs enfadar i no he tengut temps ni tan sols de
parlar del Sr. Espinar que tampoc no és que me’n faci moltes de
ganes, però que és veritat que s’hi donava, ja en parlarà el Sr.
Saura que supòs que està desitjós de donar una explicació del
que ha passat.

Per la resta, Sr. Conseller, li desitj que tengui un bon any,
que compleixi bé el pressupost i que gasti bé aquests doblers
que té, li dic que em fa enveja, li ho dic amb sinceritat, eh?, em
fa enveja.

Gràcies. ... per això només, eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Company. Ara té la paraula el
Sr. Saura, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. 

EL SR. SAURA I LEÓN:

El Sr. Saura serà solidari amb les altres comissions i no farà
ús de la paraula. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara té la paraula el Sr. Abril, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Tampoc no farem ús de la paraula. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, diputats. El Sr. Melià no hi és, del Grup
Parlamentari El Pi. El Sr. Pericay tampoc no hi és. I per tant
passem la paraula al Sr. Borràs, del Grup Parlamentari
Socialista... Ai!, perdó, Sra. Font, que sí que hi és. Té la
paraula la Sra. Font, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Li ho perdonaré. Jo només tenc
una qüestió per demanar. Fa poc ha sortit la notícia -bé, fa poc-,
des de l’any 2015, des del setembre de 2015 les Balears pagam
la llum més cara per un decret que es va fer des del Govern
d’Espanya. Qüestions com aquestes jo crec que són les que ens
han d’empènyer encara més cap a les energies renovables, però
a més a més hi ha una altra qüestió, i és que aquest estiu, com
és sabut, hem tingut molts de problemes amb l’enllaç que uneix
Menorca i Mallorca; crec que han estat tres fuites, una terra i
dues a la mar, i trob que recentment també ha toca aquí a
Mallorca. En principi per al 2019 està prevista la instalAlació
del nou enllaç, però ateses totes les circumstàncies que hem
viscut aquest estiu es podria accelerar una mica aquesta
actuació?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. I ara tocaria el torn al Grup
Parlamentari Socialista. El Sr. Borràs té la paraula per un temps
de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies. Supòs, conseller, que s’haurà d’entretenir vostè a
parlar en què gastarà... què són inversions immaterials i en què
les gastarà. Es veu que vostè ha inventat les inversions
immaterials en aquest pressupost. Jo record que durant quatre
anys em vaig passar sistemàticament cada pressupost fent
esmenes sobre inversions immaterials i no me’n van acceptar
ni una, per reduir despeses d’inversions immaterials. En l’únic
que invertia el govern Bauzá era precisament en inversions
immaterials, perquè en les materials no va invertir un duro
perquè no tenien doblers. Parlam d’una política estratègica en
aquesta comunitat, habitatge, política d’habitatge, el Pla estatal
de l’habitatge que eren recursos que arribaven de Madrid, no es
gastaven, no es gastaven, i aquests doblers hi eren, arribaven
des de Madrid i es tornaven a Madrid sense gastar.

Però cercant... és tard, però cercant (...) m’agradaria, vostè
ha dit que necessiten 10 milions d’euros per pagar l’anualitat
del metro de Palma, i jo he cercat a tota la Direcció General de
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Ports i d’Aeroports i no he trobat cap partida per pagar el metro
de Palma, que supòs que està en aquesta direcció general,
perquè evidentment és un metro que..., no, però com que és
inundable i navegable em pensava que estava a Ports i
Aeroports.

Perquè evidentment aquí hem parlat d’inversions, però que
s’han fet o s’han deixat de fer en aquesta comunitat, però
intentar fer passar, intentar fer passar bou per bèstia grossa és
molt fort, com ha intentat fer el Sr. Company, quan ha acusat
que el deute d’aquesta comunitat pertany al govern Antich i a
la política del Sr. Carbonero, quan sembla que la història de la
comunitat va ser quan va entrar el Sr. Antich a governar
aquesta comunitat, i encara duim de rossec totes les polítiques
no només del Sr. Matas i la Sra. Mabel Cabrer i la Sra. Estarás,
sinó que també duim fins i tot coses molt més antigues com el
túnel de Sóller, el primer acte sentenciat, amb condemna però
no possible per prescripció de delicte. Per tant intentar tirar
terra damunt altres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, Sr. Borràs. Per favor, Sr. Company, a vostè li
han respectat el temps de paraula. Per favor...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...crec que és molt fort.

I acabaré simplement amb una pinzellada de transport
públic. És que vostè ho ha explicat, però a mi em sembla
inaudit que en aquests moments, pensant en transport públic,
que és una política social, no és simplement transport públic, és
política social, aconseguir que la gent es mogui d’una manera
equitativa dins la nostra comunitat, pensar en la rendibilitat
línia a línia de la xarxa és com si en els hospitals públics
pensessis en la rendibilitat de cada inversió que es fa en una
ressonància magnètica, en un TAC, sobre si açò es rendible
econòmicament o no. Evidentment que no és aquesta la
prioritat, i tancar una línia perquè no és rendible en transport
públic crec que fa un flac favor a l’equitat social d’aquesta
comunitat. Per tant benvinguda sigui la recuperació de línies de
transports que van ser tancades o amb freqüències disminuïdes,
i benvinguda serà una reordenació del mapa concessional si va
a favor d’aconseguir que totes les línies siguin..., que línies que
ara són altament beneficiàries compensin les línies que no son
beneficiàries, perquè evidentment del que es tracta és que qui
pot pagar, o que la línia que té més usuaris ajudi aquelles que
tenen el mateix dret a la mobilitat però que no són deficitàries
perquè són municipis més petits.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, si us plau, si no li agrada digui al president
d’aquesta comissió que vingui a presidir. Amb toca a mi
presidir perquè el seu company no és aquí. Si us plau, calli.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Perdoni, Sra. Presidenta, només per alAlusions. Jo no m’he
ficat amb vostè absolutament per a res...

LA SRA. PRESIDENTA:

No té l’ús de la paraula, senyor, toca al Sr. Borràs.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Ja sé que no la tenc, però crec que vostè té una fixació amb
mi que no és justificada, i és antidemocràtica, a més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, si us plau, té el torn de paraula el Sr. Borràs.
Vostè ja ha exhaurit el seu temps.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Jo és que un dia d’aquests intentaré esbrinar què significa
la paraula democràcia, perquè crec que hem perdut fa una
estona el concepte de democràcia, però evidentment
interrompre l’ús de la paraula dels altres, (...) expressió
democràtica, crec que no és aquest el sentit de la llibertat
d’expressió. La llibertat d’expressió és una altra cosa ben
distinta del que es diu aquí.

Bé, renuncii al meu torn de paraula, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara té la contrarèplica el Sr.
Conseller, Sr. Marc Pons.

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

Moltes gràcies. Respondré de manera breu les qüestions que
m’han demanat. Ho hem preparat ara molt ràpid però crec que
li podré... esper poder-li donar resposta. El 731A fa referència
als projectes d’inversió en energies renovables, (...) 15.000
euros. Al 572A hi ha 100.000 euros per al laboratori atmosfèric
que està lligat a la Direcció General de Canvi Climàtic. El
531A, els recursos aquí hi hauria... hi podria entrar, hi entraria
la Llei de paisatge i estam acabant de decidir el Pla d’ordenació
del litoral, hem fet la reserva per fer-ho. En el 521A hi ha
assistència tècnica, és per a assistència tècnica. El 511B és per
a material informàtic i reparació, hi ha 113.000 euros. I després
m’havia demanat vostè la partida de Ciutadella on seria, i jo els
dic aquí devora nosaltres encara hem d’acabar de prendre la
decisió, perquè de ben segur podrem tenir els enginyers del
consorci que podrien fer aquest projecte; si no hi hauria una
reserva a la partida 521B del capítol 7. Açò quant a la
informació que vostè em demanava.

Em demanava també per la SAREB. En total... dels
nombres en total que tenim nosaltres aquí hi havia 75
habitatges que la SAREB ens havia proposat; d’aquests 75
nosaltres n’hem acceptat 25, perquè els altres, alguns d’ells, o
no estan localitzats o la situació en què estan no és assumible
a efectes nostres, i amb aquests 25 habitatges, que també
demanen actuacions però que em sembla que són inferiors totes
elles a 7.000 euros, que és el màxim que nosaltres ens marcam,
idò amb aquests 25 habitatges ja acordats, ja definits i ja
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perfectament identificats farem aquestes actuacions i per tant
seguim incrementant el parc d’habitatges de lloguer.

Respecte de la morositat que vostè em demanava, li he de
dir..., sí, bé, li ho torn a explicar. Venim a..., hem duit una
tendència que fa que en aquests moments hi hagi el 53% de les
famílies, dels 1.600 ocupats, que no paguen, i açò ve produït,
mires les estadístiques bàsicament dels tres darrers anys, quan
es pren una decisió, que és la de dir “no desnonarem ningú,
nosaltres no farem cap actuació”, i per tant a partir d’aquí
devora es comença a actuar, es comença a incrementar d’una
manera exponencial aquesta qüestió. Nosaltres plantejam, ens
reunim amb tots els grups parlamentaris i ho explicam; aquesta
és la realitat, davant d’açò hem d’actuar; hi ha evidentment
maneres diferents de fer-ho, i nosaltres el que feim és analitzar
família per família, ajustem el preu -perquè fins ara hi ha una
espècie de tarifa plana, un habitatge de tres habitacions val tant
el lloguer, (...), açò no es mou-, nosaltres el que farem serà
modificar el preu dels lloguers i a l’adaptarem a la renda
familiar, de tal manera que hi hagi... en algunes situacions les
famílies pagaran un 5% de la renda, i mai no superaran el 30,
mai. Aquest és el plantejament que nosaltres farem. 

Mentrestant tota la gent que estigui disposada a fer feina en
aquest sentit, vostès pensin una família que té uns ingressos de
500 euros cada mes; un 5% d’aquests 500 euros són 25, i per
tant tothom paga, tothom. Si qualcú, de manera deliberada, amb
informes de Serveis Socials, no ho vol fer, no ho vol fer,
aleshores recuperarem aquest habitatge. Aquest és el
plantejament. Què passa amb açò? Tindrem increment
d’ingressos?, sí, n’hi haurà, perquè gent que ara no paga
pagarà, però per altra banda també és cert que com que
ajustarem rendes, i aquí açò encara ho hem d’acabar d’analitzar
bé, suposarà una reducció en alguns casos. Què hem fet?, hem
volgut ser prudents, i el que hem fet ha estat no fixar als
pressuposts de l’IBAVI un increment d’ingressos dels lloguers
dels habitatges de l’IBAVI. Açò és l’únic que hem fet, per tant
hem volgut ser..., no?, la idea de prudència en la confecció dels
pressuposts, que jo crec que açò és sensat en certa manera.

I després, miri, jo no vull ser... D’acord, vostè no era el
president de Ports d’Illes Balears, no ho era, és cert, però ara és
president de Serveis Ferroviaris. El que ha dit està recollit en
acta, queda recollit en acta. Supòs que no ho devia saber, però
hi havia 12 milions d’euros de romanents a Serveis Ferroviaris,
Sr. Company; aquests 12 milions d’euros de romanents són els
que ens han permès precisament impulsar l’electrificació. Per
tant, poc interès, acaba de demostrar o constatar poc interès en
l’acció de govern. Ho puc entendre, que li importam, a vostè,
perquè de fet ni un rail més de tren i la devaluació de la qualitat
del servei, i a la vegada els ingressos els deixes allà i... Quan
haguéssim..., no ho sé, ha pogut eixugar..., no ho sé, hi havia
mil coses a fer, perquè el forat és immens. Res, estaven allà.
Perquè ho sàpiga, vull dir que li don la informació que em
pensava que vostè la tendria, està a la seva disposició, estic
disposat quan vulgui vostè a mostrar-la-hi. Exactament és açò.

La darrera cosa de totes, de l’enllaç Mallorca-Menorca per
al 2019, tant el director general com jo ens hem assegut amb el
director general..., hem fet plantejaments a Red Eléctrica, hem
fet plantejaments també... és Red Eléctrica realment que ha de
fer açò. La petició està feta, hem demanat accelerar al màxim

aquestes obres. En aquests moments ho estan analitzant, ho
estan avaluant, i jo crec que ara em toca ser prudent perquè
seran ells que donin la resposta, però sí que hem traslladat
evidentment la preocupació per un cable que ha donat
deficiències pels anys que té, no només a Menorca; a
Formentera estam patint una situació molt similar a aquesta que
repercuteix encara d’una manera molt pitjor, perquè obliga a
posar en marxa una central de producció energètica que està
obsoleta, que genera unes molèsties i uns renous terribles als
vesins. En açò també estam treballant. En qualsevol cas tot just
tinguem nova informació ens posarem a la seva disposició.

I a partir d’aquí, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Una vegada acabat el debat volem agrair la presència del Sr.
Conseller de Territori, Energia i Mobilitat i dels seus
acompanyants.

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